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Περίληψη 
Η διπλωματική αυτή εργασία αποτελεί προσπάθεια για μια όσο το δυνατόν 

πιο ολοκληρωμένη έρευνα των Οικονομικών θεμάτων που αφορούν τα Δίκτυα και τις 

Τηλεπικοινωνίες καθώς και μια παρουσίαση των σημαντικότερων εννοιών και 

θεωριών στις οποίες αυτά στηρίζονται.Κάθε ένα από τα επιμέρους θέματα που 

αναλύονται διαθέτουν περισσότερες της μιας οπτικές γωνίες από τις οποίες μπορεί 

να ασχοληθεί κανείς,ωστόσο εδώ επιχειρήθηκε η ανάπτυξη περισσότερο των 

οικονομικών και κατά δεύτερο λόγο των τεχνικών τους πτυχών. 

Καταρχήν γίνεται μια εισαγωγή στις βασικές τεχνολογίες επικοινωνιών μαζί με 

τα κυριότερα χαρακτηριστικά τους ενώ αναφέρονται τα είδη των κριτηρίων 

κατηγοριοποίησης των σύγχρονων δικτύων.Στη συνέχεια επικεντρώνεται η προσοχή 

στις ευρυζωνικές εφαρμογές και τις τεχνολογίες που τις εξυπηρετούν καθώς και στα 

Τοπικά και τα Δίκτυα Ευρείας Περιοχής. 

Κατόπιν ακολουθεί μια εισαγωγή στις βασικές έννοιες των Οικονομικών των 

Επικοινωνιακών Συστημάτων.Αναλύονται ζητήματα όπως οι εξωτερικές επιπτώσεις 

και οι επιδράσεις τους,η κρίσιμη μάζα και ο ρόλος της στα δίκτυα,το μονοπάτι 

εξέλιξης και τέλος η τυποποίηση και η καθιέρωση προτύπων στο χώρο των 

τηλεπικοινωνιών. 

Η ανάπτυξη του τρίτου κεφαλαίου,που αφορά τη Στρατηγική, γίνεται από δύο 

διαφορετικές πλευρές.Από τη μια παρουσιάζονται οι στρατηγικές ανάπτυξης 

επικοινωνιακών συστημάτων με τις απαιτούμενες κινήσεις κι από την άλλη οι 

επιχειρηματικές πρακτικές που ακολουθούνται στο χώρο των τηλεπικοινωνιών και οι 

επιλογές που διαθέτουν οι εταιρίες στο χώρο αυτό όπως πιθανές συνεργασίες ή 

ακόμη και στρατηγικές ανάπτυξης των προϊόντων τους. 

Το επόμενο κεφάλαιο αποτελεί μια Μακροοικονομική μελέτη των 

Επικοινωνιακών Συστημάτων.Αναζητείται η σχέση μεταξύ των νέων τεχνολογιών και 

της Ανάπτυξης σε μια οικονομία όπως επίσης η επίδρασή τους σε ένα μείζων 

πρόβλημα,αυτό της απασχόλησης.Έπειτα αναλύονται ο ρόλος της Έρευνας κι 

Ανάπτυξης στη σύγχρονη οικονομία και οι σχετικές πολιτικές που εφαρμόζονται και 

φυσικά οι επενδύσεις στις νέες τεχνολογίες,η σημασία τους και τα κίνητρα που 

προσφέρονται. 

Στη συνέχεια δίνεται βάρος στις Τιμολογιακές Πολιτικές κι Αρχιτεκτονικές με 

βάση τα τηλεπικοινωνιακά αγαθά και κυρίως το Διαδίκτυο.Αναπτύσσονται τα 

χαρακτηριστικά που πρέπει να διαθέτουν τα μοντέλα τιμολόγησης και δίνεται μια 

εικόνα της σημερινής κατάστασης.Το υπόλοιπο κεφάλαιο αφιερώνεται στην ανάλυση 

των σημαντικότερων μοντέλων τιμολόγησης για το Διαδίκτυο,με τα πλεονεκτήματα 
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και τα μειονεκτήματα του κάθε μηχανισμού και τα τελικά συμπεράσματα αυτής της 

ανάλυσης. 

Τέλος,επιχειρείται μια θεώρηση των Θεσμικών Πλαισίων που ρυθμίζουν τον 

κλάδο των τηλεπικοινωνιών και το πως αυτά διαμορφώνονται υπό το πρίσμα των 

αλλαγών που συντελούνται.Επιπλέον αποδεικνύεται η σημασία τους για τη 

λειτουργία της αγοράς και την ενίσχυση του ανταγωνισμού σε αυτήν ενώ ορίζονται οι 

κανόνες και οι παρεμβάσεις με τις οποίες επιδιώκεται η προστασία των 

καταναλωτών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
 

Εισαγωγή 
 Οι τηλεπικοινωνίες και τα δίκτυα κατέχουν πλέον εξέχουσα θέση στη 

σύγχρονη κοινωνία.Βέβαια ο όρος “δίκτυο” δεν περιορίζεται απλά σε 

τηλεπικοινωνιακά θέματα αλλά αφορά και πολλούς άλλους τομείς της οικονομικής και 

κοινωνικής ζωής.Έτσι υπάρχουν μεταφορικά δίκτυα,δίκτυο ηλεκτρισμού,ταχυδρομικό 

δίκτυο ενώ στις μέρες μας είναι σύνηθες το φαινόμενο με τον όρο δίκτυο πολλοί να 

αναφέρονται στο Internet. 

 Ένα είδος δικτύων είναι και τα τηλεπικοινωνιακά τα οποία έχουν να κάνουν με 

συστήματα εξ αποστάσεως ανταλλαγής πληροφοριών.Εδώ ανήκουν το τηλεφωνικό 

δίκτυο όπως και τα διάφορα δίκτυα επικοινωνίας ηλεκτρονικών υπολογιστών.Τα 

τελευταία,έχουν βοηθήσει τα μέγιστα στην ταχύτατη κι ασφαλή μεταφορά δεδομένων 

και πληροφοριών κάθε τύπου (κείμενο,βίντεο,ήχος κτλ.) μεταξύ υπολογιστικών 

συστημάτων που μπορεί να απέχουν τεράστιες αποστάσεις μεταξύ τους. 

 Επιπλέον η εξέλιξη που είχε η επικοινωνία φωνής άφησε πίσω ένα 

εκτεταμένο τηλεφωνικό δίκτυο το οποίο εκμεταλλεύθηκαν όπως ήταν λογικό οι 

ηλεκτρονικοί υπολογιστές με σκοπό να ικανοποιήσουν την ανάγκη για μεταξύ τους 

επικοινωνία.Λέγεται μάλιστα πως ο όγκος μεταφοράς δεδομένων πολύ σύντομα θα 

ξεπεράσει τον αντίστοιχο της φωνής (voice traffic). 

 Η προσέγγιση αυτή ανάμεσα στις τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας 

έφερε πιο κοντά την μετάδοση με την επεξεργασία δεδομένων,δίνοντας την ευκαιρία 

για καλύτερη αξιοποίηση της ολοένα αυξανόμενης επεξεργαστικής ικανότητας των 

ηλεκτρονικών υπολογιστών,ενώ ταυτόχρονα οδηγεί στη σύγκλιση των επικοινωνιών 

φωνής,εικόνας και δεδομένων. 

 Γι’ αυτό εξάλλου παρατηρούνται συνεργασίες και συμφωνίες μεταξύ εταιρειών 

του χώρου των Τηλεπικοινωνιών και της Πληροφορικής καθιστώντας ασαφή τα όρια 

των δύο κλάδων.Αυτό πέραν των άλλων έφερε στην επιφάνεια μια ζητημάτων κι 

ερωτημάτων όπως την ρύθμιση και τη δημιουργία νέων νομικών και θεσμικών 

πλαισίων καθώς και την εφαρμογή πολιτικών και οικονομικών θεωριών στο νέο τοπίο 

που δημιουργείται. 

 

Δομικά στοιχεία Δικτύων 
 Αναφερόμενοι στη γενική έννοια των δικτύων μπορούμε να πούμε ότι 

αποτελούνται από τους κόμβους,το υλικό που μεταφέρεται μεταξύ αυτών και τους 

συνδέσμους ή κανάλια μέσω των οποίων γίνεται η επικοινωνία.Βασικό στοιχείο είναι 
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η συμπληρωματικότητα κόμβων και συνδέσμων αφού για την παροχή οποιασδήποτε 

υπηρεσίας του δικτύου είναι απαραίτητη η παρουσία δύο ή περισσοτέρων εξ αυτών. 

 Αντίστοιχα σε ένα δίκτυο υπολογιστών οι κόμβοι είναι τα υπολογιστικά 

συστήματα τα οποία είτε επεξεργάζονται δεδομένα είτε τα αποστέλλουν σε άλλα 

σημεία του δικτύου,οι σύνδεσμοι είναι το φυσικό μέσο από το οποίο περνούν τα 

δεδομένα ενώ η επικοινωνία πραγματοποιείται με τη χρήση ορισμένων κανόνων που 

ονομάζονται πρωτόκολλα επικοινωνίας κι έχουν να κάνουν με προκαθορισμένες-

προσυμφωνημένες διαδικασίες που ως στόχο έχουν την ανταλλαγή μηνυμάτων 

(δεδομένων) καθώς και την ποιότητα και πιστότητα της μετάδοσης αυτών. 

 Άλλα στοιχεία ενός τέτοιου δικτύου είναι το σχετικό λογισμικό με το οποίο 

επιτυγχάνεται η σύνδεση κι ο έλεγχός της όπως και οι ανάλογες εφαρμογές που 

κάνουν χρήση του δικτύου παρέχοντας διαφόρων ειδών υπηρεσίες. 

 
Κριτήρια κατηγοριοποίησης δικτύων 

 Ενδεικτικό της πολυπλοκότητας και του πολύπλευρου χαρακτήρα των 

δικτύων είναι το γεγονός των πολλών ταξινομήσεων που μπορούν να γίνουν 

ανάλογα με την οπτική γωνία από την οποία εξετάζουμε ένα δίκτυο 

υπολογιστών.Επίσης ένα δίκτυο μπορεί να ανήκει σε περισσότερες της μιας 

κατηγορίας αφού τα στοιχεία με βάση τα οποία γίνεται η διάκρισή τους αφορούν 

διαφορετικά χαρακτηριστικά τους.Τα κυριότερα κριτήρια κατηγοριοποίησης είναι τα 

παρακάτω : 

1) Η τεχνική προώθησης των δεδομένων όπου διακρίνουμε Μεταγώγιμα Δίκτυα 

και Δίκτυα Εκπομπής.Στα πρώτα,τα δεδομένα μεταφέρονται από κόμβο σε 

κόμβο (οι οποίοι συνδέονται μεταξύ τους) μέχρι να φτάσουν στον τελικό τους 

προορισμό ενώ υπάρχουν 4 τεχνικές μεταγωγής που εφαρμόζονται στα 

δίκτυα : 

 Μεταγωγή κυκλώματος 

 Μεταγωγή πλαισίου 

 Μεταγωγή πακέτου 

 Μεταγωγή κυψελίδων 

Στα δίκτυα εκπομπής υπάρχει ενιαίο κανάλι επικοινωνίας των κόμβων που 

σημαίνει ότι το μήνυμα που εκπέμπει ένας σταθμός λαμβάνεται από όλους. 

2) Το μέσο μετάδοσης όπου έχουμε τα ενσύρματα και τα ασύρματα δίκτυα.Τα 

ενσύρματα διαθέτουν κάποιο φυσικό μέσο (πχ. καλώδιο,οπτική ίνα) με το 

οποίο συνδέονται οι κόμβοι ενώ στα ασύρματα το μέσο αυτό είναι η 

ατμόσφαιρα (πχ. δορυφορικά,τηλεοπτικά). 
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3) Η γεωγραφική κάλυψη που παρέχει το Δίκτυο όπου βλέπουμε Τοπικά Δίκτυα 

(LAN),Δίκτυα Ευρείας Περιοχής (WAN),Μητροπολιτικά Δίκτυα 

(MAN),Παγκόσμια Δίκτυα (GAN) κ.ά.Αν και δεν είναι απόλυτα ξεκαθαρισμένο 

το τι χώρο πρέπει να καλύπτει ένα δίκτυο ώστε να γίνει ο προσδιορισμός 

του,παρόλα αυτά υπάρχουν ορισμένες γενικές κατευθύνσεις.Τοπικά δίκτυα 

θεωρούνται όσα η γεωγραφική τους κάλυψη δεν ξεπερνά τα 5 χιλιόμετρα και 

συνήθως αφορούν δίκτυα επιχειρήσεων ή οργανισμών που περιορίζονται 

εντός των πλαισίων ενός κτιρίου ή εγκαταστάσεων που δεν απέχουν πολύ 

μεταξύ τους. 

Τα Δίκτυα Ευρείας Περιοχής εκτείνονται σε χώρο μεγαλύτερο των 200 

χιλιομέτρων που σημαίνει πως φεύγει από τα στενά αστικά 

πλαίσια.Παραδείγματα τέτοιων δικτύων είναι το τραπεζικό,τα δημόσια δίκτυα 

δεδομένων κ.ά. 

Τα Μητροπολιτικά Δίκτυα είναι κάτι μεταξύ των δύο προηγουμένων 

κατηγοριών και ο χώρος κάλυψης φτάνει το πολύ τα 150 – 200 χιλιόμετρα. 

Κάθε τύπος δικτύου απαιτεί και διαφορετική τεχνολογία η οποία φυσικά 

προσδιορίζει την ταχύτητα μετάδοσης και ταυτόχρονα θέτει τους 

περιορισμούς κατά την υλοποίηση. 

4) Η τοπολογία,δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η σύνδεση των καλωδίων 

μεταξύ των κόμβων.Εδώ παρουσιάζονται διάφοροι τύποι όπως Διαύλου 

(Bus),Δακτυλίου (Ring),Άστρου (Star),Δέντρου (Tree)  και Δικτυωτού 

(Mesh).Ο πρώτος τύπος διαθέτει κόμβους που συνδέονται πάνω σε ένα 

καλώδιο-κανάλι τα άκρα του οποίου είναι ανοικτά. 

 

Εικόνα 1 
Στην περίπτωση του Δακτυλίου τα άκρα είναι ενωμένα ενώ έχουμε πάλι ένα 

μόνο καλώδιο. 
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Εικόνα 2 

Στην τοπολογία Άστρου έχουμε έναν κεντρικό υπολογιστή-κόμβο που 

συνδέεται με όλους τους άλλους ξεχωριστά.Για να γίνει η σύνδεση μεταξύ δύο 

οποιονδήποτε κόμβων πρέπει να παρεμβληθεί ο κεντρικός.  

 

Εικόνα 3 

 
Αξίζει να σημειωθεί πως υπάρχουν περιπτώσεις όπου ο συνδυασμός 

κάποιων εκ των παραπάνω τοπολογιών δημιουργεί ένα ευρύτερο μεικτό τύπο 

δικτύου. 

5) Η διασπορά της επεξεργαστικής ισχύος όπου έχουμε 

Συγκεντρωτικά,Κατανεμημένα κι Αποκεντρωμένα Δίκτυα.Στα Συγκεντρωτικά 
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δίκτυα η επεξεργασία των δεδομένων γίνεται σε έναν κεντρικό 

υπολογιστή,στα Κατανεμημένα σε υπολογιστές που βρίσκονται σε 

συγκεκριμένο χώρο και τέλος στα Αποκεντρωμένα σε υπολογιστές που 

μπορεί να είναι σε απόσταση μεταξύ τους. 

6) Το εύρος ζώνης (bandwidth) οι απαιτήσεις για το οποίο προκύπτουν από το 

είδος των εφαρμογών που χρησιμοποιούνται στο δίκτυο. 

Άλλα χαρακτηριστικά που χρησιμοποιούνται για την ταξινόμηση των δικτύων 

είναι το είδος των εφαρμογών που υποστηρίζει το δίκτυο,το θεσμικό πλαίσιο 

λειτουργίας του,η τεχνολογία και το λογισμικό που χρησιμοποιείται. 

 

Ευρυζωνικές Εφαρμογές – Τεχνολογίες 
Όπως έχει ήδη αναφερθεί,μια μορφή κατηγοριοποίησης των δικτύων είναι κι 

αυτή με βάση το εύρος ζώνης που απαιτείται.Με την πάροδο των ετών οι απαιτήσεις 

αυτές έχουν αυξηθεί σημαντικά τόσο λόγο της ανόδου του αριθμού των χρηστών και 

των συνδεδεμένων κόμβων όσο και της χρήσης εφαρμογών και λογισμικού που 

μεταφέρουν μεγάλους όγκους δεδομένων,όπως είναι η μετάδοση βίντεο,εικόνας,ήχου 

και φωνής. 

Επιπλέον οι νέες εφαρμογές είναι αρκετά “ευαίσθητες” σε θέματα χρονικών 

καθυστερήσεων,η ύπαρξη των οποίων θέτει περιορισμούς στην ορθή λειτουργία 

τους.Χαρακτηριστικό παράδειγμα οι υπηρεσίες τηλεσυνδιάσκεψης όπου οι ανάγκες 

για όσο το δυνατόν καλύτερη ποιότητα και συγχρονισμό μετάδοσης φωνής και 

εικόνας θέτουν ένα μέγιστο (ανεκτό) όριο καθυστερήσεων.Μάλιστα ανάλογα με το 

ύψος των ορίων αυτών,η κίνηση σε ένα δίκτυο μπορεί να χωρισθεί σε τρείς 

κατηγορίες : 

 Ασύγχρονη : δεν υπάρχουν περιορισμοί για την μετάδοση των δεδομένων και 

η μετάδοση γίνεται με ακανόνιστο ρυθμό. 

 Σύγχρονη : υπάρχει ένα μέγιστο όριο καθυστέρησης για κάθε μήνυμα. 

 Ισόχρονη : κάθε μήνυμα απαιτεί εγγυήσεις σταθερής καθυστέρησης 

μετάδοσης. 

 

Τεχνολογίες 
Οι τεχνολογίες που υπάρχουν και χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση 

ευρυζωνικών εφαρμογών αφορούν τόσο τοπικά όσο και δίκτυα ευρείας 

περιοχής.Αναφορικά με τα πρώτα οι υπάρχουσες λύσεις είναι οι εξής : 

 Fast Ethernet (100Mbps) 

 100 Base-VG AnyLan 

 10



 Gigabit Ethernet 

 Προσαρμοστής Κατανεμημένων Δεδομένων με Οπτική Ίνα Ι (FDDI – I) 

 Προσαρμοστής Κατανεμημένων Δεδομένων με Οπτική Ίνα IΙ (FDDI – II) 

 Δίκτυα Ασυγχρόνιστου Τρόπου Μεταφοράς (ATM) 

Για τα τρια πρώτα αξίζει να αναφερθεί ότι αποτελούν επέκταση του απλού 

Ethernet εξασφαλίζοντας συμβατότητα με την μεγάλη βάση των ήδη εγκατεστημένων 

τοπικών δικτύων που το χρησιμοποιούν. 

 Πιο συγκεκριμένα,το Fast Ethernet  ή 100 Base-T Fast Ethernet κάνει χρήση 

του πρωτοκόλλου CSMA/CD,επιτρέπει ρυθμούς μετάδοσης των 100 Μbps και το 

κυριότερο είναι συμβατό με το κλασικό Ethernet ενώ δεν απαιτεί αλλαγή της τεχνικής 

υποδομής (πχ. καλώδια). 

 Αντίστοιχα το 100Base-VGAnyLan,που κι αυτό διατηρεί την υπάρχουσα 

καλωδιακή υποδομή του Ethernet και υποστηρίζει ρυθμούς μετάδοσης της τάξης των 

100 Mbps,μπορεί να συνδυαστεί με το Ethernet αλλά και τον Δακτύλιο με κουπόνι 

(Token Passing Ring).Το πρωτόκολλο που χρησιμοποιείται εδώ είναι το demand 

priority protocol (πρωτόκολλο με αίτημα προτεραιότητας) που σημαίνει πως κάθε 

χρονική στιγμή εκπέμπει μόνο ένας κόμβος εξαλείφοντας σε μεγάλο βαθμό τα 

προβλήματα ελέγχου και καθυστέρησης που είχε το CSMA/CD. 

 Το Gigabit Ethernet βασίζεται και αυτό στο συμβατικό Ethernet και το 

πρωτόκολλο CSMA/CD προσφέροντας εύρος ζώνης 1 Gbps.Πρόκειται για μια 

οικονομική λύση σε περίπτωση αναβάθμισης ενός τοπικού δικτύου (τύπου Ethernet) 

αφού δεν είναι απαραίτητη η αλλαγή ούτε της εγκατεστημένης υποδομής ούτε του 

αντίστοιχου λογισμικού. 

 Σε ό,τι αφορά το FDDI – I,πρόκειται για ένα δίκτυο υψηλών επιδόσεων με 

τοπολογία (διπλού) δακτυλίου όπου η πρόσβαση ελέγχεται με το κουπόνι 

διέλευσης.Οι ρυθμοί μεταφοράς ανέρχονται στα 100 Mbps,υποστηρίζει τόσο 

ασύγχρονη όσο και σύγχρονη κίνηση ενώ πάνω στο δίκτυο μπορούν να εκπέμψουν 

περισσότεροι του ενός κόμβοι την ίδια στιγμή.Για τους παραπάνω λόγους το FDDI – I 

συναντάται κυρίως στη διασύνδεση άλλων δικτύων και σε δίκτυα με υψηλές 

απαιτήσεις και ισχυρές εφαρμογές. 

 Απόγονος του FDDI – I είναι το FDDI – IΙ που εκτός της ασύγχρονης και 

σύγχρονης κίνησης υποστηρίζει ισόχρονη κίνηση με τη βοήθεια χρονοθυρίδων κι 

επιτρέπει την πολλαπλή εκπομπή.Αν και είναι μια πολύ καλή τεχνολογία,δεν 

κατόρθωσε να επικρατήσει κυρίως λόγω της μη ύπαρξης προς τα πίσω 

συμβατότητας (με το FDDI – I) και της πολυπλοκότητας του σχεδιασμού του. 

 Πέραν όμως αυτών,υπάρχουν αυτή τη στιγμή τεχνολογίες που μπορούν 

επίσης να εξυπηρετήσουν ευρυζωνικές εφαρμογές.Μια από αυτές είναι η SMDS 
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(Μεταγώγιμη Υπηρεσία Δεδομένων Πολλών Εκατομμυρίων Δυαδικών Ψηφίων) η 

οποία βασίζεται στην τεχνολογία μεταγωγής κυψελίδων και υποστηρίζει ταχύτητες 

που φτάνουν τα 45 ή και 155 Μbps.Όπως είναι αντιληπτό με αυτές  τις ταχύτητες 

μπορεί να λειτουργήσει ως βάση για εφαρμογές που απαιτούν μεταφορά όγκου 

δεδομένων με χαρακτηριστικά παραδείγματα την πρόσβαση σε μεγάλες βάσεις 

δεδομένων,πολυμεσικές εφαρμογές κ.ό.κ. 

Υπάρχει επίσης η τεχνολογία μεταγωγής πλαισίου που υποστηρίζει ταχύτητες 

των 64 Kbps (και πολλαπλάσια αυτής) και 2048 Mbps επιτρέποντας υπό 

προϋποθέσεις την μεταφορά ακόμη και βίντεο,χωρίς μάλιστα σημαντικές 

καθυστερήσεις. 

 Θα ήταν παράλειψη τέλος,αν δεν γινόταν αναφορά στο ΑΤΜ που έχει σχέση 

κυρίως με τα WAN και προσφέρει μεγάλη ευελιξία στην παροχή εύρους ζώνης,υψηλή 

επεκτασιμότητα αλλά και ρυθμούς μετάδοσης.Στηρίζεται στη μεταγωγή κυψελίδων 

και είναι προσανατολισμένη σε υπηρεσίες με σύνδεση που συνεπάγεται πως πριν τη 

μετάδοση των δεδομένων είναι απαραίτητο να δημιουργηθεί μια νοητή 

σύνδεση.Επιπλέον το εύρος ζώνης που παρέχεται μπορεί να διαπραγματευτεί κατά 

τη σύνδεση ανάλογα με τις απαιτήσεις της εκάστοτε εφαρμογής.Όλα αυτά καθιστούν 

το ΑΤΜ μια πολύ καλή και πλήρης επιλογή για παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών. 

 

Τοπικά Δίκτυα 
Όπως έχει ήδη επισημανθεί,τοπικό είναι ένα δίκτυο το οποίο καλύπτει μια 

περιοχή κάποιων δεκάδων χιλιομέτρων και ταχύτητες που φτάνουν το 1 Gbps 

ανάλογα με την τεχνολογία που χρησιμοποιείται.Οι κόμβοι ή αλλιώς σταθμοί του 

δικτύου είναι αυτόνομοι υπολογιστές με δική τους μνήμη,επεξεργαστή κτλ. Βέβαια ο 

κάθε ένας από αυτούς έχει πρόσβαση στο περιφερειακό υλικό του δικτύου 

πχ.εκτυπωτές,σκληροί δίσκοι ακόμη και σε προγράμματα ή αρχεία που προορίζονται 

για κοινή χρήση.Το τελευταίο σημαίνει πως γίνεται καλύτερη εκμετάλλευση των 

δυνατοτήτων των υπολογιστών που απαρτίζουν το δίκτυο αφού η επεξεργασία των 

δεδομένων αλλά και πολλές λειτουργίες μπορούν να διαμοιραστούν στους 

διάφορους σταθμούς.Από αυτό όμως προκύπτουν και προβλήματα όπως είναι η 

ασφάλεια της επικοινωνίας,η εγκυρότητα των πληροφοριών αλλά και ο έλεγχος των 

λειτουργιών. 

Τα τοπικά δίκτυα εγκαθίστανται κυρίως σε επιχειρήσεις, 

οργανισμούς,εκπαιδευτικά ιδρύματα,νοσοκομεία ακόμη και για ψυχαγωγικούς λόγους 

όπως στα γνωστά Internet Café.Μάλιστα αποτελούν κεντρικό σημείο στη λειτουργία 

μιας εταιρείας και συνεισφέρουν σε μεγάλο βαθμό στην επιτυχή της πορεία στο νέο 
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οικονομικό τοπίο.Στις ανεπτυγμένες χώρες ιδίως,η δικτύωση αποτελεί καθημερινό 

φαινόμενο όχι μόνο στην οικονομία αλλά και ευρύτερα στην κοινωνία 

(παιδεία,υγεία,διασκέδαση,ενημέρωση κτλ.). 

Πιο συγκεκριμένα,οι κυριότερες τοπολογίες που εφαρμόζονται σε τοπικά 

δίκτυα είναι οι παρακάτω : 

 Διαύλου 

 Δακτυλίου 

 Δέντρου 

 Άστρου 

Ανάμεσα σε αυτές η επιλογή γίνεται αφού ληφθούν πρώτα υπόψη στοιχεία όπως οι 

εφαρμογές που θα τρέξουν στο δίκτυο και οι απαιτήσεις τους,η ευκολία αναβάθμισης 

κι επέκτασης του δικτύου καθώς και θέματα διαχείρισής του. 

 Αναφορικά με τα πρότυπα ή πρωτόκολλα,που έχουν να κάνουν με τη μέθοδο 

με την οποία γίνεται η επικοινωνία των σταθμών του δικτύου και τους ελέγχους σε 

αυτό,τα πιο συνηθισμένα είναι τα εξής : 

 ΙΕΕΕ  802,3   CSMA/CD 

 ΙΕΕΕ 802,4 Token Passing Bus (Δίαυλος με κουπόνι διέλευσης) 

 ΙΕΕΕ 802,5  Token Passing Ring (Δακτύλιος με κουπόνι διέλευσης) 

Η επιλογή της μεθόδου πρόσβασης είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι στο 

σχεδιασμό ενός δικτύου από το οποίο εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό η απόδοσή του και 

οι υπηρεσίες που μπορεί να προσφέρει. 

Γενικά υπάρχουν δύο τύποι πρωτοκόλλων για εφαρμογές που υποστηρίζουν 

πολλαπλή προσπέλαση : 

1) Στοχαστική οικογένεια με βασικό εκπρόσωπο το   CSMA/CD.  

Πρόκειται για ένα πιθανοκρατικό σύστημα ελέγχου κυκλοφορίας στο οποίο ένας 

σταθμός για να μεταδώσει πρέπει καταρχήν να διαπιστώσει αν το μέσο είναι 

ελεύθερο (δεν μεταδίδει κάποιος άλλος εκείνη τη στιγμή) και έπειτα να δει αν 

υπάρχουν συγκρούσεις.Στην περίπτωση που ανιχνεύσει σύγκρουση τότε αναμένει 

για τυχαίο χρονικό διάστημα και επαναλαμβάνει τη διαδικασία. 

 Επιπλέον,το πρότυπο ΙΕΕΕ 802,3 λειτουργεί σε τοπολογία αρτηρίας (Βus) και 

υποστηρίζει ταχύτητες από 1 εως 100 Μbps.Υπάρχουν διάφορες παραλλαγές του 

συγκεκριμένου προτύπου,η ονοματοδοσία των οποίων ακολουθεί τη μορφή 

xxBaseyy για τα δίκτυα βασικής ζώνης (baseband) και xxBroadyy για τα ευρείας 

ζώνης (broadband).Τα δυο πρώτα νούμερα εμφανίζουν την ονομαστική ταχύτητα του 

δικτύου σε Mbps ενώ τα δύο τελευταία πολλαπλασιαζόμενα επί 100,το μέγιστο τμήμα 

(segment) του δικτύου σε μέτρα που λειτουργεί χωρίς αναμεταδότη.Έτσι 

συναντώνται τα εξής είδη : 10Base5 (ταχύτητα 10 Mbps με μέγιστο μήκος καλωδίου 
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χωρίς αναμεταδότη 500 μέτρα), 10Βase-T (όπου Τ=100 μέτρα), 10Βase-2, 1Βase-5, 

10Βroad-36, 100Βase-X, 100Base-VGAnyLAN. 

 Συνοπτικά,στα θετικά της μεθόδου αυτής μπορούμε να συμπεριλάβουμε την 

απλότητα τόσο του αλγορίθμου όσο και της σχεδίασης του δικτύου καθώς και η καλή 

απόδοση ιδίως για δίκτυα με χαμηλό φορτίο.Αντίθετα δεν συνίσταται για δίκτυα με 

μεγάλο τηλεπικοινωνιακό φορτίο και για real time εφαρμογές που έχουν ευαισθησία 

στο χρόνο. 

2) Ντετερμενιστική οικογένεια με χαρακτηριστικό στοιχείο την ύπαρξη κουπονιού 

(token). 

Εδώ είναι ξεκάθαρο το ποιος εκπέμπει κάθε στιγμή.Ο κόμβος που έχει το 

κουπόνι αφού μεταδώσει την πληροφορία που θέλει (η οποία δεν μπορεί να 

υπερβαίνει ένα συγκεκριμένο μέγεθος) το στέλνει στον “διπλανό” ενώ σπανιότερα σε 

όποιον έχει μεγαλύτερη προτεραιότητα.Με αυτό τον τρόπο αποφεύγονται οι 

συγκρούσεις και επιπλέον μπορεί να προσδιοριστεί ευκολότερα ο χρόνος 

καθυστέρησης.Επίσης εξασφαλίζεται ένα ορισμένο εύρος απόδοσης που είναι 

σημαντικό για εφαρμογές με μεγάλο όγκο δεδομένων. 

 Μειονεκτήματα αυτής της μεθόδου είναι η σχετική πολυπλοκότητα του 

αλγορίθμου και οι μικροί ρυθμοί μετάδοσης σε σχέση με τα 100 Mbps της 

προηγούμενης κατηγορίας.Επιπλέον από τη φύση του περιορίζεται σε ειδικές 

εφαρμογές όπως για παράδειγμα το βιομηχανικό αυτοματισμό. 

 Μια παραλλαγή αυτού του τύπου είναι το Τοπικό Δίκτυο Αρτηρίας με κουπόνι 

διέλευσης (Token Passing Bus).Εδώ απαιτείται λογική  (κι οχι φυσική) διάταξη σε 

δακτύλιο όπου κάθε κόμβος γνωρίζει τις διευθύνσεις αυτών με τους οποίους 

επικοινωνεί άμεσα,οι οποίοι δεν είναι απαραίτητο να βρίσκονται δίπλα ή κοντά σε 

αυτόν.Το κουπόνι λοιπόν με βάση το οποίο γίνεται η μετάδοση στο δίκτυο 

μεταφέρεται διαδοχικά από τον ένα κόμβο στον άλλο προς την ίδια κατεύθυνση και 

με λογική σειρά που σχετίζεται με τη λογική διάταξη του δικτύου.Οι ρυθμοί μετάδοσης 

που μπορούν να επιτευχθούν με το ΙΕΕΕ 802,4 είναι μεταξύ 1 – 10 Mbps. 

 Ένα άλλο πρότυπο σ’ αυτή την κατηγορία είναι και το ΙΕΕΕ 802,5 ή αλλιώς ο 

Δακτύλιος με κουπόνι διέλευσης (Token Passing Ring).Και εδώ πρωτεύον ρόλο 

παίζει το κουπόνι που κινείται στο δακτύλιο και το οποίο ακινητοποιείται από τον 

κόμβο που πρόκειται να μεταδώσει.Αυτό συνεπάγεται αποφυγή των συγκρούσεων 

αφού μόνο ένας κόμβος μπορεί να μεταδώσει σε κάθε χρονικό σημείο.Οι πιο 

συνηθισμένες ταχύτητες μεταφοράς είναι της τάξης του 1 εως 4 Mbps ενώ υπάρχει 

και μια έκδοση της ΙΒΜ (Early Release token) που υποστηρίζει ακόμη και 16 Mbps. 

 Μια εναλλακτική τεχνολογία στα τοπικά δίκτυα είναι αυτή του ΙΕΕΕ 802,12 

(100Βase VGAnyLAN) που αναλύθηκε ως λύση στα ευρυζωνικά δίκτυα.Αξίζει 
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ωστόσο να προστεθεί εδώ πως η διαδικασία πρόσβασης στο μέσο γίνεται μέσω του 

Πρωτοκόλλου Ζήτησης Προτεραιότητας και βασίζεται στη μέθοδο “εξυπηρέτησης εκ 

περιτροπής” (Round Robin) όπου ο κόμβος αφού ζητήσει να μεταδώσει περιμένει 

μέχρι να φτάσει η σειρά του. 

 

Βασικές αρχές σχεδίασης τοπικών δικτύων1

 Είναι απόλυτα λογικό η σχεδίαση ενός δικτύου να αποτελεί θεμελιώδες 

σημείο κατά τη διαδικασία ανάπτυξής του.Στη φάση αυτή θέτουμε τις βάσεις πάνω 

στις οποίες θα στηριχθεί το όλο έργο και θα εξαρτηθεί σε μεγάλο ποσοστό η επιτυχής 

λειτουργία του. 

 Συνοπτικά τα στάδια που πρέπει να ακολουθηθούν κατά τη σχεδίαση ενός 

τοπικού δικτύου είναι : 

 Καταρχήν η ανάλυση των αναγκών και των απαιτήσεων με άλλα λόγια το 

Requirement Survey.Eδώ πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα το ζήτημα της 

πρόβλεψης πιθανών μελλοντικών αναγκών οι οποίες πρέπει να ληφθούν 

υπόψη κατά τον αρχικό σχεδιασμό του δικτύου. 

 Τεχνοοικονομική ανάλυση,δηλαδή θέματα συμβατότητας, επιλογής υλικού και 

λογισμικού,κατάλληλης τεχνολογίας και οικονομική μελέτη της 

κατασκευής,διαχείρισης και συντήρησης του δικτύου. 

 Καθορισμός των τυπικών ομάδων εργασίας και του αντικειμένου των. 

 Καθορισμός απαιτούμενης γεωγραφικής κάλυψης. 

 Προσδιορισμός των περιορισμών σε κάθε επίπεδο 

(τεχνικό,οικονομικό,ποιοτικό) 

 Έρευνα για θέματα ασφαλείας του δικτύου και τέλος 

 Επιλογή της διαδικασίας προμήθειας των στοιχείων του δικτύου και της 

κατασκευής του. 

 

Δίκτυα Ευρείας Περιοχής 
 Στα Δίκτυα Ευρείας Περιοχής γνωστά και ως Wide Area Networks (WAN) 

περιλαμβάνονται αυτά που ξεπερνούν τα όρια μιας πόλης και αποτελούνται είτε από 

απομακρυσμένους υπολογιστές είτε ακόμη και από διάφορα τοπικά δίκτυα που 

βρίσκονται σε μεγάλη απόσταση μεταξύ τους και είναι διασυνδεδεμένα.Οι ταχύτητες 

που επιτυγχάνονται σε αυτά υπολείπονται των τοπικών δικτύων όπου τα δεδομένα 

                                                 
1 Από τις παραδόσεις του μαθήματος “Τεχνολογιες τηλεπικοινωνιων και δικτυων” (B’ Εξάμηνο 
ΜΙS,Πανεπιστήμιο Μακεδονίας) 
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μεταδίδονται πολύ γρήγορα και ο λόγος είναι η παρεμβολή αρκετών ενδιάμεσων 

συσκευών μέχρι αυτά να φτάσουν στον προορισμό τους. 

 Τα Δίκτυα Ευρείας Περιοχής χρησιμοποιούνται από επιχειρήσεις που 

επιθυμούν να συνδέσουν διάφορα τμήματα ή υποκαταστήματά τους που βρίσκονται 

πχ. σε άλλες πόλεις ή και να διασυνδέσουν μέσω αυτών τα ήδη υπάρχοντα τοπικά 

δίκτυα που λειτουργούν σε αυτές.Επίσης μπορούν να λειτουργήσουν ως βάση πάνω 

στην οποία θα στηριχθούν άλλα δίκτυα,ως δηλαδή δίκτυα κορμού. 

 Υπάρχουν τρεις κατηγορίες Δικτύων Ευρείας Περιοχής.Τα δίκτυα μεταγωγής 

κυκλώματος όπου δημιουργείται ένα σταθερό φυσικό κύκλωμα καθόλη τη διάρκεια 

της μετάδοσης των δεδομένων και τερματίζεται μετά το τέλος της με πιο γνωστό 

παράδειγμα το τηλεφωνικό δίκτυο.Εδώ είναι πιθανόν να παρατηρηθούν 

καθυστερήσεις κατά την εγκατάστασης της σύνδεσης αλλά σε αυτή την περίπτωση 

ειδοποιείται ο αποστολέας. 

 Τα δίκτυα μεταγωγής πακέτων όπου έχουμε point to point συνδέσεις (από 

σταθμό σε σταθμό) όπως είναι το Χ.25 και το SMDS.Σε αυτά έχουμε δυναμική 

κατανομή των συνδέσεων στους κόμβους κάτι που αυξάνει την αποδοτικότητα του 

δικτύου.Ακόμη είναι δυνατή η διασύνδεση κόμβων που έχουν διαφορετικές ταχύτητες 

μετάδοσης δεδομένων καθώς και ο ορισμός διαφορετικών προτεραιοτήτων σε κάθε 

πακέτο πληροφοριών ώστε να εξυπηρετηθεί με ανάλογο τρόπο και προσοχή. 

 Τέλος υπάρχουν τα Δίκτυα Ευρείας Περιοχής νοητών κυκλωμάτων που 

χωρίζονται σε μόνιμα και προσωρινά ανάλογα με το αν τα κυκλώματα διατηρούνται 

και μετά τη μεταφορά των δεδομένων ενώ τα πακέτα αποθηκεύονται στους 

ενδιάμεσους κόμβους κατά τη μεταφορά τους.Επίσης τόσο στα Δίκτυα Ευρείας 

Περιοχής νοητών κυκλωμάτων όσο και στα μεταγωγής πακέτου το εύρος ζώνης 

μεταβάλλεται δυναμικά ενώ στα μεταγωγής κυκλώματος παραμένει σταθερό. 
 

Πρότυπα Δικτύων Ευρείας Περιοχής 
 Σε ότι αφορά τα πρότυπα που έχουν καθιερωθεί στα Δίκτυα Ευρείας 

Περιοχής αυτά είναι τα εξής : 

X.25 : Bασίζεται στη μεταγωγή πακέτου,λειτουργεί ανεξάρτητα από το είδος των 

συστημάτων που υπάρχουν στο δίκτυο και το μέγιστο όριο ταχύτητας που δίνει είναι 

τα 2 Mbps αν και στην πράξη τα περισσότερα δίκτυα που στηρίζονται σε αυτό 

λειτουργούν στα 64Kbps.Έτσι οι χαμηλοί ρυθμοί μετάδοσης και η αδυναμία 

οριοθέτησης της καθυστέρησης και των μεταβολών της καθιστούν απαγορευτική τη 

χρήση τους σε δίκτυα υψηλού φόρτου εργασίας.Ακόμη η χρέωση στο Χ.25 γίνεται με 

βάση τη χρήση των συνδρομητών του δικτύου (πχ. τηλεφωνικό δίκτυο). 
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ISDN : Τα ψηφιακά δίκτυα ενοποιημένων υπηρεσιών που έχουν ως στόχο την 

κάλυψη ενός ευραίου φάσματος αναγκών και τη μεταφορά δεδομένων διαφόρων 

τύπων όπως βίντεο, φωνή,μουσική,εικόνες κτλ.Χρησιμοποιούν τεχνικές μεταγωγής 

κυκλώματος,πακέτου ή πλαισίου και υποστηρίζουν τόσο κλασσικές 

τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες όσο και δικτυακές όπως το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. 

HSSI :Πρότυπο σειραϊκής διεπαφής υψηλού ρυθμού μετάδοσης που αγγίζει ρυθμούς 

μετάδοσης των 52 Mbps. 

PPP : Το πρότυπο σημείου προς σημείο που συναντάται κυρίων στο Διαδίκτυο. 

SMDS : Το συγκεκριμένο πρότυπο μεταγωγής για υπηρεσίες δεδομένων πολλών 

εκατομμυρίων δυαδικών ψηφίων προσφέρει υψηλές ταχύτητες και στηρίζεται στη 

μεταγωγή πακέτου.Χρησιμοποιείται σε δίκτυα με υψηλό φορτίο και απαιτήσεις σε 

επεξεργασία όγκου δεδομένων καθώς και στη διασύνδεση μικρότερων τοπικών 

δικτύων. 

Μεταγωγή πλαισίου : Η τεχνολογία αυτή στηρίζεται στη μεταγωγή πακέτου και 

προσφέρει υψηλούς ρυθμούς μετάδοσης (64Kbps,Nx64 Kbps εως και 2 

Mbps).Θεωρείται απόγονος του Χ.25 και μάλιστα αρκετά επιτυχημένος.Η βασικότερη 

χρήση του είναι στη διασύνδεση τοπικών δικτύων.Ιδιαίτερα στην εποχή μας,η 

επικοινωνία απομακρυσμένων συστημάτων είναι πολύ σημαντική για τη λειτουργία 

πολλών επιχειρήσεων και γενικά για την οικονομία στο σύνολό της.Στα θετικά της 

μεταγωγής πλαισίου προσμετρώνται η μείωση των καθυστερήσεων,η αυξημένη 

αξιοπιστία της μετάδοση,το χαμηλό κόστος υλοποίησης και η ευκολία διαχείρισης κι 

επέκτασης του δικτύου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
 

Βασικές έννοιες των Οικονομικών Επικοινωνιακών 
Συστημάτων 

 Στα πρώτα χρόνια της εξέλιξής τους,τα δίκτυα και γενικά η Πληροφορική 

απασχολούσαν αποκλειστικά κλάδους των Θετικών επιστημών και η έρευνα γύρω 

από αυτά περιοριζόταν σε θέματα υλικού και λογισμικού.Την τελευταία δεκαετία το 

σκηνικό αυτό έχει αλλάξει με την είσοδο των Κοινωνικοοικονομικών επιστημών στο 

χώρο και της ενασχόλησής τους με την Πληροφορική,διευρύνοντας τους ορίζοντες 

και των δύο πλευρών.Οι βασικότερες αιτίες αυτής της αλλαγής είναι η διείσδυση των 

υπολογιστών σε όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής,η ολοένα αυξανόμενη 

σημασία των τηλεπικοινωνιών στην λειτουργία της οικονομίας και η ανάπτυξη νέων 

επιτυχημένων τεχνολογιών που μεταβάλλουν παραδοσιακές δομές του οικονομικού 

συστήματος. 

 Η χρήση λοιπόν των οικονομικών θεωριών κάνει εφικτή την ανάλυση 

διαφόρων πτυχών των δικτύων,βοηθάει στην κατανόηση αρκετών φαινομένων και 

δημιουργεί μια βάση πάνω στην οποία μπορούν να στηριχθούν μελλοντικές 

πρακτικές και πολιτικές ανάπτυξής τους ούτως ώστε να αποκομίσει η κοινωνία όσο 

το δυνατόν μεγαλύτερα οφέλη από αυτά. 

 Επιπλέον,η πολυσυζητημένη Νέα Οικονομία βασίζεται κατά κύριο λόγο στα 

Πληροφοριακά Συστήματα και τα Δίκτυα.Είναι λίγο πολύ γνωστή σε όλους η 

παρουσία και ο ρόλος του Ιnternet τόσο στην καθημερινότητα όσο κυρίως στην 

οικονομική ζωή.Οι εξελίξεις στο χώρο έχουν σημαντικές επιπτώσεις στον τρόπο που 

εργάζονται οι άνθρωποι,οργανώνονται οι επιχειρήσεις και γίνονται οι εμπορικές 

συναλλαγές.Λέξεις και φράσεις όπως ηλεκτρονικό εμπόριο,ηλεκτρονική 

διακυβέρνηση,ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και άλλες ακούγονται όλο και πιο συχνά από 

τα χείλη πολλών οικονομολόγων που αναγνωρίζουν την σημασία των νέων 

τεχνολογιών και κατανοούν την επιρροή τους στα οικονομικά μεγέθη μιας χώρας. 

 Η παγκοσμιοποίηση,που αφορά κατά βάση την ελεύθερη διακίνηση 

κεφαλαίων,και το άνοιγμα των (οικονομικών) συνόρων στηρίχθηκε σε μεγάλο 

ποσοστό στα τηλεπικοινωνιακά συστήματα τα οποία με τη σειρά τους πήραν νέα 

ώθηση και ανέβηκε η αξία τους χάρη στο νέο διαμορφωμένο τοπίο. 

 

Εξωτερικές Επιπτώσεις (Externalities) 
 Τα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα αποτελούν βασική υποδομή του σύγχρονου 

οικονομικού συστήματος όπως ακριβώς ήταν και το σιδηροδρομικό δίκτυο για το 19ο 

αιώνα,το ηλεκτρικό για τις αρχές του 20ου και το οδικό της δεκαετίας του 50.Πλεον η 
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ύπαρξη αξιόπιστων,αποτελεσματικών και ποιοτικών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών 

καθίσταται απαραίτητη προϋπόθεση για την πρόοδο και ανάπτυξη της Νέας 

Οικονομίας. 

 Οι πρόσφατες εξελίξεις στο χώρο της Πληροφορικής,η διείσδυση καινοτόμων 

τεχνολογιών και η επανάσταση που έχει συντελεστεί στα τηλεπικοινωνιακά 

συστήματα φέρνουν στο προσκήνιο τον σπουδαίο ρόλο των εξωτερικών 

επιπτώσεων. 

 Πρόκειται για έναν από τους βασικότερους παράγοντες της ανάπτυξης,της 

σημασίας και της κερδοφορίας των δικτύων στη Νέα Οικονομία.Οι εξωτερικές 

επιπτώσεις αναφέρονται ουσιαστικά στη άνοδο της αξίας ενός δικτύου και της 

ωφέλειας των μελών (στοιχείων) που το αποτελούν όταν προστίθενται νέα μέλη σε 

αυτό,ceteris paribus.Κλασικό παράδειγμα το τηλεφωνικό δίκτυο όπου η είσοδος νέου 

συνδρομητή έχει θετική επίπτωση στο δίκτυο που διευρύνεται όσο και στους ήδη 

υπάρχοντες συνδρομητές που αποκτούν ένα ακόμη άτομο με το οποίο μπορούν να 

επικοινωνήσουν.Στην κλασική οικονομική θεωρία οι εξωτερικές επιπτώσεις 

αναφέρονται στην άμεση αλληλεξάρτηση των μελών ενός οικονομικού συστήματος 

από πράξεις και συμπεριφορές που δεν συσχετίζονται όμως με τους μηχανισμούς 

των αγορών και δεν αντικατοπτρίζονται πλήρως στις τιμές.Ενδεικτικά μπορούμε να 

αναφερθούμε στην συναρτησιακή σχέση μεταξύ της χρησιμότητας ενός καταναλωτή 

και των πράξεων ενός άλλου καθώς και στη σχέση εν δυνάμει και εν ενεργεία 

χρηστών κατά τη φάση διάδοσης μιας τεχνολογίας. 

 Έτσι και στα δίκτυα κάθε αλλαγή που γίνεται και κάθε νεοεμφανιζόμενη 

τεχνολογία που αφορά ένα τμήμα του,έχει άμεσα κι έμμεσα αποτελέσματα στην 

απόδοση και τη λειτουργία όλων των υπολοίπων τμημάτων.Γι’ αυτό και η διαδικασία 

τυποποίησης και οι έλεγχοι συμβατότητας έχουν τόσο μεγάλη σημασία στο χώρο 

αυτό.Στοιχείο κλειδί για την παρουσία των εξωτερικών επιπτώσεων είναι η 

συμπληρωματικότητα των στοιχείων που συνθέτουν τα δίκτυα.Είναι γεγονός ότι η 

δομή των δικτύων αποτελείται από ετερογενή υλικά τα οποία συνλειτουργούν, 

συνεργάζονται κι αλληλοεξαρτώνται με απώτερο στόχο τη δημιουργία ενός όσο το 

δυνατόν ανθεκτικότερου και ενιαίου συστήματος. 

 Ανάλογα με τον τύπο του δικτύου οι εξωτερικές επιπτώσεις μπορεί να είναι 

έμμεσες ή άμεσες[ ] 22 .Στα δίκτυα δύο κατευθύνσεων2 είναι άμεσες όπως δηλαδή 

συμβαίνει στο τηλεφωνικό δίκτυο.Σε μια τέτοια περίπτωση όπου έστω υπάρχουν n-

κόμβοι,έχουμε 2n(n-1) δυνατά αγαθά/υπηρεσίες.Η πρόσθεση ενός επιπλέον 

                                                 
2 Δίκτυα δύο κατευθύνσεων ονομάζονται όσων οι συνδέσεις μεταξύ δύο σημείων είναι διακριτές πχ. 
ΑΒ≠ΒΑ όπως το οδικό δίκτυο και τα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα. 
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συνδρομητή θα επιφέρει άμεσες εξωτερικές επιπτώσεις στο σύνολο του δικτύου και 

των συνδρομητών αφού θα προσφέρει 2n επιπλέον δυνατά αγαθά από τα οποία 

μπορούν να επιλέξουν.Αντίθετα σε ένα δίκτυο μιας κατεύθυνσης3 όπου έχουμε x είδη 

από το στοιχείο A και y είδη από το στοιχείο Β,τότε δημιουργούνται xy δυνατά 

σύνθετα αγαθά/υπηρεσίες.Κάθε επιπλέον μέλος του δικτύου έχει θετική επίπτωση 

στα υπόλοιπα μέσω της αυξημένης ζήτησης για τα Α και Β και κατ’ επέκταση των 

ειδών του κάθε στοιχείου. 

 Μάλιστα για τις έμμεσες εξωτερικές επιπτώσεις έχουν κάνει σημαντική έρευνα 

οι Katz και Shapiro αναφερόμενοι στη σχέση υλικού-λογισμικού[ ] 12 .Όταν κάποιος 

αγοράζει ηλεκτρονικό υπολογιστή λαμβάνει υπόψη του και τη ζήτηση ή καλύτερα το 

μερίδιο αγοράς που έχει το συγκεκριμένο μηχάνημα.Ο λόγος δεν είναι άλλος από τη 

θετική σχέση που υπάρχει μεταξύ του προσφερόμενου λογισμικού για έναν 

υπολογιστή και των πωλήσεών του.Δηλαδή όσο περισσότεροι υπολογιστές ενός 

κατασκευαστή πωλούνται τόσο μεγαλύτερη είναι η ποικιλία του λογισμικού που 

συνοδεύουν και λειτουργούν με τους συγκεκριμένους υπολογιστές.Το φαινόμενο 

αυτό δεν παρατηρείται μόνο στο συγκεκριμένο παράδειγμα αλλά και αλλού όπως 

στην περίπτωση των ηλεκτρονικών συσκευών όπου οι καταναλωτές προτιμούν 

προϊόντα γνωστών ή μεγάλων εταιριών τα οποία μεταξύ των άλλων διαθέτουν 

καλύτερη τεχνική υποστήριξη.Βέβαια οι κυρίαρχοι παράγοντες παραμένουν η τιμή και 

η ποιότητα,όμως η αποδοχή ενός προϊόντος από τον κόσμο δεν παύει να είναι ένα 

σημάδι ενδεικτικό της ποιότητάς του.Γίνεται λοιπόν σαφές πως οι εξωτερικές 

επιπτώσεις δεν αφορούν αποκλειστικά τα δίκτυα και τους υπολογιστές (όπου 

ωστόσο παίζουν το σημαντικότερο ρόλο) και το κυριότερο πως η προέλευσή τους 

είναι η πλευρά της ζήτησης. 

Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο,έμμεσο ή άμεσο,οι εξωτερικές επιπτώσεις 

συνεπάγονται όφελος τόσο γι‘ αυτόν που εισέρχεται σε ένα δίκτυο όσο και για τα 

υπάρχοντα μέλη του. 

 Όμως ένας ορθολογικός καταναλωτής δεν θα συμμετέχει σε ένα δίκτυο παρά 

μόνο εαν το αναμενόμενο καθαρό όφελος που θα αποκομίσει από τη χρήση του είναι 

μεγαλύτερο του κόστους πρόσβασής του ή αλλιώς της τιμής εισόδου.Συνέπεια αυτού 

του γεγονότος είναι πως ορισμένες φορές είναι προτιμότερο να συγκρατούνται οι 

τιμές ώστε να προσελκύουν νέους συνδρομητές.Ιδιαίτερα όταν πρόκειται για μικρά ή 

πρωτοεμφανιζόμενα δίκτυα γίνεται προσπάθεια,αν και τα κόστη είναι υψηλά και δεν 

                                                 
3 Μονής κατεύθυνσης δίκτυα είναι αυτά που είτε μια από τις δύο συνδέσεις (ΑΒ ή ΒΑ) δεν είναι 
δυνατή (ή δεν έχει νόημα) είτε αυτά όπου ΑΒ=ΒΑ και συνήθως προσφέρουν σύνθετα αγαθά/υπηρεσίες 
που αποτελούνται από δύο ή περισσότερα είδη συστατικών. 
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έχουν εμφανιστεί οικονομίες κλίμακας,να περιοριστεί το ύψος της συνδρομής ακόμη 

και μέσω επιδότησής της. 

 Μια ακόμα μορφή εξωτερικών επιπτώσεων έχει να κάνει με τα αμοιβαία 

οφέλη που αποκομίζουν από μια τηλεφωνική κλήση τόσο ο καλών όσο και ο δέκτης 

άσχετα αν μόνο ο πρώτος χρεώνεται γι’ αυτήν. 

 Δεν παύουν ωστόσο να υπάρχουν και αρνητικές εξωτερικές επιπτώσεις όπως 

για παράδειγμα είναι τα διαφημιστικά e-mail (spam e-mail) που εμφανίζονται κυρίως 

όταν ένα δίκτυο έχει αναπτυχθεί επαρκώς.Ο βομβαρδισμός από τέτοια e-mail μειώνει 

την ωφέλεια του παραλήπτη αφού αναγκάζεται να κατεβάσει μεγάλο όγκο δεδομένων 

και να ψάξει μεταξύ αυτών αν κάτι τον ενδιαφέρει αλλά και του αποστολέα αφού η 

πιθανότητα να αναγνωστεί το μήνυμά του μειώνεται όσο αυξάνεται ο αριθμός των 

spam e-mail.Σε αυτή την περίπτωση ίσως να είναι σκόπιμο να φορολογηθεί η χρήση 

ώστε να αποτρέψει τη μαζική αποστολή e-mail. 

 Δεν πρέπει επίσης να ξεχνάμε την αρνητική επίδραση που έχει σε ένα δίκτυο 

η υπερφόρτωσή του όπου η χρήση του από πολλά μέλη το καθιστούν μη 

λειτουργικό.Όταν για παράδειγμα μπαίνουν νέοι χρήστες σε ένα δίκτυο ανεβάζοντας 

τις συνολικές απαιτήσεις από αυτό και εξαντλώντας το διαθέσιμο bandwidth τότε είναι 

κατανοητό πως οι εξωτερικές επιπτώσεις εδώ δεν οδηγούν προς την επιθυμητή 

κατεύθυνση. 

  

Προϊόντα που εμφανίζουν Εξωτερικές Επιπτώσεις Δικτύων 
 Οι εξωτερικές επιπτώσεις των δικτύων συχνά παρουσιάζονται και σε πολλά 

προϊόντα τα οποία εμφανίζουν παρόμοια χαρακτηριστικά όπου οι καταναλωτές 

επωφελούνται από τη χρήση αυτών των προϊόντων κι από άλλους.Πρόκειται δηλαδή 

για ένα είδος οικονομιών κλίμακας όχι στην παραγωγή όμως αλλά στην 

κατανάλωση.Για το λόγο αυτό έχει υπάρξει εκτεταμένη βιβλιογραφία γύρω από τις 

μεθόδους προώθησης και διάδοσης τέτοιων προϊόντων,η οποία επικεντρώνεται στο 

θέμα της συμβατότητας και των προτύπων. 

 Μερικά προϊόντα που παρουσιάζουν εξωτερικές επιπτώσεις είναι [ ] 7 : 

 Fax 

 Υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

 Μικρές αγγελίες εφημερίδων 

 Τεχνικά πρότυπα (πχ. λειτουργικά συστήματα,ηλεκτρονικές συσκευές) 

Πιο αναλυτικά το παράδειγμα των fax είναι χαρακτηριστικό αφού όταν 

πρωτοεμφανίστηκαν στην αγορά ήταν πολύ δύσκολο να πωληθούν και υπήρχε 

αμφισβήτηση για τη λειτουργικότητά τους.Όταν όμως και μέσω του marketing 
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κατόρθωσαν να ανεβάσουν το μερίδιό τους στην αγορά και άρχισαν να τα 

εμπιστεύονται οι επιχειρήσεις τότε πλέον ήταν εύκολο να διαδοθούν και να 

επικρατήσουν. 

Στην περίπτωση των μικρών αγγελιών,κάποιος ενδιαφερόμενος θα 

προτιμήσει να δώσει την αγγελία του στην εφημερίδα ή το μέσο με τη μεγαλύτερη 

κυκλοφορία.Αντίστοιχα για κάποιον που αναζητεί κάτι στις μικρές αγγελίες είναι πιο 

ενδιαφέρον το μέσο που περιέχει τις περισσότερες.Ανάλογη είναι και η διαδικασία 

των διαφημίσεων στις εφημερίδες και τα ΜΜΕ. 

 Βέβαια το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν τα τεχνικά στάνταρ ή τα 

πρότυπα ιδιαιτέρως στο χώρο των ηλεκτρονικών συσκευών όπως τα βίντεο,οι 

κάμερες και φυσικά οι αναρίθμητες περιπτώσεις στα δίκτυα και τους ηλεκτρονικούς 

υπολογιστές.Ειδικά στα βίντεο η αύξηση της ζήτησης και η επικράτηση των κασετών 

τύπου VHS μετατόπισε προς τα εκεί την αγορά μειώνοντας την αξία και το όφελος 

που είχαν οι κάτοχοι των παλιότερων Beta κασετών. 

 Επιπλέον εαν διευρύνουμε το πεδίο της ανάλυσης τότε μπορούμε να 

θεωρήσουμε πως ακόμη και η σύγχρονη αστική δομή της κοινωνίας έχει τη βάση της 

στις εξωτερικές επιπτώσεις αφού η συγκέντρωση της οικονομικής και κοινωνικής 

ζωής στις μεγάλες πόλεις γίνεται με γνώμονα τη συγκέντρωση του πληθυσμού. 

 

Διάκριση Ιδιόκτητων και μη Δικτύων 
 Όπως έχει ήδη αναφερθεί οι εξωτερικές επιπτώσεις (σχετικές με όλους τους 

τύπους των δικτύων) είναι ένα γενικό φαινόμενο για την οικονομία.Μια ακόμα 

διάκριση που γίνεται είναι σε αυτά που ανήκουν κάπου,έχουν δηλαδή ιδιοκτήτη και 

σε αυτά που δεν υπάρχει μια κεντρική αρχή.Η κατηγοριοποίηση αυτή των δικτύων 

είναι προϊόν τόσο νομικών και θεσμικών πλαισίων όσο και ορισμένων φυσικών 

χαρακτηριστικών τους. 

 Υπάρχουν δίκτυα των οποίων οι χρήστες συνδέονται μεταξύ τους μέσω μιας 

φυσικής υποδομής όπως το τηλεφωνικό δίκτυο,το δίκτυο υδροδότησης,το ηλεκτρικό 

δίκτυο κ.ά.Η ύπαρξη αυτής της υποδομής προϋποθέτει επενδύσεις που θα 

επιτρέψουν την εγκατάστασή της κάτι που συνεπάγεται δικαιώματα ιδιοκτησίας και 

λειτουργίας του δικτύου.Μέσω αυτών μπορεί ο ιδιοκτήτης να επιβάλλει τους δικούς 

του κανόνες,να ορίσει τρόπους συμπεριφοράς ακόμη και να αποκλείσει κάποιον από 

τη χρήση του δικτύου εαν δεν πληρεί ορισμένες προϋποθέσεις. 

 Από την άλλη πλευρά είναι τα “ανοιχτά” δίκτυα στα οποία είναι δύσκολη αν 

οχι αδύνατη η επιβολή ελέγχων στους χρήστες.Παραδείγματα από την καθημερινή 

ζωή είναι το δίκτυο των χρηστών μιας ηλεκτρικής συσκευής ή ακόμα και το σύνολο 
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των ατόμων που μιλούν μια γλώσσα τα οποία όσο περισσότερα είναι τόσο 

μεγαλύτερη αξία έχει γι’ αυτά η ικανότητά τους να μιλούν αυτή τη γλώσσα. 

 

Τιμολόγηση και Εξωτερικές Επιπτώσεις [ ] , [ ] 1 15

 Άλλο ένα σημείο στο οποίο πρέπει να σταθεί κανείς είναι η επίδραση των 

εξωτερικών επιπτώσεων στην τιμολόγηση αγαθών και υπηρεσιών.Η κλασική 

οικονομική θεωρία υποστηρίζει πως η τιμή προσδιορίζεται από το σημείο τομής του 

οριακού κόστους και του οριακού οφέλους.Εκεί δηλαδή που τέμνονται οι καμπύλες 

προσφοράς και ζήτησης.Ωστόσο η παρουσία εξωτερικών επιπτώσεων νοθεύει την 

αγορά ενός προϊόντος αφού οι τιμές τότε δεν αποτυπώνουν πλήρως τις προτιμήσεις 

και αποφάσεις των καταναλωτών και των παραγωγών.Συνεπώς παύει να λειτουργεί 

ο βασικός μηχανισμός λήψης αποφάσεων της αγοράς και οι αντιδράσεις των ατόμων 

δεν γίνονται με ορθά κριτήρια.Έτσι η καμπύλη ζήτησης δεν ανταποκρίνεται ακριβώς 

στα οριακά οφέλη των καταναλωτών τα οποία υποτιμά,που συνεπάγεται πως 

βρίσκεται χαμηλότερα της πραγματικής της θέσης.Στο διάγραμμα η καμπύλη Ζ είναι 

η αρχική καμπύλη ζήτησης ενώ η Ζ’ όταν ληφθούν υπόψη οι εξωτερικές επιπτώσεις.  

       p       Ζ’             Π 

 

        Ζ        Π’   

     p2                          K’ 

             p1                    K 

    

             p3                         K”  

 

 

     q1 q3          q   
To αρχικό σημείο ισορροπίας είναι το Κ όπου τέμνονται η Ζ και η καμπύλη 

προσφοράς Π με τιμή ισορροπίας p1 και ποσότητα q1.Μετά τη μετατόπιση της Ζ σε 

Ζ’ η ποσότητα ισορροπίας πάει στο q3 και η τιμή στο p2 (σημείο Κ’).Η υψηλότερη 

όμως αυτή τιμή p2>p1 σημαίνει και υψηλότερο κόστος,οπότε η Π μετατοπίζεται κάτω 

δεξιά κι έχουμε τη νέα καμπύλη προσφοράς Π’.Έτσι η ισορροπία επιτυγχάνεται στο 

Κ’’ με τιμή και ποσότητα ισορροπίας p3 και q3 αντίστοιχα όπου p3<p1 και q3>q1. 
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Κρίσιμη Μάζα 
 Όπως έχουμε ήδη πει πολλά αγαθά και κυρίως τα τηλεπικοινωνιακά 

παρουσιάζουν εξωτερικές επιπτώσεις κάτι που σημαίνει ότι το όφελος που 

αποκομίζουν από αυτά οι καταναλωτές τους εξαρτάται από το συνολικό πλήθος των 

ατόμων που τα καταναλώνουν.Μια προσδοκώμενη αύξηση της ζήτησης θα επιφέρει 

αύξηση του προσδοκώμενου οφέλους για τους καταναλωτές. 

 Παράλληλα όμως με τις εξωτερικές επιπτώσεις αυτά τα αγαθά έχουν ακόμη 

ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό που είναι η κρίσιμη μάζα.Αυτή αναφέρεται στην ανάγκη 

ύπαρξης μιας ελάχιστης εγκατεστημένης βάσης ενός προϊόντος προκειμένου να 

επιτευχθεί ισορροπία στην αγορά του.Η δημιουργία ενός συγκεκριμένου αριθμού 

καταναλωτών για ένα αγαθό αποτελεί πολλές φορές προϋπόθεση για τη στήριξη της 

αγοράς του.Η ανάλυση λοιπόν τόσο των εξωτερικών επιπτώσεων όσο και της 

κρίσιμης μάζας είναι αναπόσπαστο κομμάτι της έρευνας γύρω από τη δομή,τη 

λειτουργία και την αποτελεσματικότητα της αγοράς των επικοινωνιακών συστημάτων. 

 Το ζήτημα της κρίσιμης μάζας παρομοιάζεται με το πρόβλημα της “κότας και 

του αυγού”.Με άλλα λόγια δεν είναι ξεκάθαρο αν η έλλειψη καταναλωτών για ένα 

προϊόν οδηγεί σε ανεπαρκή αγορά ή η μικρή εγκατεστημένη βάση αποτρέπει 

πολλούς από το να αγοράσουν το προϊόν αυτό. 

 Στην κλασική οικονομική θεωρία η καμπύλη ζήτησης έχει αρνητική κλίση 

καθώς όσο αυξάνεται η τιμή τόσο μειώνεται η ζητούμενη ποσότητα κι άρα 

χαμηλότερες τιμές συνδυάζονται με μεγάλες ποσότητες ενός αγαθού.Όταν όμως οι 

εξωτερικές επιπτώσεις κάνουν την εμφάνισή τους τότε όσο αυξάνεται η ζητούμενη 

ποσότητα για ένα αγαθό τόσο ανεβαίνει και η τιμή την οποία είναι διατεθειμένοι οι 

καταναλωτές να πληρώσουν αφού αποκτά μεγαλύτερη αξία.Αποτέλεσμα αυτού είναι 

η καμπύλη ζήτησης του αγαθού να μην έχει παντού αρνητική κλίση,κάτι που με τη 

σειρά του συνεπάγεται μια διαφορετική επέκταση της αγοράς του,λιγότερο συμβατική 

σε σχέση με ό,τι συμβαίνει σε άλλα αγαθά. 

 Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθούμε στο παρακάτω μοντέλο[ ]11  όπου 

φαίνεται καλύτερα η μορφή της καμπύλης ζήτησης.Έστω ότι σε μια αγορά ενός 

προϊόντος υπάρχουν 1000 άτομα τους οποίους χαρακτηρίζουμε από την τιμή που 

είναι διατεθειμένος ο καθένας να πληρώσει γι’ αυτό v=1,2,3,...,1000.Αν λοιπόν η τιμή 

είναι p τότε το πλήθος των ατόμων που είναι πρόθυμα να το αγοράσουν είναι 1000-

p.Εδώ η καμπύλη ζήτησης είναι της μορφής Q= α - βp όπου α=1000 και β=1 δηλαδή 

Q= 1000 – p κι άρα έχει την κλασική αρνητική κλίση.Όμως θεωρούμε πως το αγαθό 

αυτό παρουσιάζει εξωτερικές επιπτώσεις οπότε για το άτομο v η αξία από το αγαθό 

είναι v.n όπου n ο αριθμός των προσδοκώμενων καταναλωτών,ή ευρύτερα μελών 

του δικτύου,κι αυτό γιατί όσο περισσότεροι καταναλώνουν το αγαθό τόσο μεγαλύτερη 
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είναι η αξία που αποκομίζει από αυτό το κάθε άτομο.Για κάθε τιμή p υπάρχει και 

κάποιο άτομο που αδιάφορο για το αν θα αγοράσει ή οχι το αγαθό.Έστω αυτό το 

άτομο v  κι αφού θεωρείται αδιάφορο τότε η αξία που θα έχει από την κατανάλωση 

του αγαθού θα είναι ίση με την τιμή του p= v .n (1).Άρα όσοι προσδίδουν στο αγαθό 

αξία μεγαλύτερη του v  θα είναι και εν δυνάμει αγοραστές του.Έτσι n= 1000 - v  (2) 
είναι το πλήθος όσων θέλουν να το αγοράσουν.Από (1) και (2)  p= n(1000-n) που 
στην ουσία είναι η συνάρτηση ζήτησης που έχει την παρακάτω μορφή. 

      p 

 

 

         Ζ 

 

 

        A         B      Γ               ΜΚ=p=Π 

 

 

 

                 n1                                              n2                n 

 
 Η καμπύλη Ζ περιλαμβάνει εκτός από το κυρτό σχήμα και τον κάθετο άξονα 

των τιμών.Δύο είναι οι λόγοι που η καμπύλη έχει αυτή τη μορφή : Πρώτον επειδή 

όταν το n είναι πολύ μικρό,δηλαδή μικρό πλήθος καταναλωτών,η τιμή που κάποιος 

είναι πρόθυμος να πληρώσει είναι χαμηλή και δεύτερον γιατί για υψηλό n το κάθε 

επιπλέον άτομο που θέλει να αγοράσει αυτό το αγαθό το αξιολογεί χαμηλά και δεν 

επιθυμεί να το πληρώσει ακριβά αφού όσοι ήταν διατεθειμένοι να το κάνουν έχουν 

ήδη αγοράσει αυτό το αγαθό.  

 Για την καμπύλη προσφοράς θεωρούμε πως λόγο σταθερών αποδόσεων της 

τεχνολογίας είναι ευθεία γραμμή όπου το Μέσο Κόστος ισούται με την τιμή ΜΚ=p. 

 Βλέπουμε τώρα λοιπόν ότι εμφανίζονται τρια σημεία τομής των καμπυλών 

ζήτησης και προσφοράς,τα Α,Β και Γ.Το Α αντιστοιχεί σε μηδενική αγορά n=0,το Β σε 

μικρή (n1) και το Γ σε μεγαλύτερη αγορά (n2) όπου n1<n2.Στο Β τα άτομα θεωρούν 

πως η αγορά του αγαθού (ή το δίκτυο) δεν θα αυξηθεί σημαντικά κι άρα δεν θέλουν 
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να πληρώσουν ακριβά γι’ αυτό.Επίσης στο Γ η τιμή που αντιστοιχεί είναι και πάλι 

χαμηλή εδώ όμως επειδή η αγορά (ή το δίκτυο) έχει μεγαλώσει ήδη αρκετά. 

Το ερώτημα που γεννάται είναι σε ποιο από τα τρια σημεία ισορροπίας θα 

καταλήξουμε.Για να απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα κάνουμε την υπόθεση ότι 

όταν η τιμή που είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν οι καταναλωτές υπερβαίνει το 

κόστος τότε η αγορά μεγαλώνει και όταν συμβαίνει το αντίθετο 

συρρικνώνεται.Δηλαδή αν p > MK  n↑ και αν p < MK  n↓.Έχοντας αυτά υπόψη 

γίνεται φανερό πως αντίθετα με τα σημεία Α και Γ στο Β παρατηρείται αστάθεια που 

το αποκλείει από πιθανό σημείο ισορροπίας.Ωστόσο το Β και κατ’ επέκταση το n1 

είναι το σημείο που βρίσκεται η κρίσιμη μάζα για το αγαθό αυτό πάνω από το οποίο 

η αγορά του γίνεται βιώσιμη.Η αγορά λοιπόν ξεκινάει με χαμηλό n το οποίο μετά από 

σταδιακή μείωση του κόστους αυξάνει και φτάνει την κρίσιμη μάζα απ’ όπου 

εκτοξεύεται στο σημείο Γ (n2) που είναι και το τελικό σημείο ισορροπίας. 

Η πιο χαρακτηριστική περίπτωση επαλήθευσης αυτού του μοντέλου είναι η 

αγορά των fax στις ΗΠΑ [ ]18 .Στις αρχές τις δεκαετίας του 80,όταν οι περισσότερες 

εταιρίες fax άρχισαν να συμμορφώνονται με το πρότυπο D3,η μέση τιμή πώλησης 

ήταν $2000.Αυτή ήταν μια πολύ υψηλή τιμή που ξεπερνούσε την τιμή που θα ήταν 

διατεθειμένη να ακολουθήσει η πλειοψηφία των καταναλωτών και για το λόγο αυτό η 

εγκατεστημένη βάση μόλις ξεπερνούσε το 1 εκατομμύριο μηχανήματα.Από το 1983 

όμως κι έπειτα η τιμή των fax άρχισε να πέφτει δραματικά φτάνοντας το 1987 τα 

$250.Η πτώση των τιμών οφειλόταν κατά κύριο λόγο στην βελτίωση της τεχνολογίας 

στο χώρο των ηλεκτρονικών κυκλωμάτων που έριξε το κόστος κατασκευής.Μέχρι του 

σημείου εκείνου ωστόσο αυτοί που στήριξαν την αγορά ήταν οι early adopters 

διατηρώντας ένα ποσοστό ανάπτυξής της περί του 20%.Από κει και μετά η επέκταση 

της αγοράς των fax ακολούθησε ανοδική πορεία φτάνοντας το 1991 τα 10 

εκατομμύρια εγκατεστημένα μηχανήματα.Παρότι η μείωση των τιμών έπαιξε 

καθοριστικό ρόλο στην πορεία της αγοράς,εκείνο που πραγματικά της έδωσε 

τρομακτική ώθηση ήταν οι προσδοκίες που είχαν οι καταναλωτές ότι θα υπάρξει 

μεγάλη διείσδυση των fax στο αγοραστικό κοινό. 

Για ένα προϊόν που επιχειρεί να κάνει την είσοδό του στην 

αγορά,πρωταρχικός στόχος είναι η δημιουργία ενός επαρκούς αριθμού καταναλωτών 

που θα προσελκύσουν νέους οι οποίοι ενδιαφέρονται οχι μόνο για την ποιότητά του 

αλλά και για το πόσο δημοφιλές είναι.Ειδικότερα στο χώρο των τηλεπικοινωνιών 

όπου παρατηρούνται υψηλά σταθερά κόστη και χαμηλά οριακά,η είσοδος νέων 

συνδρομητών-αγοραστών σε μια τέτοια αγορά θα βοηθήσει στον διαμοιρασμό του 
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σταθερού κόστους που συνεπάγεται και μείωση του μέσου κόστους 
Ν
ΣΚMK =  όπου 

ΣΚ υψηλό και Ν ↑ ΜΚ↓. 

Αν λοιπόν το Ν δεν φτάσει την κρίσιμη μάζα τότε το κόστος ανά συνδρομητή 

θα συνεχίσει να είναι σε υψηλά επίπεδα που θα αποτελούν εμπόδιο στην ανάπτυξή 

του.Σε μια τέτοια περίπτωση το προϊόν ή το δίκτυο δεν μπορεί να αυτοδιατηρηθεί και 

απαιτούνται,τουλάχιστον όσο αυτό είναι δυνατόν,ενέργειες στήριξής του ακόμη και 

επιδότησής του. 

Το μέγεθος της κρίσιμης μάζας όπως είναι λογικό δεν είναι παντού σταθερό 

και εξαρτάται από το εκάστοτε αγαθό ή δίκτυο.Ενδεικτικά μπορούμε να πούμε πως 

στις κάρτες αγορών (πιστωτικές,χρεωστικές) ο αναγκαίος αριθμός καταστημάτων 

που κάνει δεκτή μια κάρτα (κρίσιμη μάζα) ούτως ώστε να αρχίσει να χρησιμοποιείται 

από τους καταναλωτές,είναι σχετικά μικρός.Μόλις μερικά καταστήματα αρκούν για να 

δώσουν ώθηση στην κάρτα και να αναπτυχθεί το δίκτυό της.Αντιθέτως όπως έχει 

δειχθεί (Economides & Himmelberg,1995) [ ]18  για πολλά δικτυακά αγαθά η κρίσιμη 

μάζα είναι αρκετά μεγάλη πράγμα που έχει ως συνέπεια αυτά είτε να έχουν μεγάλο 

μερίδιο αγοράς είτε να μην εμφανίζονται καθόλου,δηλαδή να μην κατορθώνουν να 

επιβιώσουν. 

Επίσης,ρόλο κλειδί στην προσπάθεια δημιουργίας της κρίσιμης μάζας για ένα 

αγαθό παίζει ο φορέας και το δίκτυο διανομής που θα αναλάβει την προώθησή 

του.Είναι πολύ σημαντικές οι βάσεις πάνω στις οποίες θα επιχειρηθεί η διείσδυση 

του προϊόντος στην αγορά μέχρι αυτό να καταφέρει να φτάσει το επιθυμητό ποσοστό 

κάλυψης.Πρόσφατο παράδειγμα αποτελούν τα κινητά τηλέφωνα τα οποία τα πρώτα 

χρόνια,προτού δημιουργηθούν τα επίσημα δίκτυα διανομής των εταιριών, πωλούνταν 

από μεγάλη ποικιλία καταστημάτων ενώ σύνηθες ήταν και το φαινόμενο των 

“προσφορών” και των διαγωνισμών με δώρα κινητά τηλέφωνα ακόμα κι από 

τηλεοράσεως.Κατ’ αυτόν τον τρόπο συγκεντρώθηκε η αναγκαία κρίσιμη μάζα που 

επέτρεψε την περαιτέρω ανάπτυξη των δικτύων κινητής τηλεφωνίας. 

 Όταν τελικώς επιτευχθεί η κρίσιμη μάζα τότε το δίκτυο μπορεί να σταθεί 

επιτυχώς στην αγορά και να μπει στη φάση ανάπτυξης κι έπειτα σε αυτήν της 

ωριμότητας. 

 

Μονοπάτι Εξέλιξης (Path depedence) 
 Άρρηκτα συνδεδεμένη με τα θέματα των εξωτερικών επιπτώσεων και της 

κρίσιμης μάζας είναι η εγκατεστημένη βάση (installed base) που αποτελείται από το 

πλήθος των χρηστών,ή τον αριθμό των πωλήσεων,ενός προϊόντος και δημιουργούν 
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την πλατφόρμα μιας κοινής τεχνολογίας.Σε όλες τις φάσεις της Ιστορίας υπάρχουν 

συμβάντα τα οποία αναδεικνύουν με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο την προσπάθεια 

του ανθρώπου να βελτιώσει τις συνθήκες ζωής και να ενσωματώσει σ’ αυτήν ό,τι νέο 

ανακαλύπτει και μπορούσε να τον βοηθήσει να ανταπεξέλθει στις εκάστοτε 

δυσκολίες.Από την προσπάθειά του αυτή έχουν προκύψει διάφοροι προβληματισμοί 

με κυριότερους εκείνους που αφορούν τις διαδικασίες προώθησης μιας 

τεχνολογίας,την υποκατάσταση των παλαιοτέρων και την εφαρμογή των 

καινούργιων. 

 Η χάραξη των δρόμων και ο ορισμός της πλευράς οδήγησης (αριστερή/δεξιά) 

στο οδικό δίκτυο,ο τύπος των γραμμών στο σιδηροδρομικό δίκτυο,ο καθορισμός των 

διεθνών μέτρων και σταθμών,η αλλαγή πρωτοκόλλων (πχ. IP v.6) στα 

τηλεπικοινωνιακά δίκτυα αποτελούν λίγα μόνο παραδείγματα του θέματος της 

εφαρμογής νέων προτύπων και τεχνολογιών. 

 Μια από τις βασικές αρχές της οικονομικής θεωρίας λέει πως αν ένα άτομο 

θεωρεί πως η κατάσταση στην οποία βρίσκεται δεν είναι η καλύτερη δυνατή τότε το 

άτομο αυτό θα προσπαθήσει μέσω κάποιων ενεργειών να την αλλάξει.Αν και αυτή 

είναι μια εξαιρετικά απλουστευμένη μορφή,η γενική ιδέα είναι ότι η κοινωνία με τις 

κινήσεις της οδηγείται συνεχώς σε βελτίωση των συνθηκών.Σε γενικές γραμμές κάτι 

παρόμοιο (θεωρείται ότι) ισχύει και στις τεχνολογικές εξελίξεις.Δηλαδή η αγορά 

κάνοντας τις απαραίτητες συγκρίσεις κι ελέγχους θα αποδέχεται τις καλές 

τεχνολογικές λύσεις και θα απορρίπτει τις κακές.Ωστόσο η ροή των πραγμάτων δεν 

είναι πάντα αυτή. 

Η παρουσίαση τεχνολογικών και οργανωτικών αλλαγών γενικά στην 

οικονομία αντιμετωπίζει δυσκαμψίες όπως η συμβατότητα με την εγκατεστημένη 

βάση που δεν αφορά μόνο το υφιστάμενο καθεστώς σε υλικοτεχνική υποδομή αλλά 

και το υπάρχον ανθρώπινο δυναμικό και την εκπαίδευσή του. 

Είναι εμφανές λοιπόν ότι οι δυνάμεις ανταγωνισμού ή αλλιώς το “αόρατο χέρι” 

που ανέφερε ο Adam Smith,δεν αρκούν για να υιοθετήσει η οικονομία την 

αποτελεσματικότερη τεχνολογία.Εαν κάποιος μεμονωμένα αποφασίσει να 

ακολουθήσει μια διαφορετική λύση ενώ οι υπόλοιποι παραμείνουν στην 

προηγούμενη κατάσταση τότε ακόμη κι αν η λύση αυτή έχει περισσότερα 

πλεονεκτήματα,το άτομο αυτό θα βγει ζημιωμένο αφού θα χρεωθεί αποκλειστικά το 

κόστος μετατροπής ενώ δεν θα επωφεληθεί από τυχόν θετικές εξωτερικές 

επιπτώσεις που θα προέκυπταν από την ευρεία χρήση της. 

Φαινόμενα όπως αυτό δεν είναι άγνωστα ιδιαίτερα στο χώρο των 

Πληροφοριακών Συστημάτων και τις τηλεπικοινωνίες,έναν χώρο που εξαρτάται στο 

μέγιστο βαθμό από τεχνολογικές εξελίξεις που αποτελούν καθημερινή πρακτική.Η 
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εξήγηση που δίνεται κάνει λόγο για την ύπαρξη “μονοπατιού εξέλιξης” (path 

dependence) που είναι η εξάρτηση ενός συστήματος ή δικτύου από τις παλαιότερες 

ενέργειες κι αποφάσεις των μελών του (παραγωγοί,καταναλωτές,συνδρομητές κλπ). 

Η θεωρία αυτή εισήλθε στα οικονομικά προερχόμενη από άλλα φιλοσοφικά 

και κοινωνικά ρεύματα που μιλούσαν για τη σημασία των ιστορικών γεγονότων στη 

λήψη αποφάσεων που αφορούν το παρόν και το μέλλον.Χαρακτηριστική είναι μια 

φράση του Λ.Τολστόυ για τους ήρωες στο “Πόλεμος και Ειρήνη” όπου αναφέρει πως 

«οι ενέργειές τους,που στη δική τους σκέψη ήταν πράξεις ελεύθερης βούλησης,με 

την ιστορική έννοια δεν ήταν καθόλου ελεύθερες,αλλά συνδέονταν με την μέχρι τότε 

πορεία της ιστορίας». 

Παρόμοιες ιδέες εκφράζει η θεωρία του χάους σε επιστήμες όπως η φυσική 

και τα μαθηματικά.Σύμφωνα με αυτή μικρά γεγονότα ή αναταράξεις τείνουν να 

οδηγήσουν την εξέλιξη ενός συστήματος σε διαφορετικές κατευθύνσεις σε μια αέναη 

διαδικασία που δεν ισορροπεί ποτέ.Ωστόσο εδώ βρίσκεται και η διαφορά της από το 

μονοπάτι εξέλιξης στην οποία οι αναταράξεις παίζουν ρόλο αλλά το σύστημα διαθέτει 

πεπερασμένο αριθμό καταστάσεων ισορροπίας σε μια από τις οποίες θα καταλήξει 

ανάλογα με τις αρχικές συνθήκες που επικρατούσαν.Η οικονομική ανάλυση του 

μονοπατιού εξέλιξης δεν περιλαμβάνει τις καταστάσεις ανισορροπίας που ορίζει η 

θεωρία του χάους.Παρόλα αυτά κι απ’ τις δύο το συμπέρασμα είναι ότι η ιστορία 

παίζει σπουδαίο ρόλο στην πορεία που θα πάρουν τα πράγματα. 

Στην περίπτωση της Πληροφορικής και των Επικοινωνιακών Συστημάτων 

υπάρχουν παραδείγματα στα οποία η θεωρία αυτή εξηγεί γιατί οδηγηθήκαμε στην 

επικράτηση μιας τεχνολογίας έναντι κάποιας/ων άλλης/ων που μπορεί ορισμένες 

φορές να μην είναι η καλύτερη δυνατή.Η πιο γνωστή περίπτωση είναι ίσως αυτή του 

πληκτρολογίου των σύγχρονων υπολογιστών και πιο συγκεκριμένα της διάταξης των 

γραμμάτων σε αυτό [ ],[ ]23 28 .Η συντριπτική πλειοψηφία των γραφομηχανών και των 

πληκτρολογίων ακολουθεί σήμερα τη διάταξη QWERTY που παίρνει το όνομά της 

από τα έξι πρώτα γράμματα όπως αυτά εμφανίζονται στην πάνω αριστερή γωνία.Η 

διάταξη αυτή ήταν από τις πρώτες που χρησιμοποιήθηκαν στις τότε 

πρωτοεμφανιζόμενες γραφομηχανές και επικράτησε εκείνη την εποχή γιατί έλυνε 

διάφορα προβλήματα όπως το μπλέξιμο των βραχιόνων ενώ θεωρείτο ότι διευκόλυνε 

την γραφή των περισσότερων λέξεων.Μερικά χρόνια αργότερα ο καθηγητής Dvorak 

παρουσίασε το ομώνυμο πρότυπο (DSK) που βασίζεται σε αρχές εργονομίας και 

μέσω ερευνών αποδείχτηκε ότι ήταν πιο γρήγορο (επέτρεπε στους δαχτυλογράφους 

να τελειώνουν ταχύτερα τα κείμενα) από το QWERTY.Παρόλα αυτά δεν κατόρθωσε 

να το εκτοπίσει λόγω του υψηλού κόστους που θα είχε η αλλαγή τόσο σε υλικό όσο 
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και σε ανθρώπινο δυναμικό (μετεκπαίδευση δαχτυλογράφων) αλλά και της 

εγκατεστημένης βάσης που υπήρχε από το QWERTY. 

Είναι μάλιστα τόσο σημαντική η βιβλιογραφία πίσω από την συγκεκριμένη 

περίπτωση που το όνομα QWERTY έχει γίνει συνώνυμο με το μονοπάτι εξέλιξης και 

το κλείδωμα (lock-in) σε μια τεχνολογία ενώ έχει δημιουργηθεί και μια κατηγορία 

θεωριών υπό τον τίτλο QWERTY-Nomics. 

Γίνεται φανερό πως ό,τι διαθέτουμε σήμερα εξαρτάται σε μεγάλο ποσοστό 

από πράξεις,παραλείψεις και συνθήκες του παρελθόντος.Έτσι στις μέρες μας τα 

περισσότερα πληκτρολόγια ακολουθούν τη διάταξη QWERTY.Τι γίνεται όμως στην 

περίπτωση που μια τεχνολογία εμφανιστεί δεύτερη στο προσκήνιο το οποίο 

κυριαρχείται από μια ανταγωνιστική;Οι κινήσεις που πρέπει να γίνουν από όσους την 

εισηγούνται είναι καταρχήν να πληροφορήσουν τους ενδιαφερόμενους για τα 

πλεονεκτήματά της και να δώσουν κίνητρα για τους νέους καταναλωτές όπως 

χαμηλές τιμές,αποζημιώσεις,εγγύηση καλής λειτουργίας ακόμη και δυνατότητα 

επιστροφής.Εκτός αυτών όμως σημαντικό ρόλο παίζει η δημιουργία της αίσθησης ότι 

η τεχνολογία (ή το προϊόν) έχει αποκτήσει ισχυρή βάση κάτι που μπορεί να γίνει 

μέσω δημοσιοποίησης του ποσοστού διείσδυσης στην αγορά καθώς και των 

προβλεπομένων πωλήσεων.Έτσι θα μπορέσει να ξεπεράσει το αρχικό μειονέκτημα 

και να εκτοπίσει την υπάρχουσα τεχνολογία,όπως έγινε με τις κασέτες VHS και τις 

Beta που προϋπήρχαν. 

 

Αιτίες εμφάνισης Μονοπατιού Εξέλιξης 
Τρεις είναι οι βασικές αιτίες του μονοπατιού εξέλιξης: 

1) Τεχνική αλληλεξάρτηση που αφορά την ανάγκη συμβατότητας μεταξύ των 

συστατικών των δικτύων. 

2) Οικονομίες κλίμακας των συστημάτων.Έχει να κάνει με τις εξωτερικές 

επιπτώσεις και τις διαδικασίες ανατροφοδότησης όπου γεγονότα του 

παρελθόντος καθορίζουν τη μελλοντική πορεία. 

3) Μη αναστρεψιμότητα των επενδύσεων.Έχει σχέση με το κόστος των 

επενδύσεων και την δυσκολία αναίρεσής τους ακόμη κι αν αποδειχτούν ότι 

οδηγούν σε μη αποτελεσματικές τεχνολογίες. 

Σε ό,τι αφορά το πρώτο,είναι καίριο σημείο η ύπαρξη προς-τα-πίσω 

συμβατότητας ώστε να μην διαταραχθεί η ομαλή λειτουργία του δικτύου.Από αυτό 

προκύπτει ότι η όποια τεχνολογική αλλαγή ή διαφοροποίηση θα πρέπει να λαμβάνει 

υπόψη της την συμβατότητα με το υπάρχον σύστημα.Οι τεχνολογικές αλλαγές 
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εμφανίζουν συχνά υψηλά επίπεδα κλειδώματος (lock-in) που κάνει δύσκολη τη 

μετάβαση σε ανώτερες λύσεις. 

Σχετικά με τις οικονομίες κλίμακας είναι γνωστό πως οι σύγχρονες,σύνθετες 

τεχνολογίες χαρακτηρίζονται από αύξουσες αποδόσεις υπό την έννοια ότι όσο 

περισσότερο αποδεκτές γίνονται τόσο περισσότερο εξειδικεύονται και βελτιώνονται.Η 

φυσιολογική κατάσταση σύμφωνα με την οικονομική θεωρία θα ήταν να αναμέναμε 

σταθερές ή κυρίως φθίνουσες αποδόσεις δηλαδή κάθε επιπλέον μονάδα να 

αποφέρει ολοένα μικρότερα αποτελέσματα.Αντίθετα με ό,τι θα αναμέναμε,πολλές 

από τις νέες τεχνολογίες συνοδεύονται από αύξουσες αποδόσεις μιας και όσο πιο 

εντατικά κι ευρέως χρησιμοποιούνται τόσο υψηλότερη αξία αποκτούν,κάνοντας έτσι 

δυσκολότερη την αντικατάστασή τους.Ένα επακόλουθο των αυξουσών αποδόσεων 

είναι η αβεβαιότητα που ακολουθεί το δίκτυο αφού πολύ μικρές διαφορές και 

“ασήμαντα” γεγονότα μεγενθύνονται και επηρεάζουν την εξέλιξη της 

τεχνολογίας.Αυτό συνεπάγεται ότι μια τεχνολογία δεν αρκεί να είναι ανώτερη από μια 

άλλη για να επικρατήσει κάτι που έχει επαληθευτεί αρκετές φορές στην εως τώρα 

πορεία όπως για παράδειγμα στη σύγκρουση VHS και Beta κασετών,στη διαμάχη 

Internet Explorer και Netscape Navigator ή ακόμη και στην επικράτηση των Windows 

ως λειτουργικό σύστημα των προσωπικών υπολογιστών. 

 Αναφορικά με την τρίτη αιτία,τα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα χαρακτηρίζονται από 

το υψηλό σταθερό κόστος που οφείλεται στα μεγάλα κεφάλαια που πρέπει να 

επενδυθούν κατά τα πρώτα στάδια δημιουργίας τους.Στο κόστος αυτό πρέπει να 

συνυπολογιστεί και το κόστος υιοθέτησης μιας τεχνολογίας που αναφέρεται στην 

εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού,τη συντήρηση,τα ανταλλακτικά και τα 

συμπληρωματικά προϊόντα.Η απόδοση της αρχικής επένδυσης καθώς και η μείωση 

του κόστους υιοθέτησης προϋποθέτει την ευρεία χρήση του δικτύου και την ανάπτυξή 

του.Γι’ αυτό είναι εξαιρετικά δύσκολο να επενδυθούν χρήματα για τη δημιουργία ενός 

νέου δικτύου ή την εφαρμογή μιας νέας τεχνολογίας και προτιμάται η βελτίωση των 

υπαρχόντων υποδομών. 

 

Κατηγορίες Μονοπατιού Εξέλιξης 
Η πολυπλοκότητα του φαινομένου του μονοπατιού εξέλιξης και το γεγονός ότι 

αντιβαίνει μερικές από τις βασικές οικονομικές αρχές έχουν δυσχεράνει τη διάκριση 

και την ανάλυσή του.Πάντως μέσα σε κάποια πλαίσια μπορούμε να διακρίνουμε τρεις 

μορφές μονοπατιού εξέλιξης. [ ]28   

Η πρώτη παρατηρείται όταν έχουμε το στοιχείο της εμμονής (στασιμότητας) 

και της διάρκειας σε μια απόφαση.Αυτή η μορφή δεν συνδέεται με αποτυχίες της 
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αγοράς αλλά έχει να κάνει με μια ανελαστικότητα αντίδρασης και το βάθος χρόνου 

στο οποίο αποσκοπεί μια απόφαση.Η απόφαση,για παράδειγμα,αγοράς κατοικίας 

παίρνεται μια χρονική στιγμή και προσδιορίζει την υπόλοιπη μελλοντική πορεία του 

ατόμου.Έτσι ακόμη κι αν η απόφαση παρουσιάζεται ως μη λογική σύμφωνα με τα 

οικονομικά δεδομένα της στιγμής (εισόδημα,τιμές κλπ.) δεν παύει να αποτελεί 

ορθολογική κίνηση για το σημείο που πάρθηκε και υπό τις συνθήκες που έγινε αυτό. 

Στο μονοπάτι εξέλιξης “δευτέρου βαθμού” η απόφαση μπορεί εκ των υστέρων 

να αποδειχτεί λανθασμένη αλλά αυτό θα οφείλεται στην ελλιπή ενημέρωση και κατ’ 

επέκταση στην αδυναμία ορθής πρόβλεψης.Μπορεί δηλαδή τη στιγμή που 

αποδεχόμαστε μια τεχνολογία να μην είναι όλα τα στοιχεία εν γνώση μας και να 

αγνοούμε τα μειονεκτήματά της πράγμα που μας οδηγεί σε εσφαλμένη απόφαση της 

οποία το κόστος μετατροπής,όταν αναγνωρίσουμε το λάθος,είναι πολύ 

υψηλό.Παράδειγμα εδώ η κακή σχεδίαση του δικτύου μιας επιχείρησης λόγω 

υποτίμησης των μελλοντικών απαιτήσεων των χρηστών. 

Η ισχυρότερη ωστόσο μορφή προϋποθέτει οχι μόνο λανθασμένη απόφαση 

αλλά και την εκ των προτέρων γνώση των αρνητικών συνεπειών της.Ο τρίτος τύπος 

λοιπόν μονοπατιού εξέλιξης είναι που συνδέεται με αποτυχίες της αγοράς και με τη 

μη βελτιστοποίηση της ευημερίας αφού μια κίνηση που γνωρίζουμε ότι είναι λάθος 

δεν την αποφεύγουμε. 

Παρά τα παραπάνω όμως εξακολουθεί να παραμένει δύσκολη η διάκριση των 

τύπων επειδή οι συνθήκες και τα ιστορικά γεγονότα δεν φωτίζονται πάντα από 

πλήρη αντικειμενικότητα κι άρα δεν μπορούμε να εξηγήσουμε με άνεση τις αιτίες και 

τα αποτελέσματα.Είναι χαρακτηριστικό πως στις περισσότερες περιπτώσεις όπου η 

ιστορία θεώρησε ότι έγινε λάθος επιλογή τεχνολογίας,πάντα υπάρχει τουλάχιστον μια 

εναλλακτική εξήγηση που επιχειρεί να αποδείξει το αντίθετο και έτσι να εμφανίσει ότι 

τα πράγματα λειτουργούν σύμφωνα με τις οικονομικές θεωρίες. 

 

Τυποποίηση – Καθιέρωση Προτύπων 
Τα δίκτυα αποτελούν στην πλειοψηφία τους ένα κράμα ανομοιογενών 

συστατικών που κατορθώνουν να συνλειτουργούν σαν ένα ενιαίο σύστημα.Όπως 

έχουμε πει η συμπληρωματικότητα των στοιχείων τους (κόμβοι-σύνδεσμοι) είναι 

θεμέλιος λίθος της ίδιας τους της ύπαρξης αλλά και της ανάπτυξής τους.Στην 

πραγματικότητα αυτή η συμπληρωματικότητα θα ήταν ανύπαρκτη αν δεν είχαμε 

ταυτόχρονα τη συμβατότητα που εξασφαλίζει την αρμονική συνεργασία όλων των 

πλευρών.Η επιδίωξη λοιπόν της συμβατότητας οδήγησε στην καθιέρωση προτύπων 

τα οποία έπρεπε να ακολουθούνται από κατασκευαστές και προμηθευτές.Μάλιστα 
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στα πρώτα χρόνια εμφάνισης των Πληροφοριακών Συστημάτων η διασύνδεση (πχ. 

κόμβων του ίδιου δικτύου,δικτύων διαφορετικών συστημάτων κ.ά) μπορούσε να 

εξασφαλιστεί αποκλειστικά και μόνο με τη δημιουργία προτύπων σε επίπεδο 

υλικού.Η ύπαρξη διαφορετικών προτύπων καθιστούσε προβληματική τη διασύνδεση 

όπως και τη συνεργασία των ετερογενών στοιχείων τους.Ουσιαστικά επρόκειτο για 

παράγοντα καθυστέρησης της προόδου των δικτύων και της τεχνολογίας.Με τη 

εξέλιξη όμως της Πληροφορικής και την ευρεία διάδοση της τεχνολογίας το 

πρόβλημα έπαψε να είναι τόσο δεσμευτικό χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν συνεχίζει 

να υφίσταται.Πλεον η διασύνδεση μπορεί να επιτευχθεί και μέσω λογισμικού που 

αναλαμβάνει να κάνει τις απαραίτητες μετατροπές και να φέρει σε επαφή δύο ή 

περισσότερα ανομοιογενή δίκτυα. 

Υπάρχουν πέντε μορφές τυποποίησης ανάλογα με τον τρόπο που αυτή 

γίνεται [ ]16  :  

 Τυποποίηση σε φυσικό επίπεδο ή επίπεδο υλικού : Αφορά τη σχεδίαση 

προϊόντων με τέτοιο τρόπο που να είναι δυνατή η σύνδεση και η 

συνλειτουργία.Για παράδειγμα τα εξαρτήματα και το υλικό στους ηλεκτρονικούς 

υπολογιστές (μνήμες,κάρτες AGP/PCI κ.ά) 

 De facto τυποποίηση : Η καθιέρωση ενός προτύπου μέσα από τη λειτουργία της 

αγοράς όπου ένα από αυτά εκτοπίζει τα υπόλοιπα (π.χ η επικράτηση των 

Windows ως λειτουργικό σύστημα στα PCs) 

 Τυποποίηση μέσω κρατικής παρέμβασης : Το κράτος θεσμοθετεί τη χρήση ενός 

συγκεκριμένου προτύπου το οποίο υποχρεώνονται να ακολουθήσουν όλοι.Μια 

τέτοια περίπτωση είναι η γέννηση του Internet το οποίο ξεκίνησε για 

στρατιωτικούς σκοπούς. 

 Τυποποίηση κατασκευαστών : Μια εταιρία που έχει δημιουργήσει μια 

επιτυχημένη τεχνολογία αποδεσμεύει τα δικαιώματα ιδιοκτησίας που έχει ή δίνει 

σχετικές άδειες σε χαμηλή τιμή προκειμένου να διευρύνει τη χρήση της και να την 

καθιερώσει στην αγορά. 

 Διεθνής τυποποίηση : Αναφέρεται στην θέσπιση προτύπων από διεθνής 

οργανισμούς (CCITT,CCIR,ISO,IEEE κ.ά) όπως στην περίπτωση του FAX και 

των προτύπων των τοπικών δικτύων.Εδώ παρουσιάζονται τα μειονεκτήματα της 

καθυστέρησης των διαδικασιών λόγω γραφειοκρατικών κυρίως προβλημάτων και 

της υιοθέτησης προτύπων που πιθανώς να μην είναι οι καλύτερες επιλογές. 

Οι λόγοι για τους οποίους γίνεται η τυποποίηση και τα πλεονεκτήματά της 

χωρίζονται σε τέσσερις τύπους [ ]16  : 

1. Τα σχετιζόμενα με τις εξωτερικές επιπτώσεις.Η ανάγκη για δημιουργία μιας 

ενιαίας βάσης πάνω στην οποία θα “χτιστεί” το δίκτυο.Τα τηλεπικοινωνιακά 
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προϊόντα,όπως έχουμε δει,αποκτούν μεγαλύτερη αξία όταν χρησιμοποιούνται 

από περισσότερα άτομα.Εδώ είναι σημαντική η συνεισφορά της τυποποίησης 

που λύνει τα προβλήματα της συμβατότητας και της ανασφάλειας για την 

επικρατούσα τεχνολογία. 

2. Πλεονεκτήματα Ανταγωνισμού.Οι εταιρίες παύουν να ανταγωνίζονται για την 

επικράτηση της δικής τους τεχνολογίας και μεταφέρουν τον ανταγωνισμό 

πρωτίστως στις τιμές αλλά και στη σχεδίαση.Η ομογενοποίηση της αγοράς 

ενισχύει τον ανταγωνισμό και την αποτελεσματικότητα ενώ διευκολύνει την 

είσοδο νέων εταιριών στο χώρο. Εδώ ωστόσο υπάρχει και ο αντίλογος που λέει 

πως στην περίπτωση που τα ανταγωνιζόμενα πρότυπα ανήκουν σε 

συγκεκριμένους κατασκευαστές (πνευματικά δικαιώματα,τίτλοι ιδιοκτησίας) τότε 

ενώ ο αρχικός ανταγωνισμός για την επικράτησή τους θα είναι επωφελής για την 

αγορά και τους καταναλωτές,όταν επικρατήσει ένα από αυτά τότε ελλοχεύει ο 

κίνδυνος να οδηγηθεί η αγορά σε μονοπωλιακές καταστάσεις.Ανεξαρτήτως 

αυτών,η τυποποίηση διασφαλίζει τη βιωσιμότητα μιας τεχνολογίας που δεν 

εξαρτάται πια μόνο από μια εταιρία (της οποίας τυχόν κατάρρευση θα την 

εξαφάνιζε) κι έτσι αναπτύσσεται ταχύτερα η αγορά.Άλλη μια θετική πτυχή είναι ότι 

διευκολύνει τη δημιουργία θεσμικών πλαισίων,τα οποία πολλές φορές δεν είναι 

απαραίτητα αφού η καθιέρωση ενός προτύπου λειτουργεί ρυθμιστικά. 

3. Αύξηση ποικιλίας.Αν και έχει λεχθεί ότι η τυποποίηση οδηγεί σε μια έλλειψη 

ποικιλίας καθώς περιορίζει την ανάπτυξη νέων προϊόντων και 

τεχνολογιών,εντούτοις λειτουργεί και προς την αντίθετη κατεύθυνση.Μέσω της 

συμβατότητας γίνεται εφικτός ο συνδυασμός διαφόρων συστατικών (υλικό / 

λογισμικό) επιτρέποντας στον καταναλωτή να “συναρμολογήσει” το προϊόν της 

αρεσκείας του. 

4. Μείωση κόστους.Μέσα από τις οικονομίες κλίμακας και τη μαζική παραγωγή 

ανταλλακτικών και συμπληρωματικών προϊόντων πραγματοποιείται η μείωση του 

κόστους.Όταν το βασικό προϊόν έχει σταθερή καταναλωτική βάση τότε τα 

συμπληρωματικά αγαθά μπορούν να παραχθούν ευκολότερα,φθηνότερα και να 

πωληθούν με μεγαλύτερη άνεση (πχ. λογισμικό συμβατό με υπάρχον υλικό όπως 

είναι τα προγράμματα που εκμεταλλεύονται τις λειτουργίες των modem).Επίσης 

ελαχιστοποιείται το κόστος εκμάθησης νέων προϊόντων όπως γίνεται στην 

πλειοψηφία των προγραμμάτων που λειτουργούν σε περιβάλλον Windows που 

είναι οικείο στους χρήστες. 

Σε ό,τι αφορά την αγορά οι επιλογές που ανοίγονται για μια εταιρία σχετικά με 

το ποιο πρότυπο να ακολουθήσει είναι δύο και αποτελούν αντικείμενο στρατηγικής.Η 

μια είναι να ακολουθήσει το ίδιο πρότυπο με έναν ανταγωνιστή δημιουργώντας έτσι 
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μεγαλύτερο δίκτυο για αυτό και να εκμεταλλευτεί μαζί με τον ανταγωνιστή τα οφέλη 

από την ύπαρξη ευρύτερης βάσης.Στην περίπτωση αυτή ο ανταγωνισμός περνάει 

στο επίπεδο της τιμής και της ποιότητας επί του συγκεκριμένου προτύπου.Η δεύτερη 

επιλογή είναι να ακολουθήσει το δικό της δρόμο αγνοώντας τον ανταγωνιστή και 

διατηρώντας για λογαριασμό της τα όποια οφέλη του προτύπου της. 

 Οι παράγοντες που καθορίζουν την τελική απόφαση είναι οι παρακάτω : 

1. Καταρχήν στο χώρο των Επικοινωνιακών Συστημάτων πολλές φορές και για 

λόγους συμβατότητας και προστασίας του κοινού,τα πρότυπα καθορίζονται 

νομικώς. 

2. Σημαντικός παράγοντας είναι το επίπεδο της τεχνογνωσίας που έχει μια εταιρία 

επί ενός συγκεκριμένου προτύπου και κατ’ επέκταση του κόστους που θα έχει γι’ 

αυτήν η υιοθέτησή του. 

3. Άλλο ένα στοιχείο που θα λάβει υπόψη της μια εταιρία είναι η σύγκριση των 

κερδών που θα έχει από την πλήρη εκμετάλλευση ενός δικτύου με το δικό της 

πρότυπο σε σχέση με τα κέρδη από την συνεκμετάλλευση με τους ανταγωνιστές 

της. 

4. Μεγάλο βάρος έχει τέλος και η δυνατότητα που έχει η εταιρία να αντέξει σε έναν 

“πόλεμο” προτύπων με τους ανταγωνιστές κάτι που εξαρτάται τόσο από τα 

οικονομικά της μεγέθη όσο κι από την δυνατότητα επιβολής της στην αγορά. 

Η καθιέρωση και τα οφέλη ενός προτύπου εξαρτώνται σε μεγάλο ποσοστό 

από τη διάδοσή του.Στη διάδοσή του πρωταρχικό ρόλο παίζουν τα αποτελέσματα 

δικτύου (network effects),όπως οι εξωτερικές επιπτώσεις και η κρίσιμη μάζα,και η 

εγκατεστημένη βάση που έχει να κάνει με το υπάρχον πρότυπο που χρησιμοποιείται 

στη αγορά.Υπό αυτές τις συνθήκες δεν αποκλείεται η επικράτηση προτύπων 

χαμηλής αποτελεσματικότητας ιδιαίτερα αν ληφθεί υπόψη το γεγονός της 

αβεβαιότητας των προσδοκιών των ατόμων.Η αβεβαιότητα αυτή κρύβει από πίσω το 

πρόβλημα της ατελούς πληροφόρησης των ατόμων σε μια οικονομία.Έτσι έστω ότι 

κάποια στιγμή εμφανίζεται στην αγορά ένα πρότυπο το οποίο θεωρείται τεχνικά 

ανώτερο από το υπάρχον και του οποίου η επικράτηση στην αγορά θα επιφέρει 

σημαντικά οφέλη.Ωστόσο λόγω ατελούς πληροφόρησης και αβεβαιότητας για τις 

αντιδράσεις των υπολοίπων ατόμων κανείς δεν αποτολμά τη μετάβαση σε αυτό.Όλοι 

διστάζουν να αλλάξουν πρότυπο φοβούμενοι πως δεν θα ακολουθήσει κανείς και 

αντί να αποκομίσουν τα προσδοκώμενα οφέλη βγουν τελικά ζημιωμένοι.Τελικά η 

αγορά παραμένει στάσιμη κι εγκλωβισμένη στο παλιό πρότυπο. 

Επιπλέον,ο ανταγωνισμός των εταιριών σε επίπεδο προτύπων και η 

ενίσχυση φαινομένων ασυμβατότητας δυσχεραίνει αρκετά το σχηματισμό της 

κρίσιμης μάζας κι άρα της βιωσιμότητάς της. 
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Όλα τα παραπάνω είναι γνωστά στις εταιρίες οι οποίες στην προσπάθειά 

τους να κατοχυρώσουν ένα πρότυπο χρησιμοποιούν διάφορες μεθόδους όπως είναι 

η δημιουργία συμμαχιών με παράγοντες της αγοράς είτε αυτοί είναι πελάτες, 

ανταγωνιστές,προμηθευτές κλπ.Μια δεύτερη είναι η προσφορά ευκαιριών και 

διευκολύνσεων στους πρώιμους υποστηρικτές των προτύπων.Τέτοιες είναι η χαμηλή 

τιμή για ένα ποσοστό των αρχικών πωλήσεων και γενικά η πίεση του κόστους 

μετακίνησης,από μια τεχνολογία σε μια άλλη,προς τα κάτω.Μια τέτοια κίνηση ήταν η 

ενσωμάτωση του Internet Explorer από τη Microsoft στα Windows δηλαδή στο 

λειτουργικό σύστημα.Μέσω αυτής επιχείρησε,κι εν πολλοίς πέτυχε,να διευρύνει την 

εγκατεστημένη βάση του δικού της προγράμματος έναντι του Netscape Navigator 

χωρίς να επιβαρύνει τους καταναλωτές,ακόμα κι όσους διέθεταν το ανταγωνιστικό 

προϊόν.Αν και οδηγήθηκε στα δικαστήρια για αυτήν της την ενέργεια,παρόλα αυτά ο 

Internet Explorer είναι αυτή τη στιγμή κυρίαρχος στο χώρο των φυλλομετρητών 

παρότι μάλιστα ξεκίνησε τη μάχη υπολειπόμενος σημαντικά του αντιπάλου. 

Σε έναν πόλεμο προτύπων υπάρχουν ορισμένα σημεία που έχουν 

καθοριστική σημασία στην τελική του έκβαση.Καταρχήν,ο έλεγχος επί της 

εγκατεστημένης βάσης ή η προσπάθεια δημιουργίας της που θα δώσει τη δυναμική 

που χρειάζεται ένα πρότυπο για να καθιερωθεί.Έπειτα είναι αναγκαία η εξασφάλιση 

των πνευματικών δικαιωμάτων επί αυτού καθώς και των τεχνικών δυνατοτήτων για 

την κατασκευή του από την εταιρία.Ακόμη στοιχείο κλειδί είναι η πρώτη κίνηση και 

ποιος την κάνει ώστε να αποκτήσει το πρόωρο προβάδισμα στη μάχη αυτή. 

Επιπλέον,ισχυρό χαρτί αποτελεί η δυνατότητα παροχής συμπληρωματικών προς το 

πρότυπο προϊόντων και η ποικιλία τους που θα προσελκύσει τους 

καταναλωτές.Τέλος,στη μάχη μετράει,ως ένα βαθμό,το όνομα και η φήμη που έχει η 

κάθε εταιρία στην αγορά και το κατά πόσο την εμπιστεύονται. 

Ολοκληρώνοντας,ένας παράγοντας εξίσου σπουδαίος με το είδος του 

προτύπου που θα καθοριστεί είναι και ο χρόνος στον οποίο θα γίνει αυτό[ ]16  .Η 

επιλογή της κατάλληλης στιγμής μπορεί να αποδειχτεί καίρια ή μοιραία ανάλογα με 

την εξέλιξη.Η πρώτη δυνατότητα είναι η τυποποίηση σε σύντομο χρονικό 

διάστημα.Τα θετικά μιας τέτοιας πρότασης είναι ότι επιταχύνεται η ανάπτυξη της 

αγοράς ενώ και τα οφέλη από την τεχνολογία εμφανίζονται γρηγορότερα και 

διαρκούν περισσότερο.Επιπλέον,οι κατασκευαστές απομακρύνονται από τον κίνδυνο 

οικονομικής καταστροφής στην περίπτωση που η τεχνολογία που είχαν επιλέξει δεν 

καθιερωνόταν ως πρότυπο και πλέον μπορούν να επικεντρωθούν στη βελτίωση και 

την έρευνα επί του προτύπου που επιβάλλεται. 

Η δεύτερη επιλογή είναι η αναμονή ιδίως όταν οι πληροφορίες για τις ιδιότητες 

και τα πλεονεκτήματα κάθε τεχνολογίας δεν είναι επαρκή,οπότε είναι προτιμότερο να 
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καθυστερήσει η τυποποίηση για να αποφευχθούν τα λάθη.Ειδικά όταν η επιλογή 

είναι μη αναστρέψιμη λόγω κόστους αλλαγής τότε θα ήταν σωστότερο να μην γίνει 

βιαστικά “κλειδώνοντας” την αγορά. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 
 

Ζητήματα Στρατηγικής 
Σημαντική θέση στο λεξιλόγιο κάθε ζωντανού οργανισμού έχει η 

στρατηγική.Διευρύνοντας την έννοια των ζωντανών οργανισμών μπορούμε να 

συμπεριλάβουμε τις επιχειρήσεις και όλους τους φορείς εκείνους που στην πορεία 

τους,με τον ένα ή τον άλλο τρόπο,μέσα από συντονισμένες ενέργειες και χειρισμούς 

προσπαθούν να επιτύχουν τους στόχους τους.Η στρατηγική αφορά τους τρόπους με 

τους οποίους ένας οργανισμός (μια εταιρία) επιχειρεί να πετύχει τους στόχους του 

προσαρμοζόμενος στο εξωτερικό του περιβάλλον και ολοκληρώνοντας το εσωτερικό 

του.Κατά συνέπεια η αναφορά στην στρατηγική καλύπτει τόσο τις κινήσεις σε 

εσωτερικό επίπεδο όσο και προς το γενικότερο πλαίσιο στο οποίο κινείται η κάθε 

επιχείρηση.Έτσι στο χώρο των Πληροφοριακών Συστημάτων,το πρώτο έχει σχέση 

με τις διαδικασίες επιλογής κι αξιολόγησης μιας επικοινωνιακής λύσης,η οποία όπως 

είναι λογικό δεν περιορίζεται απλά στην αγορά του εξοπλισμού 

(πχ.εξυπηρετητές,δρομολογητές κλπ.) αλλά καλύπτει ένα πολύ ευρύτερο φάσμα 

αποφάσεων,και το δεύτερο στις επιχειρηματικές πρακτικές που εφαρμόζονται στις 

τηλεπικοινωνίες και οι οποίες μεταβάλλουν το ήδη ρευστό τοπίο. 

 

Στρατηγικές Ανάπτυξης Επικοινωνιακών Συστημάτων 
 Στις αρχές του νέου αιώνα το ερώτημα του τι ρόλο παίζει η Πληροφορική στις 

σύγχρονες επιχειρήσεις μοιάζει ξεπερασμένο.Πλεον είναι κοινώς αποδεκτή η μεγάλη 

σημασία της στη λειτουργία όλων των οικονομικών οργανισμών,ειδικότερα υπό το 

πρίσμα της παγκοσμιοποίησης.Υπό αυτές τις συνθήκες η ανάγκη για επικοινωνιακές 

λύσεις που θα φέρουν εις πέρας τη δύσκολη αποστολή της μεταφοράς κι 

αξιοποίησης της πληροφορίας καθίσταται άμεση και πρωτεύουσα.Οι διαχωριστικές 

γραμμές μεταξύ των δεδομένων και της δικτυακής υποδομής που διακινούνται κι 

αποθηκεύονται έχουν γίνει ασαφείς.Τα δεδομένα αποτελούν πια το ακατέργαστο 

διανοητικό κεφάλαιο για μια επιχείρηση το οποίο της προσφέρει ουσιαστικά και το 

όποιο συγκριτικό πλεονέκτημα.Για το λόγο αυτό πρέπει από τη μια να διαφυλαχθούν 

κι από την άλλη να αξιοποιηθούν και να γίνουν προσβάσιμα σε όσους τα έχουν 

ανάγκη στο χώρο της δουλειάς τους.Η λογική λέει πως η διαδρομή που πρέπει να 

ακολουθηθεί είναι από τα άτομα και τις διεργασίες που επιτελούνται στην επιχείρηση 

προς το σχεδιασμό και την εφαρμογή της επικοινωνιακής λύσης κι οχι φυσικά το 

ανάποδο.Εξάλλου ο σκοπός είναι να υπηρετήσει την επιχείρηση κι οχι η επιχείρηση 

να προσαρμοστεί σε αυτήν.Επιπλέον,εκτός της παρούσας κατάστασης εξαιρετικά 
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χρήσιμο θα ήταν να ληφθούν υπόψη οι μελλοντικές συνθήκες,στο μέτρο του 

δυνατού,με όπλο την επεκτασιμότητα και γνωρίζοντας τους γρήγορους ρυθμούς με 

τους οποίους εξελίσσεται η τεχνολογία,φέρνοντας στο προσκήνιο 

νέες,βελτιωμένες,και ορισμένες φορές,πιο προσιτές λύσεις. 

 Έτσι είτε ξεκινάμε από το μηδέν για να χτίσουμε ένα δίκτυο είτε εργαζόμαστε 

αναβαθμίζοντας και βελτιώνοντας την υπάρχουσα υποδομή πρέπει να περάσουμε 

από τρια γενικά στάδια.Το στάδιο του Προσδιορισμού,της Σχεδίασης και της 

Εφαρμογής[ ] 31 . 
 

Στάδιο Προσδιορισμού 
Στην πρώτη αυτή φάση γίνεται ο αυτοπροσδιορισμός της επιχείρησης και η 

“ενδοσκόπηση” σε όλες της τις πλευρές.Είναι πολύ σημαντικό να ξεκαθαρίσει το 

αντικείμενο της επιχείρησης και ποια είναι η τελική της αποστολή.Για να γίνει αυτό 

όμως πρέπει να αντιληφθούμε την προέλευσή μας και να αναγνωρίσουμε τα 

συστατικά μέρη της επιχείρησης όπως είναι η οργάνωσή της,οι χρήστες και οι 

απαιτήσεις τους.Σε κάθε περίπτωση ο βασικός οδηγός πρέπει να είναι ότι “Η Φόρμα 

ακολουθεί τη Δομή” (Form Follows Function) που σημαίνει ότι ανάλογα με το 

αντικείμενο της επιχείρησης πρέπει να είναι και η επικοινωνιακή της 

υποδομή.Διαφορετικά αντιμετωπίζεται ένα εργοστάσιο από ότι ένα Πανεπιστήμιο.Ο 

καθορισμός λοιπόν των εφαρμογών σε πρώτη φάση κι έπειτα ο καθορισμός των 

ομάδων εργασίας,του αντικειμένου τους,ταυτόχρονα με την ανάλυση των αναγκών 

και της εκτίμησης του επικοινωνιακού φορτίου.Επίσης απαραίτητη είναι η 

διευκρίνηση της απαιτούμενης γεωγραφικής κάλυψης και των περιορισμών που 

προκύπτουν από αυτήν.Οι περισσότερες σύγχρονες επιχειρήσεις λειτουργούν σε 

πολλαπλά πεδία κάτι που προϋποθέτει μετακινήσεις κι επικοινωνία με διάφορα 

σημεία εντός κι εκτός εθνικού χώρου. 

Το επόμενο βήμα αφορά τον καθορισμό της παρούσας κατάστασης στο 

επικοινωνιακό τοπίο της επιχείρησης και ποια η υποδομή τη συγκεκριμένη χρονική 

στιγμή.Έτσι παρατηρούμε πώς έχει αναπτυχθεί η επικοινωνιακή υποδομή και τι υλικά 

που χρησιμοποιούνται.Αν για παράδειγμα υπάρχει πληθώρα από hubs στο δίκτυο 

αυτό σημαίνει πως η κίνηση μεταφέρεται αμετάβλητη προς όλα τα συνδεδεμένα 

συστήματα και το εύρος ζώνης μοιράζεται μεταξύ αυτών.Αντίθετα αν επιθυμούμε 

μεγαλύτερη ασφάλεια και βελτίωση στην απόδοση του δικτύου τότε σαφώς πρέπει να 

εγκατασταθούν διατάξεις μεταγωγής (switches) οι οποίοι διαχωρίζουν το φορτίο 

ανάλογα με την κατεύθυνσή του κι επιπλέον γίνεται καλύτερη διαχείριση του εύρους 

ζώνης. 
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Άλλα σημεία που πρέπει να μελετηθούν είναι πιθανές περιοχές συμφόρησης 

(bottlenecks) και πως θα αντιμετωπιστούν,ενώ εξέχουσας σημασίας είναι οι 

εφαρμογές και τα προγράμματα που θα τρέχουν στο δίκτυο.Ανάλογα με την 

εφαρμογή καθορίζεται το εύρος ζώνης και οι απαιτούμενοι χρόνοι απόκρισης 

διαμορφώνοντας κατάλληλα το δίκτυο ώστε να ανταποκρίνεται σε συγκεκριμένα 

(επιδιωκόμενα) επίπεδα QoS.Ακόμη δεν πρέπει να παραληφθούν θέματα ασφαλείας 

και προστασίας του δικτύου τόσο από εσωτερικούς όσο κι από εξωτερικούς 

κινδύνους και κατά πόσο είναι απαραίτητη η χρήση τέτοιων μεθόδων και σε τι βαθμό 

(κωδικοί πρόσβασης, firewall, υλικό/λογισμικό προστασίας). 

Τελευταίο στάδιο σε αυτή την πρώτη φάση είναι ο καθορισμός των κινήτρων 

που οδηγούν στην εξεύρεση μιας (νέας) επικοινωνιακής λύσης.Πρέπει να 

κατανοήσουμε πλήρως τους στόχους που έχουμε θέσει και τα προβλήματα που 

θέλουμε να λύσουμε.Αυτές θα είναι οι βάσεις πάνω στις οποίες πρέπει να 

στηριχθούμε αφού διαφορετικές κινήσεις απαιτούνται για έναν οργανισμό που θέλει 

να φτιάξει έναν επικοινωνιακό κόμβο από όπου θα αντλούνται στοιχεία και θα έχει 

υψηλές απαιτήσεις σε ταχύτητα απόκρισης,χώρους αποθήκευσης και συντήρηση 

από ότι σε ένα βιομηχανικό περιβάλλον όπου κύριο μέλημα είναι η παραγωγή,ο 

αυτοματισμός,ο έλεγχος πρώτων υλών,οι παραγγελίες και η αποθήκη.Επίσης η 

ευελιξία είναι ένα σημείο που πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα και σε αυτό είναι 

χρήσιμη η εκτίμηση του είδους και του ύψους των αναγκών που πιθανά να 

προκύψουν.Αν δηλαδή θα υπάρξει αυξημένη κίνηση εντός των ορίων του δικτύου κι 

άρα εντός της επιχείρησης ή αν θα χρειαστούν επιπλέον συνδέσεις προς το 

“εξωτερικό” πχ. με άλλα δίκτυα.Σε σχέση πάντα με αυτό πρέπει να ζυγιστούν 

προσεχτικά οι ανάγκες των χρηστών μέσα από την επιχείρηση και των χρηστών έξω 

από αυτήν πχ. πελάτες ούτως ώστε να καλυφθούν και οι δύο πλευρές ανάλογα με το 

βάρος της κάθε μιας.Μαζί με αυτό χρειάζεται να δούμε αν είμαστε δεσμευμένοι με 

έναν συγκεκριμένο προμηθευτή/κατασκευαστή και κατά πόσο μπορούμε εύκολα κι 

ανέξοδα να αντικαταστήσουμε το παλιό υλικό με νέας τεχνολογίας.Περιοριστικός 

παράγοντας,στο τελευταίο,μπορεί να είναι ο προϋπολογισμός που έχουμε θέσει και 

γι‘ αυτό χρειάζονται προσεκτικές κινήσεις που δεν συνεπάγονται πάντα αγορά της 

κορυφαίας τεχνολογικής λύσης. 
 

Στάδιο Σχεδίασης 
Περνώντας στη δεύτερη φάση μπαίνουμε στο έργο του σχεδιασμού του 

δικτύου με βάση τα όσα έχουν προκύψει στο προηγούμενο στάδιο.Αρχικώς 

αναπτύσσουμε έναν πλήρη κατάλογο τεχνικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών 
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στον οποίο συμμετέχουν το εξειδικευμένο προσωπικό της επιχείρησης (σχετικό με 

Πληροφοριακά Συστήματα),τυχόν εξωτερικοί συνεργάτες-σύμβουλοι και φυσικά ο 

προμηθευτής που έχει αναλάβει το έργο.Στην επιλογή του κατάλληλου προμηθευτή 

μετράνε η εμπειρία σε προηγούμενα έργα,η τεχνογνωσία και η αποτελεσματικότητα 

σε παρόμοια δίκτυα καθώς και η δυνατότητά του να σεβαστεί και να μείνει εντός των 

πλαισίων του προϋπολογισμού.Επίσης πρέπει να τεθούν επίπεδα 

προτεραιότητας,βαθμίδες QoS αναλόγως τη χρήση και των εφαρμογών του 

δικτύου.Με άλλα λόγια η επιλογή της επικοινωνιακής λύσης θα γίνει σε σχέση με τον 

κατάλογο των απαιτήσεων όπως αυτές θα προκύψουν από την αξιολόγηση των 

εφαρμογών που θα έχει το δίκτυο. 

Πέραν των άλλων προσοχή πρέπει να δοθεί στο εφεδρικό υλικό που θα 

επικουρεί τον βασικό εξοπλισμό.Είναι πολύ σημαντικό να εξασφαλίσουμε μηδενικές 

καταστάσεις “πτώσης” ή “ανεπάρκειας” του δικτύου που ανάλογα με την επιχείρηση 

μπορεί να αποβούν από κρίσιμες (δυσκολία πρόσβασης των πελατών στην 

ιστοσελίδα) εως μοιραίες (μείωση παραγωγής σε βιομηχανικές μονάδες).Γι’ αυτό όσο 

περισσότερα σημεία καλύπτονται εφεδρικά τόσο μεγαλύτερη ασφάλεια υπάρχει για 

την ορθή λειτουργία του δικτύου.Ωστόσο επειδή στην πλειοψηφία των περιπτώσεων 

ο προϋπολογισμός είναι ανυπέρβλητο εμπόδιο τότε κρίνεται σκόπιμο να 

προστατευθούν τα σημεία εκείνα που θεωρούνται η καρδιά του συστήματος 

(πχ.συνδέσεις του τοπικού δικτύου,σύνδεση με το διαδίκτυο,σημεία παροχής 

ενέργειας, αποθηκευτικοί χώροι κλπ.) 

Άλλα δύο σημεία είναι η εξισορρόπηση φορτίου και ο αποθηκευτικός 

χώρος.Το πρώτο λειτουργεί ως μηχανισμός διατήρησης υψηλής διαθεσιμότητας και 

διαχείρισης της κίνησης στο δίκτυο προσφέροντας καλύτερη αξιοποίηση της 

υποδομής όπως κατανομή του εύρους ζώνης.Στο δεύτερο,είναι ζωτικής σημασίας για 

οποιαδήποτε επιχείρηση η κάλυψη των αποθηκευτικών αναγκών οι οποίες όσο 

μεγάλες είναι τόσο αυξάνονται και οι απαιτήσεις για προστασία,αναζήτηση και 

ανάκτηση των πληροφοριών.Παρότι το θέμα του αποθηκευτικού χώρου μπορεί να 

αντιμετωπιστεί ξεχωριστά,με την εξέλιξη και την ενσωμάτωση των δικτύων πρακτικά 

σε όλες τις φάσεις λειτουργίας μιας επιχείρησης καθίσταται απαραίτητη η λύση του σε 

συνδυασμό με τη φάση σχεδίασης του δικτύου. 

Επιπλέον,λόγω των διαρκώς μεταβαλλόμενων συνθηκών κλειδί κατά τη 

σχεδίαση ενός δικτύου είναι η επεκτασιμότητά του.Έτσι είναι προτιμότερη η 

εγκατάσταση λογισμικού και υλικού που θα μπορεί να αναβαθμιστεί εύκολα και να 

ενσωματωθεί στο δίκτυο χωρίς ασυμβατότητες και καθυστερήσεις,ενώ σημαντική 

είναι η συνεισφορά εδώ της δομημένης καλωδίωσης.Την ίδια στιγμή το 

προσωπικό,κυρίως το σχετικό με το Πληροφοριακό Σύστημα,πρέπει να είναι 
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κατάλληλα εκπαιδευμένο στη χρήση όλων αυτών και κατά κύριο λόγο στα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά του υλικού-λογισμικού έτσι ώστε να γίνεται πλήρης εκμετάλλευση 

των δυνατοτήτων τους.Εναλλακτική λύση είναι η συνεχής παραπομπή στον 

προμηθευτή ή κάποιον εξωτερικό σύμβουλο που έχει αναλάβει τη διαχείριση του 

έργου. 

Έπειτα από όλα αυτά,και μετά από την έρευνα αγοράς που έχει γίνει με 

αναφορά σε παρόμοια περιβάλλοντα με της δικής μας επιχείρησης,καταρτίζουμε μια 

λίστα με τα δομικά υλικά του δικτύου (η οποία θα απευθύνεται στον προμηθευτή) 

όπου θα περιγράφονται με λεπτομέρεια τα επιθυμητά χαρακτηριστικά,οι δυνατότητες 

και οι προδιαγραφές τους. 
 

Στάδιο Εφαρμογής 
Στο τρίτο και τελευταίο στάδιο προχωράμε στην εφαρμογή των 

συμπερασμάτων που έχουν βγει από τα δύο προηγούμενα.Πρώτα από όλα 

σχεδιάζουμε ένα χρονοδιάγραμμα όσο το δυνατόν πιο περιεκτικό και 

αναλυτικό.Δίνουμε το χρονικό ορίζοντα του κάθε τμήματος της εγκατάστασης του 

δικτύου καθώς και τα άτομα/φορείς που πρέπει να κινητοποιηθούν ώστε να έρθουν 

εις πέρας οι επιμέρους εργασίες. 

Το επόμενο βήμα αφορά την τεχνοοικονομική ανάλυση δηλαδή το κατά πόσο 

είναι τεχνικά εφικτό αυτό που επιζητούμε και ταυτόχρονα οικονομικά δυνατό.Όπως 

έχουμε πει η κατάρτιση του προϋπολογισμού γίνεται κυρίως στις προηγούμενες 

φάσεις και με βάση εκείνο το πλάνο κινούμαστε.Παρόλα αυτά μπορεί το έργο να 

χωριστεί σε πακέτα μερικά από τα οποία ίσως εκτελεστούν σε βάθος χρόνου 

αμβλύνοντας τυχόν οικονομικές πιέσεις. 

Στη συνέχεια εκτελούνται πιλοτικοί έλεγχοι και γίνεται προσομοίωση 

περιβαλλόντων.Πριν μπει σε πλήρη εφαρμογή το δίκτυο,είναι απαραίτητο να γίνουν 

έλεγχοι και να τίθονται σταδιακά σε λειτουργία τα διάφορα κομμάτια του 

συστήματος.Κατ’ αυτόν τον τρόπο δεν διαταράσσεται η συνέχεια της 

επιχείρησης,αποφεύγεται το σοκ της ξαφνικής αλλαγής και οι επιπτώσεις της (πτώση 

παραγωγικότητας,προβλήματα εξυπηρέτησης πελατών, επικοινωνία τμημάτων 

επιχείρησης) και το σημαντικότερο ανακαλύπτονται πιθανά προβλήματα και 

επικίνδυνα σημεία.Μετά επανέρχομαι για βελτίωση των τεχνικών προδιαγραφών. 

Ένα κρίσιμο σταυροδρόμι που πρέπει να περάσει η κάθε επιχείρηση στη 

φάση της Εφαρμογής είναι η απόφαση της ανάθεσης του έργου και το αν θα γίνει με 

ίδιες δυνάμεις ή με εξωτερική ανάθεση (outsourcing).Στην πρώτη περίπτωση πρέπει 

να εμπιστευόμαστε τις γνώσεις και τις ικανότητες του δικού μας ανθρώπινου 
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δυναμικού (IT Staff) και να έχουμε προεξοφλήσει τις απώλειες από άλλες ενέργειες 

και δουλειές που θα έκαναν αν δεν απασχολούνταν με το επικοινωνιακό σύστημα 

που θέλουμε να φτιάξουμε.Η εναλλακτική λύση κρύβει εξίσου,αν οχι περισσότερες 

παγίδες.Μπορεί για παράδειγμα να δώσει την αίσθηση της έλλειψης εμπιστοσύνης 

του προσωπικού μας ενώ μας καθιστά ασφαλώς εξαρτώμενους από εξωτερικούς 

παράγοντες.Για το λόγο αυτό και εκτός του οικονομικού κόστους που θα έχει μια 

τέτοια απόφαση καλό θα ήταν να λάβουμε υπόψη την εμπειρία και την προϊστορία 

του κατασκευαστή όπως επίσης και τυχόν συνεργασίες που έχει με προμηθευτές 

υλικού/λογισμικού και σε τι βαθμό είναι δεσμευτικές.Μερικά από τα σημεία κλειδιά 

που θα διευκολύνουν την όποια απόφαση πάρουμε είναι τα παρακάτω : 

 Αξιολόγηση υλικού 

 Καλωδίωση 

 Ρύθμιση διατάξεων μεταγωγής/δρομολογητών 

 Ρύθμιση εξυπηρετητών 

 Εγκατάσταση υλικού (διατάξεις μεταγωγής, hubs, δρομολογητές, 

εξυπηρετητές) 

 Ασφάλεια,προστασία δικτύου και εξοπλισμού 

 Διευθυνσιοδότηση IP 

 Σύνδεση με διαδίκτυο 

 Μετεξέλιξη Λειτουργικού Συστήματος 

 Μετεξέλιξη Λογισμικού/Εφαρμογών 

 Αναβαθμίσεις υλικού/λογισμικού 

 Εργαλεία παρακολούθησης του δικτύου 

 Έλεγχος συστήματος κι εκπαίδευση προσωπικού 

Τα μετέπειτα βήματα περιλαμβάνουν τη λήψη των απαραίτητων εγκρίσεων 

από το top management,τις διαδικασίες προμήθειας, την εγκατάσταση της 

επικοινωνιακής υποδομής και τέλος την πραγματοποίηση ελέγχων συμμόρφωσης κι 

αποδοχής των συμφωνηθέντων. 

 

Παράμετροι Αξιολόγησης Επικοινωνιακών Λύσεων 
Αφού ολοκληρωθεί το έργο του επικοινωνιακού συστήματος και προκειμένου 

να εξάγουμε τα συμπεράσματα για το πόσο επιτυχημένο είναι κι αν ανταποκρίνεται 

στους αρχικούς μας στόχους,υπάρχουν ορισμένες παράμετροι που καθορίζουν το 

τελικό αποτέλεσμα. 

Ένα βασικό κριτήριο είναι το ποσοστό κάλυψης των αναγκών σε εύρος ζώνης 

κι αν παρατηρούνται στιγμές συμφόρησης (bottlenecks) στο δίκτυο που μειώνουν την 
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απόδοση των εφαρμογών.Ακόμη πρέπει να ελέγξουμε την δυνατότητα υποστήριξης 

του συστήματος σε εφαρμογές “πραγματικού χρόνου” ιδίως σε οργανισμούς όπου 

κάτι τέτοιο είναι ζωτικής σημασίας (πχ. αεροπορικές εταιρίες).Ταυτόχρονα,όπου 

χρειάζεται,η επικοινωνιακή λύση πρέπει να υποστηρίζει εκπομπές πολλαπλών 

αποδεκτών με σκοπό την πρόσβαση των χρηστών σε οποιαδήποτε πληροφορία 

χρειαστούν η οποία πρέπει να είναι αξιόπιστη και γρήγορη δηλαδή να φτάνει στον 

προορισμό της σε σύντομο χρονικό διάστημα. 

Άλλα σημαντικά χαρακτηριστικά που πρέπει να διαθέτει μια επικοινωνιακή 

λύση είναι η επεκτασιμότητα ώστε να μπορεί να προσαρμοστεί σε μελλοντικά 

σχέδια,η συμβατότητα των μερών για αποφυγή συγκρούσεων (conflicts) κι 

αστάθειας,η διαθεσιμότητα όταν κι όποτε καταστεί ανάγκη και φυσικά η 

επιβιωσιμότητά της σε βάθος χρόνου. 

Τέλος,ιδιαιτέρως κρίσιμα είναι τα ζητήματα του κόστους και της ασφάλειας.Για 

το πρώτο θα ήταν προτιμότερο να μην έχει η λύση κρυμμένα κόστη που θα 

επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό και θα μας βγάλουν εκτός προγραμματισμού ενώ 

για το δεύτερο απαιτείται μεγάλη προσοχή στην ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των 

κινδύνων και την πληρότητα όλων των επιπέδων ασφαλείας. 

 

Επιχειρηματικές πρακτικές στο χώρο των τηλεπικοινωνιών  
Μέχρι στιγμής είδαμε τη στρατηγική από την οπτική του εσωτερικού 

περιβάλλοντος και των τεχνικών ανάπτυξης επικοινωνιακών λύσεων εντός των 

τειχών μιας επιχείρησης.Υπάρχει όμως και η άλλη πλευρά που αναφέρεται στο 

εξωτερικό περιβάλλον και πώς προσαρμόζεται μια επιχείρηση στις συνεχώς 

μεταβαλλόμενες συνθήκες.Ο στόχος μπορεί να είναι απλά η επιβίωση στο σύγχρονο 

επιχειρηματικό περιβάλλον ή η ανάπτυξη και κυριαρχία στο χώρο των 

τηλεπικοινωνιών.Σε κάθε περίπτωση είναι απαραίτητο να γίνουν προσεχτικά βήματα 

τακτικής που να βασίζονται σε σταθερά κι αξιόπιστα οικονομικά δεδομένα.Οι 

τεχνολογικές εξελίξεις και τα νέα θεσμικά πλαίσια (πχ. απελευθέρωση 

αγορών,παγκοσμιοποίηση) έχουν φέρει νέα δεδομένα κι έχουν προσθέσει καινούργια 

βέλη στη φαρέτρα της στρατηγικής.Τα παραδοσιακά όπλα περιελάμβαναν [ ] 7 : 

 Ανάπτυξη νέων τεχνολογιών που θα διεισδύσουν στην αγορά και θα φέρουν 

σημαντικά οφέλη 

 Κάθετη/Οριζόντια ολοκλήρωση.Είτε αγοράζουμε ό,τι βρίσκεται μετά την 

επιχείρηση,όπως κανάλια διανομής είτε πριν από αυτήν δηλαδή τους 

προμηθευτές (υλικού,υπηρεσιών,τεχνογνωσίας) 

 Εμπλοκή πολιτικών παραγόντων 
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Τα επιπρόσθετα εργαλεία στρατηγικής είναι τα εξής : 

 Ενασχόληση σε πεδία που μέχρι πρότινος λειτουργούσαν μονοπωλιακά (πχ. 

υπεραστικές/διεθνείς τηλεφωνικές κλήσεις) 

 Είσοδος σε πρωτοεμφανιζόμενους,λόγω τεχνολογικών εξελίξεων,τομείς 

ανταγωνισμού (πχ.κινητή τηλεφωνία, υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας στο 

διαδίκτυο) 

 Διατήρηση πελατειακής βάσης και προσέλκυση νέων (μέσω τιμολογιακής 

πολιτικής,πακέτων προσφορών,lock-in) 

 Ανεξάρτητοι θεσμικοί παράγοντες 

 Συγχωνεύσεις,Συνεργασίες,Εξαγορές,Κοινοπραξίες 

 Κοινή παγκόσμια αγορά 

Απώτερος στόχος όλων αυτών είναι η αύξηση της αξίας της επιχείρησης που 

είναι μια συνάρτηση των κερδών και της προσδοκώμενης ανάπτυξής της,με άλλα 

λόγια της δυναμικής που αναπτύσσει.Μάλιστα οι δύο πυλώνες πάνω στους οποίους 

βασίζεται η κάθε επιχείρηση είναι :  

1. Ανάπτυξη βάση του συγκριτικού της πλεονεκτήματος που είναι το σημείο 

που έχει μειωμένο κόστος ή της δίνει καλύτερη πρόσβαση στην αγορά και 

2. Αύξηση της δυναμικής που έχει στην αγορά που με τη σειρά της θα της 

επιτρέψει να έχει τον έλεγχο των τιμών 

Ειδικότερα για το θέμα του συγκριτικού πλεονεκτήματος,η προέλευση του 

οποίου είναι η θεωρία του Διεθνούς Εμπορίου,μπορούμε να πούμε ότι έχει άμεση 

σχέση με την εξειδίκευση της εργασίας και τις περιορισμένες (πεπερασμένες) 

παραγωγικές δυνατότητες μιας οικονομίας ή κατ’ επέκταση μιας επιχείρησης.Μια 

επιχείρηση προκειμένου να αυξήσει την παραγωγή της προς μια κατεύθυνση πρέπει 

προηγουμένως να την έχει μειώσει κάπου αλλού.Αυτό οδηγεί σε μια αναζήτηση των 

πολυτιμότερων πόρων που θα της προσφέρουν το πλεονέκτημα σε σύγκριση με 

τους ανταγωνιστές.Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα στο χώρο των 

τηλεπικοινωνιών,όπου οι άδειες και οι ρυθμίσεις παίζουν καθοριστικό ρόλο,είναι οι 

ικανότητες διαπραγμάτευσης και δημοσίων σχέσεων μέσω των οποίων μπορούν να 

επιτευχθούν συμφωνίες με τον αρμόδιο φορέα (ρυθμιστική αρχή) που θα επιτρέψουν 

στην επιχείρηση να κινηθεί με μεγαλύτερη ελευθερία. 
 

Στρατηγικές επιλογές 
Παρά το γεγονός ότι τα είδη και οι επιλογές των στρατηγικών που έχουν οι 

επιχειρήσεις χαρακτηρίζονται από μεγάλη ποικιλία,μπορούμε να διακρίνουμε 
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ορισμένες βασικές στρατηγικές στο χώρο των τηλεπικοινωνιών.Οι πιο συχνά 

εμφανιζόμενες μέθοδοι λοιπόν είναι οι παρακάτω : 

1. Συμμαχίες και εξαγορές 

2. Συγχωνεύσεις 

3. Διάσπαση 

4. Διαφοροποίηση 

5. Στρατηγικές Προϊόντων και Τεχνολογιών 

6. Διαδικασίες Προμηθειών 

 

1.Συμμαχίες και εξαγορές 
Πολλοί επικοινωνιακοί οργανισμοί στην προσπάθειά τους να επεκτείνουν τις 

δραστηριότητές τους κι εκτός συνόρων και να διευρύνουν το επιχειρηματικό τους 

πεδίο έχουν συγκεκριμένες διεξόδους.Μια από αυτές είναι η συμμαχία με άλλη 

επιχείρηση που θα αποτελέσει το διαβατήριο για να περάσει τα σύνορα.Εδώ 

μπορούμε να αναφερθούμε στην περίπτωση της British Telecom [ ]7  της οποίας οι 

“υπερπόντιες” βλέψεις χρονολογούνται πριν από 20 χρόνια όταν εξαγόρασε την Mitel 

(1986) με στόχο την παρουσία της στην Ν.Αμερική.Ακολούθησε μια σειρά 

μικρότερων εξαγορών καθώς και η αγορά ενός μικρού πακέτου μετοχών της McCaw 

(1989).Ωστόσο οι περισσότερες από αυτές τις κινήσεις αποδείχτηκαν μη κερδοφόρες 

κι έτσι η British Telecom άρχισε να πουλάει τις επιχειρήσεις που είχε προηγουμένως 

σπεύσει να αποκτήσει.Ταυτόχρονα έδειξε μικρό ενδιαφέρον για τις ιδιωτικοποιήσεις 

στην Ανατολική Ευρώπη (που θεωρούνται μη επικερδής) αν και συνέχισε να 

επιδιώκει την έξοδο από τα στενά πλαίσια του Εν.Βασιλείου.Έτσι προχώρησε σε νέα 

συμμαχία,αυτή τη φορά με την αμερικάνικη MCI από την οποία ευελπιστούσε σε μια 

είσοδο στη αγορά των ΗΠΑ και μια αρχή για δραστηριότητες γύρω από ιδιωτικά 

δίκτυα και VPN.Κι ενώ είχε αρχίσει να σχεδιάζει ακόμα και συγχώνευση,ήρθαν δύο 

προσφορές για την MCI από ισχυρές αμερικάνικες εταιρίες που έθεσαν υπό 

αμφισβήτηση ακόμη και την συμμαχία.Έπειτα από αυτήν την εξέλιξη η British 

Telecom επέστρεψε στα “πάτρια” εδάφη  και παρέμεινε με ορισμένες μικρές 

συμμαχίες με ευρωπαϊκούς οργανισμούς. 

Παρά λοιπόν την ύπαρξη κεφαλαίων για επενδύσεις στο εξωτερικό και παρά 

τις συνεχιζόμενες προσπάθειες επί 15 χρόνια η British Telecom δεν κατόρθωσε να 

επιτύχει το στόχο της.Το συμπέρασμα είναι πως στο χώρο των τηλεπικοινωνιών δεν 

αρκούν τα χρήματα ούτε το μέγεθος του φορέα για να είναι επιτυχής μια διεύρυνση 

της αγοράς. 
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Μια εναλλακτική διέξοδος είναι η εξαγορά εταιριών που βρίσκονται ήδη στο 

εξωτερικό.Έτσι επεκτείνονται τόσο οι δραστηριότητες όσο και οι περιοχές στις οποίες 

απευθυνόμαστε και μάλιστα γρηγορότερα κι ασφαλέστερα από ότι αν 

προχωρούσαμε στην δημιουργία δικών μας υποδομών. Επιπλέον,αποφεύγουμε το 

σκόπελο των αδειών και το κόστος των εγκαταστάσεων ενώ μειωμένο είναι και το 

ρίσκο σε σχέση με πιθανή συγχώνευση. 

Σε γενικές γραμμές οι επιχειρήσεις που προχωρούν σε συμμαχίες στοχεύουν 

σε τρεις περιοχές : 

1. Ανάπτυξη και βελτίωση προϊόντων ικανών να ανταποκριθούν στις ανάγκες 

μιας διεθνούς αγοράς 

2. Πρόσβαση σε τεχνογνωσία και πελατολόγιο άλλων εταιριών και βοήθεια 

στην παροχή διεθνών γραμμών (πχ.μισθωμένα κυκλώματα) 

3. Ενίσχυση της θέσης στην αγορά και αύξηση του μεριδίου τους 

Τέλος μερικά από τα σπουδαιότερα κριτήρια βάση των οποίων πρέπει να 

γίνεται η επιλογή της συνεργαζόμενης εταιρίας είναι : 

 Διευκρίνηση των απαιτήσεων από την άλλη πλευρά 

 Περιορισμένη μορφή συνεργασίας αρχικά και διεύρυνσή της αναλόγως του 

αποτελέσματος 

 Επιδίωξη απτών αποτελεσμάτων το ταχύτερο δυνατό (time is money) 

 Συνεργασία με δυνατούς παίκτες της αγοράς ικανούς να δώσουν ώθηση και 

σε μας 

Η εκπλήρωση όλων των κριτηρίων είναι αρκετά δύσκολη και ορισμένες φορές 

ακατόρθωτη.Ενδεικτικά μπορούμε να πούμε πως δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις όπου 

το 3ο κριτήριο υποβαθμίζεται καθώς πολλές συμμαχίες γίνονται με ευρύτερο χρονικό 

ορίζοντα στοχεύοντας στη διάρκεια κάτι που δεν είναι πάντα εφικτό. 
 

2.Συγχωνεύσεις 
Άλλο φαινόμενο στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών είναι οι συγχωνεύσεις μέσα 

από τις οποίες επιχειρείται ενοποίηση δυνάμεων αν και η σχέση είναι συνήθως 

ετεροβαρής με την μια πλευρά να είναι αυτή που καρπώνεται τα πιο πολλά 

οφέλη.Αυτή είναι και η βασική αιτία που είναι δύσκολη η εφαρμογή τους μια και 

απαιτούν καλή μελέτη των όρων της συμφωνίας,ξεκαθαρισμένο πλάνο διαχείρισης 

και συγκεκριμένους ρόλους για τα δύο μέρη.Η επιτυχία τους εξαρτάται από το κατά 

πόσο ισχυροποιείται η θέση του νέου φορέα στην αγορά και σε τι βαθμό αποκτά 

συγκριτικό πλεονέκτημα στο στίβο του ανταγωνισμού. 
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Οι συγχωνεύσεις συνοδεύονται από την εμφάνιση οικονομιών κλίμακας που 

προκειμένου να αποδώσουν τα αναμενόμενα πρέπει να ακολουθηθούν από 

διαρθρωτικές αλλαγές και αποσαφήνιση της κοινής βάσης και των προσδοκιών των 

δύο πλευρών.Δύο συγχωνεύσεις που δεν είχαν ευτυχή κατάληξη είναι αυτές της ΙΒΜ 

με την Rolm που ξεκίνησε το 1983 κι έληξε άδοξα το 1987 και της ΑΤ&Τ με την 

Olivetti. 

Μια παραλλαγή αυτής της στρατηγικής είναι η ενοποίηση εταιριών 

διαφορετικών κλάδων με σκοπό την παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών,όπως 

εταιρίες παροχής ηλεκτρικού ρεύματος (πχ.ΔΕΗ) ή μεταφορών (πχ.ΟΣΕ).Μερικά από 

τα πλεονεκτήματα τέτοιων συμφωνιών είναι και τα παρακάτω [ ] 7 : 

 Χρήση ενός υπάρχοντος δικτύου για την εγκατάσταση τηλεπικοινωνιακής 

υποδομής.Παράδειγμα το ηλεκτρικό δίκτυο και το σιδηροδρομικό. 

 Ενοποίηση των προσφερόμενων υπηρεσιών.Πακέτα με συνδυασμό 

υπηρεσιών (πχ.ηλεκτρικό ρεύμα και σταθερή τηλεφωνία) 

 Καλύτερος έλεγχος και διαχείριση των ρυθμιστικών πλαισίων με γνώμονα 

την υπάρχουσα εμπειρία από τη λειτουργία στον κύριο τομέα της κάθε 

επιχείρησης 

 Εκμετάλλευση της υφιστάμενης κατάστασης σε ότι αφορά κανάλια διανομής 

και διοικητικά κέντρα 

 Ύπαρξη σταθερής πελατειακής βάσης πάνω στην οποία θα στηριχθεί η 

παροχή των νέων υπηρεσιών 

Βέβαια ελλοχεύουν πάντα οι κίνδυνοι της δύσκολης διαχείρισης ετερογενών 

υπηρεσιών και η απουσία εξειδικευμένης τεχνογνωσίας σε θέματα 

τηλεπικοινωνιών,από μια επιχείρηση άλλου κλάδου,που μπορεί να αποδειχτεί 

καταστροφική σε ένα όλο και πιο ανταγωνιστικό πεδίο κάτι που ίσως επηρεάσει και 

τη συνολική δομή της επιχείρησης. 

 

3.Διάσπαση 
Στον αντίποδα των συγχωνεύσεων βρίσκεται η στρατηγική επιλογή της 

διάσπασης όταν την επιβάλλουν οι συνθήκες.Πολλές μεγάλες εταιρίες που 

διακρίνονται από εκτεταμένη κάθετη ή οριζόντια ολοκλήρωση φτάνουν πολλές φορές 

σε σημείο που γίνεται δύσκολη η διαχείριση κι αναποτελεσματική η συνολική τους 

λειτουργία. 

Όσο επεκτείνει το φάσμα των δραστηριοτήτων της μια επιχείρηση τόσο 

δυσχεραίνει η διοίκησή της ενώ χάνει μεγάλο ποσοστό από την ευελιξία της.Γι’ αυτό 

οι περισσότερες προτιμούν να επικεντρώνονται στην κύρια δραστηριότητά τους πχ. 
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τηλεφωνία για τους τηλεπικοινωνιακούς οργανισμούς και τις περιφερειακές είτε να τις 

εκχωρούν εντελώς είτε να ιδρύουν θυγατρικές αναθέτοντας σε αυτές τις 

συμπληρωματικές δραστηριότητες. 

Ειδικά στις τηλεπικοινωνίες εκτός των προβλημάτων, διαχείρισης ένας 

σημαντικός παράγοντας που οδήγησε πολλές επιχειρήσεις σε διάσπαση είναι και τα 

θεσμικά πλαίσια στα οποία υποχρεώνονται να κινηθούν.Χαρακτηριστικό παράδειγμα 

η διάσπαση της ΑΤ&Τ το 1983 σε μικρότερες εταιρίες που θα ασχολούνταν με τις 

τοπικές αγορές ενώ στη μητρική εταιρία αφέθηκε ο έλεγχος των υπεραστικών και 

διεθνών τηλεπικοινωνιών καθώς και η παραγωγή σχετικού υλικού.Το τελευταίο 

τμήμα διασπάστηκε επιπλέον το 1995 με τη δημιουργία της Lucent Technologies. 

 
4.Διαφοροποίηση 

Είναι γνωστό από την οικονομική θεωρία πως το κάθε στάδιο παραγωγής 

ενός προϊόντος χρησιμοποιεί ένα μέρος των συντελεστών κι άρα προσθέτει νέα αξία 

σε αυτό.Η συνολική προστιθέμενη αξία είναι η διαφορά των εισροών (εκτός του 

συντελεστή εργασία) από τις εκροές που μπορεί να τμηματοποιηθούν ανά στάδιο 

παραγωγής και έτσι να σχηματίσει την αλυσίδα αξίας του προϊόντος.  

Άμεση συνέπεια αυτού είναι πως το κάθε στάδιο αποτελεί πηγή εσόδων και 

άρα κέρδους.Με τη λογική αυτή οι επιχειρήσεις επιδιώκουν επέκταση των εργασιών 

τους σε άλλους τομείς και νέα προϊόντα.Οι τηλεπικοινωνίες είναι μια ανοιχτή και 

διευρυμένη αγορά μέσα στην οποία προσπαθούν να τοποθετηθούν οι επιχειρήσεις 

καλύπτοντας όσο μεγαλύτερά της κομμάτια, συλλογιζόμενες πάντα τις δυνάμεις και 

τις αδυναμίες τους. 

Αυτή η τακτική ενέχει αρκετούς κινδύνους ειδικά όταν μια επιχείρηση 

εισέρχεται σε “άγνωστες” για αυτήν περιοχές.Η επιτυχία λοιπόν ενός τέτοιου 

εγχειρήματος θα εξαρτηθεί από δύο βασικούς παράγοντες [ ]33  : 

A. Η νέα αγορά στην οποία επιχειρείται η είσοδος πρέπει να στηρίζεται σε 

μεγάλο βαθμό στην ύπαρξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος,δηλαδή το 

μέγεθος και το μερίδιο αγοράς μιας επιχείρησης να είναι σημαντικές 

συνιστώσες για την διείσδυση σε αυτήν. 

B. Η διαφοροποίηση είναι μια καλή επιλογή σε οικονομίες και χώρες που δεν 

έχουν τις δυτικές υποδομές όπως οργανισμούς πιστοποίησης, 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, όργανα εκπαίδευσης προσωπικού και φορείς 

καθιέρωσης προτύπων.Σε τέτοιες συνθήκες μια επιχείρηση μπορεί να 

δημιουργήσει η ίδια τέτοια ιδρύματα και να έχει την πλήρη εκμετάλλευση.Για 

παράδειγμα μια επιχείρηση που θέλει να δράσει στην Ινδία όπου το επίπεδο 

της εκπαίδευσης γύρω από εξειδικευμένα θέματα είναι χαμηλό μπορεί να 
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δημιουργήσει προγράμματα μετεκπαίδευσης προσωπικού από όπου θα 

αντλεί τα στελέχη της. 

Μια ακόμη μορφή αυτής της στρατηγικής είναι η διαφοροποίηση μέσα από τη 

συνεργασία ή και την κοινοπραξία με άλλη εταιρία.Σε αυτήν την κατηγορία ανήκει η 

περίπτωση της SaskTel4 η οποία αγόρασε το 35% των μετοχών της Saturn 

Communications Ltd.5 με σκοπό τον συνδυασμό υπηρεσιών τηλεοπτικών 

προγραμμάτων με τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες. 

Από τη συμφωνία αυτή ιδιαίτερα ωφελημένη βγήκε και η πλευρά της 

Saturn,της οποίας το δίκτυο ανέλαβε να ολοκληρώσει η SaskTel,αφού έτσι απέκτησε 

ένα σημαντικό πλεονέκτημα στην αγορά της Ν.Ζηλανδίας παρέχοντας ένα πακέτο 

πρωτοποριακών υπηρεσιών pay TV και μεταφοράς δεδομένων. 

Παρόμοια με την προηγούμενη περίπτωση είναι και αυτή της Τime Warner με 

την ΑΤ&Τ.Είναι δηλαδή εμφανές ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχει έντονη κινητικότητα 

μεταξύ εταιριών του χώρου των τηλεπικοινωνιών,των ηλεκτρονικών υπολογιστών και 

των μέσων μαζικής ενημέρωσης. 

 

5.Στρατηγικές Ανάπτυξης Προϊόντων και Τεχνολογιών 
Σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον όπως αυτό των επικοινωνιακών 

συστημάτων,η ανάγκη για ανάπτυξη νέων και πιο εξελιγμένων προϊόντων και 

τεχνολογιών είναι πολύ ισχυρή.Οι πιο πολλές εταιρίες επεξεργάζονται στρατηγικές 

όπως αυτή της μετεξέλιξης (migration) με την οποία προσπαθούν να διατηρήσουν 

τους πελάτες τους οδηγώντας τους σε ένα νέο προϊόν και προστατεύοντάς τους από 

το να πάνε σε κάποιο ανταγωνιστικό.Η διαδικασία αυτή καθώς και η έρευνα για νέα 

προϊόντα είναι ιδιαιτέρως έντονη στο χώρο των εταιριών παραγωγής υλικού και 

λογισμικού για ηλεκτρονικούς υπολογιστές αλλά και στις τηλεπικοινωνίες και 

συγκεκριμένα σε ό,τι αφορά την παροχή μιας υπάρχουσας υπηρεσίας ή τη διάδοση 

μιας καινούργιας.Ένα παράδειγμα που ταιριάζει και στις δύο περιπτώσεις είναι το 

ΙSDN αφού και νέες υπηρεσίες προσφέρει ενώ λειτουργεί και ως φορέας 

παλαιότερων. 

Όπως είναι λογικό μια νέα τεχνολογία ή ένα πρωτοποριακό προϊόν αποτελεί 

συγκριτικό πλεονέκτημα για όποιον το κατέχει (ειδικά αν έχει όλα τα δικαιώματα 

εκμετάλλευσης) κάτι που βοηθάει τα μέγιστα στην επιβίωση και καθιέρωση στην 

αγορά. 

 
                                                 
4 Εταιρία παροχής ολοκληρωμένων επικοινωνιακών υπηρεσιών (φωνή,δεδομένα,Internet,text and 
messaging) 
5 Νέος παροχέας υπηρεσιών καλωδιακής τηλεόρασης στη Ν.Ζηλανδία 
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6.Διαδικασίες Προμηθειών 
Στρατηγικής σημασίας είναι επίσης ο τρόπος με τον οποίο ένας 

τηλεπικοινωνιακός οργανισμός προμηθεύεται το απαραίτητο υλικό.Σε γενικές 

γραμμές υπάρχουν τρεις μέθοδοι [ ] 7 : 

 Κάθετη ολοκλήρωση με ενσωμάτωση των προμηθευτών 

 Προμήθειες από αυστηρά περιορισμένο αριθμό κατασκευαστών 

 Ανοιχτοί διαγωνισμοί 

Η κάθετη ολοκλήρωση αποτελεί σύνηθες φαινόμενο ειδικά σε μεγάλους 

βιομηχανικούς κλάδους,όπως αυτός της ηλεκτρικής ενέργειας,και στόχο έχει τη 

μείωση των κινδύνων και της αβεβαιότητας μιας αγοράς.Παρόλα αυτά η μεγαλύτερη 

χρήση της γίνεται σε αγορές που παρουσιάζουν μονοπωλιακά χαρακτηριστικά όπως 

ήταν μέχρι πριν λίγα χρόνια και αυτή των τηλεπικοινωνιών.Τα οφέλη από αυτήν 

προκύπτουν κυρίως από το γεγονός ότι η επικοινωνία μεταξύ του τηλεπικοινωνιακού 

οργανισμού και του κατασκευαστή γίνεται απρόσκοπτα και πιο ολοκληρωμένα μια και 

ανήκουν στο ίδιο ιδιοκτησιακό καθεστώς.Μερικά παραδείγματα είναι αυτό της 

ΑΤ&Τ,της Northern Telecom και της Γαλλικής Αlcatel που ίδρυσαν θυγατρικές 

κατασκευαστικές εταιρίες σε διάφορες χώρες από τις οποίες προμηθεύονται τον 

εξοπλισμό τους. 

Στη λύση των προμηθειών από συγκεκριμένο αριθμό κατασκευαστών 

οδηγούνται εταιρίες που επιθυμούν να εξασφαλίσουν κλειστά συμβόλαια τα οποία 

παρέχουν μακροχρόνια σταθερότητα και αποφυγή συναλλαγματικών κινδύνων. 

Επιπλέον με την μακροχρόνια συνεργασία με κάποιον κατασκευαστή είναι 

ευκολότερο να διατηρήσει τη συμβατότητα των στοιχείων των συστημάτων της και να 

προχωράει με άνεση και ταχύτητα στις επιθυμητές αναβαθμίσεις.Εκτός από 

προσωπική επιλογή όμως ο κλειστός αριθμός των προμηθευτών μπορεί να 

επιβληθεί κι από το κράτος για λόγους στήριξης των εγχώριων κατασκευαστών και 

ενίσχυσης της εθνικής οικονομίας.Ωστόσο αυτός ο κρατικός παρεμβατισμός δεν έχει 

πάντα θετικά αποτελέσματα αφού οι προστατευόμενες εταιρίες εκμεταλλευόμενες 

αυτό το περιβάλλον κατορθώνουν να επιβάλλουν υψηλές τιμές στην εγχώρια αγορά 

και να τις ρίξουν στο εξωτερικό όπου έρχονται αντιμέτωπες με τον ανταγωνισμό.Αυτό 

έγινε και με την British Telecom που υποχρεώθηκε να αγοράσει το μεγαλύτερο 

ποσοστό του δικτυακού της εξοπλισμού από κατασκευαστές εντός της Μεγάλης 

Βρετανίας κάτι το οποίο οδήγησε σε πολλά προβλήματα6  

Τέλος,οι ανοιχτοί διαγωνισμοί προσφέρουν μεγαλύτερη ποικιλία επιλογών για 

τον τηλεπικοινωνιακό οργανισμό κι ενδυναμώνουν τον ανταγωνισμό που με τη σειρά 

                                                 
6 Harper J.M ‘Monopoly and Competition in British telecommunications’ Pinter,London 1997 
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του οδηγεί σε μείωση τιμών και στην εμφάνιση πρωτοποριακών και βελτιωμένων 

προτάσεων.Δίνει την πολυτέλεια στις εταιρίες να επιλέγουν τις προμήθειές τους μέσα 

από μια πληθώρα κατασκευαστών αν και αυτό δεν είναι πάντα η πραγματικότητα 

αφού συνήθως οι προσφορές δεν ξεπερνούν ένα συγκεκριμένο αριθμό. 

Όποια κι αν είναι η επιλογή,καθοριστικοί παράγοντες παραμένουν οι όροι της 

συμφωνίας που προσδιορίζουν και τη σχέση των αντισυμβαλλόμενων,η ποιότητα,η 

ταχύτητα εξυπηρέτησης και τα επίπεδα των αποθεμάτων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 
 

Μακροοικονομική μελέτη Επικοινωνιακών Συστημάτων 
Κοινός τόπος είναι η άποψη ότι ζούμε πλέον στην εποχή της πληροφορίας.Ο 

κόσμος οδηγείται με ταχείς ρυθμούς προς ένα οικονομικό σύστημα βασισμένο στη 

συνεχή και αξιόπιστη παροχή πληροφοριών.Τα τηλεπικοινωνιακά συστήματα έχουν 

δημιουργήσει το έδαφος για την ανταλλαγή πληροφοριών και τη μετεξέλιξή τους σε 

ένα πολύτιμο αγαθό.Στη νέα μεταβιομηχανική εποχή οι τηλεπικοινωνίες είναι 

απολύτως απαραίτητες όχι μόνο για την οικονομική ανάπτυξη αλλά και για την 

επιτυχή παρουσία σε ένα έντονα ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον.Έτσι μέσα από 

τη μακροοικονομική ανάλυση,η οποία στηρίζεται σε στατιστικά δεδομένα και 

οικονομικά μοντέλα,γίνεται εφικτή η μελέτη της επίδρασης των τηλεπικοινωνιών σε 

βασικά οικονομικά μεγέθη,όπως η ανάπτυξη (ΑΕΠ),η απασχόληση,οι επενδύσεις 

κ.ά,διευκολύνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την άσκηση της οικονομικής πολιτικής. 

 

Τηλεπικοινωνίες και Ανάπτυξη 
Αναντίρρητα η επιρροή της εφαρμοζόμενης πολιτικής επί των 

τηλεπικοινωνιών σε μια χώρα δεν περιορίζεται στα επικοινωνιακά συστήματα αλλά 

διαπερνά όλο το οικονομικό σύστημα,λειτουργώντας ως καταλύτης για την κοινωνική, 

πολιτιστική και πολιτική ανάπτυξη.Οι τηλεπικοινωνίες αυξάνουν την αποδοτικότητα 

των οικονομικών και εμπορικών ενεργειών και βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα 

των μέτρων που λαμβάνονται.Εκτεταμένες έρευνες ήδη από τη δεκαετία του 60 

έδειξαν μια έντονη συσχέτιση μεταξύ ΑΕΠ και της πυκνότητας τηλεφωνικών 

συνδέσεων.Πιο πρόσφατες7 ανέδειξαν την διείσδυση των τηλεπικοινωνιών ως 

βασικό συντελεστή της οικονομικής ανάπτυξης και τ’ αντίστροφο δηλαδή η 

οικονομική ανάπτυξη προσελκύει επενδύσεις στον τομέα των 

τηλεπικοινωνιών.Συνεπώς οι τηλεπικοινωνίες είναι τόσο παράγοντας της οικονομικής 

ανάπτυξης όσο και το αποτέλεσμά της. 

Παγκοσμίως τα ποσοστά διείσδυσης των τηλεφωνικών συνδέσεων (που είναι 

ενδεικτικά της τηλεπικοινωνιακής υποδομής μιας χώρας) εμφανίζουν αρκετές 

διακυμάνσεις.Η σχέση του ποσοστού αυτού με το βιοτικό επίπεδο είναι άμεση κι έτσι 

ήδη το 1996 τα πλουσιότερα κράτη της Β.Αμερικής,της Δυτικής Ευρώπης και της 

Ασίας συγκέντρωναν το 66% των επικοινωνιακών γραμμών (exchange lines) αν και 

αποτελούσαν μόλις το 16% του παγκοσμίου πληθυσμού.Σύμφωνα με στοιχεία της 

                                                 
7 Hardy (1980),DRI/McGraw-Hill (1990),Norton (1992) 
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ΙΤU της ίδιας χρονιάς,φαίνεται πως τα ποσοστά διείσδυσης αυξάνουν ραγδαία 

κυρίως στα υψηλά εισοδήματα 

Κατηγορία Εισοδήματος Τηλεφωνικές Γραμμές (%) 

Χαμηλά Εισοδήματα 2,4% 

Μικρομεσαία   “ 9,7% 

Μεσαία            “ 13,4% 

Υψηλά             “ 54,1% 

Παγκοσμίως 12,9% 

 
Το συνολικό παγκόσμιο ποσοστό διείσδυσης είναι 12,9% μικρότερο από τα 

αντίστοιχα του ραδιοφώνου (36,3%) και της τηλεόρασης (15,7%) οι οποίες όμως είναι 

παλαιότερες τεχνολογίες.Στο ποσοστό επίσης δεν συμπεριλαμβάνονται τα κινητά 

τηλέφωνα τα οποία έχουν μεγάλη εξέλιξη τα τελευταία χρόνια.Ο χώρος των 

τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και των δικτύων αποτελεί μια μεγάλη και γρήγορα 

ανελισσόμενη βιομηχανία η οποία μόλις έχει αρχίσει να κάνει πραγματικά αισθητή 

την παρουσία της.Οι νέες τεχνολογίες έχουν πολύ θετικές προοπτικές ακόμα 

μπροστά τους,ειδικά εαν ενσωματωθούν στις κοινωνικές δομές και φυσικά στην 

παραγωγική διαδικασία. 

Έχει γίνει πλέον αντιληπτό στις αναπτυσσόμενες χώρες πως όλες οι 

οικονομικές πολιτικές ανάπτυξης περνούν μέσα από τη λεωφόρο των 

επικοινωνιακών συστημάτων.Αυτή η εντύπωση ενισχύεται κι από την αυξημένη 

ζήτηση για εξειδικευμένα τηλεπικοινωνιακά συστήματα από τη βιομηχανία που 

αναζητά μέσω αυτών ένα όπλο για την επιβίωση στον ανταγωνισμό.Αυτό μάλιστα 

ισχύει και για μια σειρά άλλων τομέων όπως ο τραπεζικός,ο τουριστικό καθώς και ο 

πρωτογενής,όπου δεν είναι τόσο εντατική η χρήση των νέων τεχνολογιών.Η 

κυριότερη συνεισφορά μιας ανεπτυγμένης τηλεπικοινωνιακής υποδομής είναι η 

βελτίωση της αποδοτικότητας των παραγωγικών δραστηριοτήτων όλων των κλάδων 

της οικονομίας.Έτσι τα κράτη αυτά έχουν αναγνωρίσει ότι οποιαδήποτε υστέρηση σε 

αυτούς τους τομείς αποτελεί αντικίνητρο για περαιτέρω επενδύσεις και ανταγωνιστικό 

μειονέκτημα για το σύνολο  της οικονομίας.Μάλιστα στις αναπτυσσόμενες χώρες το 

80% των τηλεφωνικών συνδέσεων περιορίζεται στις επιχειρήσεις και τους 

κυβερνητικούς οργανισμούς και υπηρεσίες.Οι σύγχρονες τηλεπικοινωνιακές 

υποδομές αποτελούν εργαλείο τόσο για τις εντός των συνόρων συναλλαγές αλλά 

κυρίως για τις διεθνείς επαφές των επιχειρήσεων.Τα οφέλη που προκύπτουν 

αφορούν μειωμένα μεταφορικά και συναλλακτικά κόστη,περισσότερες και πιο 
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αξιόπιστες πληροφορίες για την αγορά,αξιοποίηση των νέων τεχνικών marketing και 

ενίσχυση της βιομηχανικής παραγωγής. 

Σε ό,τι αφορά τις ανεπτυγμένες χώρες τα συμπεράσματα είναι παρόμοια [ ]49 . 

Έτσι σύμφωνα με μια έρευνα του 2001 (Jorgenson) η συνεισφορά της Πληροφορικής 

στο ΑΕΠ των ΗΠΑ ήταν της τάξης του 1,18% και είχε άμεση σχέση με τα 2/3 της 

συνολικής αύξησης της παραγωγικότητας στην οικονομία.Η σημασία αυτού 

ενισχύεται από το γεγονός ότι η πληροφοριακή υποδομή αγγίζει μόλις το 5% της 

συνολικής συγκέντρωσης κεφαλαίου.Επίσης με βάση μια έρευνα του Υπουργείου 

Εμπορίου των ΗΠΑ,παρά το ότι η παραγωγή της βιομηχανίας της Πληροφορικής δεν 

ξεπερνά το 10% του συνόλου,εντούτοις έχει συνεισφέρει στο 1/3 της πραγματικής 

αύξησης του ΑΕΠ από το 1995 εως το 1999.Εκτός των παραπάνω ο ανταγωνισμός 

στον κλάδο που είχε ως αποτέλεσμα την πτώση των τιμών βοήθησε στην 

αποκλιμάκωση του πληθωρισμού κατά μισή μονάδα κάθε χρόνο (1995-1999). 

Ωστόσο η πολυτιμότητα της Πληροφορικής στη βελτίωση των οικονομικών 

μεγεθών άργησε να αναγνωριστεί.Μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 80 όλοι έβλεπαν 

την επανάσταση που συντελείται αλλά αδυνατούσαν να βρουν απτά οικονομικά 

αποτελέσματα και να την συσχετίσουν με την αύξηση του ΑΕΠ.Μάλιστα ορισμένες 

μελέτες όπως αυτή των Oliver & Sichel (1994) κατέληγαν στο συμπέρασμα πως “οι 

υπολογιστές δεν είχαν σχέση με την αύξηση της παραγωγικότητας τουλάχιστον μέχρι 

το 1990”.Ωστόσο όλα αυτά άλλαξαν όταν μετά από προσεχτικότερες έρευνες και νέα 

δεδομένα άρχισε να φαίνεται η συσχέτιση Πληροφορικής και ΑΕΠ.Ακόμη και οι Oliver 

& Sichel σε μετέπειτα μελέτες βρήκαν ότι η Πληροφορική είχε συνεισφορά για το 

1,1% της πραγματικής αύξησης της παραγωγής των ΗΠΑ για κάθε έτος από το 1996 

εως το 1999. 

Έτσι η σύγχρονη βιβλιογραφία αναγνωρίζει την επίδραση της Πληροφορικής 

επανάστασης στην αλλαγή του τρόπου λειτουργίας της οικονομίας.Έχει 

αλλάξει,άλλοτε σε μεγάλο κι άλλοτε σε μικρότερο βαθμό,τον τρόπο με τον οποίο οι 

επιχειρήσεις οργανώνονται,επικοινωνούν,παράγουν και διανέμουν τα προϊόντα 

τους.Η εξέλιξη των μεθόδων επικοινωνίας και φυσικά το Internet έχει επηρεάσει την 

οργάνωση της παραγωγικής διαδικασίας καθώς και τον τρόπο που έρχονται σε 

επαφή οι επιχειρήσεις μεταξύ τους αλλά και με τους πελάτες τους.Ενδεικτικά 

μπορούμε να αναφέρουμε πως το 2000 το 56% των αμερικανικών επιχειρήσεων 

πουλούσε τα προϊόντα του διαδικτυακά έναντι μόλις 24% δύο χρόνια πριν [ ]80 . 

Βέβαια το Internet είναι μια ιδιάζουσα περίπτωση σε σχέση με τις υπόλοιπες 

τεχνολογίες της Πληροφορικής στις οποίες παραδοσιακά επένδυαν οι επιχειρήσεις.Οι 

διαφορές έχουν να κάνουν με την ανοιχτή του φύση εκ κατασκευής,την ευρεία 

παρουσία του,το χαμηλό κόστος πρόσβασης και την ευκολία χρήσης των σχετικών 
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εφαρμογών.Δεν είναι λοιπόν περίεργο που έχει υιοθετηθεί τόσο από τις επιχειρήσεις 

όσο και από καταναλωτές ενώ σταδιακά απομακρύνεται από το στάδιο όπου 

θεωρούνταν απλά ως μέσο συναλλαγών και κανάλι επικοινωνίας και προσεγγίζει τα 

όρια της δημιουργίας μιας ολοκληρωμένης ηλεκτρονικής οικονομίας,γρήγορα 

αναπτυσσόμενης η οποία προσφέρει νέες ευκαιρίες και θέσεις εργασίας.Τρεις είναι οι 

παράγοντες που δίνουν ώθηση σε αυτή την ηλεκτρονική οικονομία.Η ύπαρξη των 

εξωτερικών επιπτώσεων,η συμπληρωματικότητα μεταξύ των στοιχείων που την 

αποτελούν (υλικό,λογισμικό) και τα μικρά κόστη συναλλαγής (transaction costs).Για 

τα δύο πρώτα έχει γίνει αναφορά σε προηγούμενο Κεφάλαιο ενώ το τρίτο οφείλεται 

στην άμεση επικοινωνία,το συγχρονισμό και τη συνεργασία που προσφέρει το 

Internet φέρνοντας σε επαφή προμηθευτές,επιχειρήσεις και καταναλωτές χωρίς την 

ανάγκη μεσαζόντων.Οι συνθήκες του διαδικτύου έχουν οδηγήσει στην εμφάνιση 

ορισμένων νέων τύπων μεσαζόντων όπως εταιρίες πιστοποίησης και οι εγγυητές των 

συναλλαγών (πχ. χρηματοπιστωτικά ιδρύματα). 

Σε αντίθεση με την παραδοσιακή οικονομία που βασιζόταν,μεταξύ 

άλλων,στην τεχνολογία,το επίπεδο των μεταφορών (υποδομές,μέσα),τη 

διαθεσιμότητα των πρώτων υλών και την εξειδίκευση του ανθρωπίνου δυναμικού η 

ηλεκτρονική οικονομία αποτελείται από 4 δομικά επίπεδα [ ]37  : 

1. Επίπεδο 1 : Φυσικές υποδομές.Ηλεκτρονικά δίκτυα 

2. Επίπεδο 2 : Εφαρμογές.Προγράμματα και σχετικό λογισμικό 

3. Επίπεδο 3 : Ενδιάμεσοι.Ηλεκτρονικοί μεσάζοντες που διευκολύνουν τις 

συναλλαγές  

4. Επίπεδο 4 : Διαδικτυακές συναλλαγές 

Όπως είναι φανερό τα δύο πρώτα επίπεδα αφορούν την υποδομή και τα άλλα 

δύο το σύνολο της οικονομικής δραστηριότητας. 

Κάθε ένα από αυτά τα επίπεδα έχει άμεσες και συμπληρωματικές σχέσεις με 

τα υπόλοιπα.Πχ. η πρόοδος στα επίπεδα 1 και 2 δίνει τη δυνατότητα στις 

επιχειρήσεις (επίπεδα 3 και 4) να προσφέρουν και καλύτερες υπηρεσίες και 

βελτιωμένο περιεχόμενο στους πελάτες τους.Ενδεικτικό αυτής της 

συμπληρωματικότητας είναι η σύναψη συμφωνιών και συμμαχιών μεταξύ εταιριών 

από διαφορετικά επίπεδα με σκοπό τη συνεργασία και την προσφορά 

ολοκληρωμένων λύσεων (πχ. εταιρίες παραγωγής λογισμικού – επίπεδο 2 – με 

εταιρίες δημιουργίας προτύπων πιστοποίησης – επίπεδο 3). 

Η ανάπτυξη αυτής της οικονομίας είναι εντυπωσιακή.Αρκεί να πούμε πως 

από το πρώτο τρίμηνο του 1998 εως το πρώτο τρίμηνο του 1999 τα έσοδα των 

εταιριών που δραστηριοποιούνταν στο Internet αυξήθηκαν από 10 % σε 14% ενώ η 

απασχόληση σε σχετικές εργασίες ανέβηκε από 7% σε 9 % [ ]80 . 
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Σε κάθε περίπτωση πάντως είτε μιλάμε για την κλασική οικονομία είτε για την 

ηλεκτρονική,η τεχνολογική εξέλιξη και η ανάπτυξη των υποδομών δεν αρκούν από 

μόνες τους για να οδηγήσουν σε οικονομική ανάπτυξη.Απαιτούνται κι άλλες 

παράμετροι όπως η δημιουργία του κατάλληλου ανθρώπινου δυναμικού 

(εξειδίκευση,εκπαίδευση),η αναδιάρθρωση της οικονομίας (μορφές οργάνωσης, 

απελευθέρωση αγορών),το σταθερό θεσμικό πλαίσιο και φυσικά ο σωστός 

συγχρονισμός όλων αυτών που προϋποθέτει σχεδιασμό και μεθοδικές κινήσεις. 
 

Απασχόληση 
Ένα ιδιαίτερα πολύπλοκο ζήτημα είναι οι επιπτώσεις της νέας τεχνολογίας και 

των Πληροφοριακών Συστημάτων στην απασχόληση.Το θέμα δεν περιορίζεται στον 

κλάδο της Πληροφορικής και τον άμεσο κύκλο των επιχειρήσεων που ασχολούνται 

με αυτήν αλλά διαχέεται σε όλη την οικονομία αφού οι υπολογιστές αποτελούν ένα 

πολύτιμο εργαλείο για κάθε επαγγελματία και κάθε επιχείρηση.Έτσι απασχολεί το 

κράτος,το οποίο πρέπει να αντιληφθεί και να συνυπολογίσει τη δράση των νέων 

τεχνολογιών στις αποφάσεις που παίρνει (ιδιαίτερα σήμερα που το πρόβλημα της 

ανεργίας είναι αρκετά οξυμένο) και είτε να προλαμβάνει κάποια φαινόμενα είτε να 

καταπολεμά τις αρνητικές συνέπειες,τις επιχειρήσεις και φυσικά τους εργαζόμενους 

που είναι και οι άμεσα θιγόμενοι και έρχονται αντιμέτωποι με το νέο σκηνικό που 

διαμορφώνεται. 

Είθισται να λέγεται ότι οι νέες τεχνολογίες οδηγούν σε μείωση των θέσεων 

εργασίας.Ωστόσο μια προσεχτικότερη μελέτη θα αποδείξει ότι η ροή των πραγμάτων 

δεν είναι πάντα αυτή.Είναι αρκετές οι περιπτώσεις όπου η πτώση της απασχόλησης 

σε κάποιο κλάδο αποδόθηκε λανθασμένα στη χρήση των πληροφοριακών 

συστημάτων.Μια από αυτές είναι και ο τραπεζικός τομέας όπου η εποχή του e-

banking συνοδεύτηκε από διακυμάνσεις στον αριθμό των απασχολούμενων.Όμως οι 

διακυμάνσεις αυτές δεν οφείλονται αποκλειστικά στις νέες τεχνολογίες μιας και 

σπουδαίο ρόλο παίζουν οι διεθνείς συγκυρίες και οι αλλαγές που συντελούνται [ ] 3 . 

Έτσι η είσοδος του e-banking έγινε σε ένα περιβάλλον με κρίσεις στην αγορά 

κεφαλαίων,αναταραχών στα χρηματιστήρια και φυσικά εντατικοποίησης του 

ανταγωνισμού που οδήγησε πολλές τράπεζες σε επιλογές που περιελάμβαναν και 

μείωση προσωπικού.Είτε για λόγους συμπίεσης του κόστους,είτε λόγω 

αναδιάρθρωσης μετά από μια συγχώνευση,το αποτέλεσμα ήταν να χαθούν πολλές 

θέσεις εργαζομένων.Για να προσδιοριστούν λοιπόν με ακρίβεια οι επιπτώσεις στην 

απασχόληση απαιτείται πιο ολοκληρωμένη μελέτη όλων των παραμέτρων και 
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συνεκτίμηση του πλαισίου του οποίου αναπόσπαστο κομμάτι είναι και η 

Πληροφορική. 

Τουλάχιστον στην αρχή η εφαρμογή μιας τεχνολογίας φαίνεται να έχει ως 

αποτέλεσμα την αντικατάσταση του συντελεστή εργασία από αυτόν του κεφαλαίου.Οι 

εργαζόμενοι που χάνουν τις θέσεις τους δεν ανήκουν μόνο στα χαμηλά κλιμάκια μιας 

επιχείρησης (υπάλληλοι,εργάτες,βοηθητικό προσωπικό) αλλά και στις διευθυντικές 

θέσεις που βρίσκονται ψηλά στην ιεραρχία.Ακόμη όμως και τότε προκειμένου να γίνει 

συνολική αποτίμηση χρειάζεται να δούμε και άλλα δεδομένα όπως το κατά πόσο 

δημιουργούνται νέες ειδικότητες κι άρα νέες θέσεις,ποια είναι η αύξηση του οφέλους 

της κοινωνίας σε όρους χρησιμότητας από την εντατικοποίηση του κεφαλαίου,ποια η 

αύξηση των εκροών των επιχειρήσεων που σημαίνει πόσο επηρεάζεται η 

παραγωγικότητα και τι ποσοστό αυτής καρπώνονται οι εργαζόμενοι αλλά και αν 

οδηγεί σε επενδύσεις για αγορά νέου κεφαλαίου ή στην πρόσληψη νέου εργατικού 

δυναμικού.Η εμπειρία δείχνει πως η τεχνολογία βελτιώνει το οριακό προϊόν του 

κεφαλαίου και αυτό συνεπάγεται εντατικότερη χρήση του αλλά και περαιτέρω 

υποκατάσταση της εργασίας.Παρόλα αυτά υπάρχουν προοπτικές,μέσα από το 

άνοιγμα των αγορών (πχ. τηλεπικοινωνίες) και τη δημιουργία νέων προϊόντων και 

υπηρεσιών,για αύξηση της απασχόλησης και ανάκτηση των χαμένων θέσεων 

εργασίας. 

Εδώ και δύο αιώνες (στην πραγματικότητα πολύ παραπάνω) είναι τέτοια η 

φύση της τεχνολογικής αλλαγής που από τη μια καταστρέφει δουλειές κι από την 

άλλη φτιάχνει καινούργιες.Η ειδοποιός διαφορά με παλαιότερες καταστάσεις είναι ο 

παράγοντας χρόνος.Η επανάσταση της Πληροφορικής,όπως αποκαλείται,επισπεύδει 

τις όποιες αλλαγές,μεταβάλλοντας το τοπίο με τρομακτικά γρήγορους ρυθμούς που 

κάνουν τη συνειδητοποίησή του δύσκολη,πόσο μάλλον την προσαρμογή σε 

αυτό.Επιπλέον είναι διαπεραστική καθώς εισέρχεται με τον ένα ή τον άλλο τρόπο σε 

όλα τα επίπεδα των επιχειρήσεων,της βιομηχανίας,των οργανισμών και γενικά της 

οικονομικής ζωής.Όλα αυτά ενισχύονται συν τοις άλλοις κι από το σύγχρονο 

περιβάλλον της απελευθέρωσης των αγορών,της διακίνησης των κεφαλαίων,του 

εμπορίου και της “παγκοσμιοποίησης” των επικοινωνιών και της πληροφορίας. 

Στο σημείο αυτό είναι που προκύπτουν οι προβληματισμοί του κατά πόσο η 

ώθηση στην ανάπτυξη που δίνουν οι νέες τεχνολογίες θα επιφέρει και αντίστοιχη 

ώθηση στην απασχόληση.Σε τι βαθμό δηλαδή οι χαμένες θέσεις θα αναπληρωθούν 

από τα νέα επαγγέλματα και ειδικότητες που δημιουργούνται.Είναι γεγονός πως 

εξαιτίας της ταχύτητας των αλλαγών παρατηρείται μια ανισορροπία της ζήτησης και 

της προσφοράς εργασίας που να πληρεί τις σύγχρονες προϋποθέσεις,κάτι που 

συνεπάγεται από τη μια ανεργία,αφού τα άτομα αδυνατούν να βρουν κατάλληλη 
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δουλειά,κι από την άλλη δυσκολία των επιχειρήσεων να βρουν εξειδικευμένο 

προσωπικό. 

Εύκολα γίνεται αντιληπτό πως σε ότι αφορά τους εργαζόμενους οι επιπτώσεις 

δεν είναι ομοιόμορφες σε όλες τις κατηγορίες.Αναλόγως του επιπέδου και του είδους 

της εκπαίδευσης του κάθε ατόμου θα είναι και οι συνέπειες της τεχνολογίας στον 

εργασιακό τομέα.Η νέα τεχνολογία ενισχύει την απασχόληση σε τομείς της 

οικονομίας που χαρακτηρίζονται ως πρωτοπόροι της εποχής.Σύμφωνα με 

εκτιμήσεις[ ]5  που έχουν γίνει για τα επαγγέλματα που θα έχουν οφέλη και αυτά που 

θα έχουν ζημίες από την εποχή της Πληροφορίας,με ορίζοντα το 2010, μπορούμε να 

πούμε πως στην πρώτη κατηγορία ανήκουν : 

 Ηλεκτρονικοί μηχανικοί 

 Αναλυτές συστημάτων 

 Σχεδιαστές συστημάτων 

 Προγραμματιστές και επαγγέλματα σχετικά με πολυμέσα 

 Πωλητές τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και προϊόντων (η αναμενόμενη 

αύξηση της απασχόλησης στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών στις ΗΠΑ ήταν 

8,1%) 

 Επαγγέλματα συναφή με το ηλεκτρονικό εμπόριο (διαφημιστές 

ιστοσελίδων,μεταφορικές εταιρίες,οργανισμοί διασφάλισης ηλεκτρονικών 

συναλλαγών) 

ενώ στην αντίπερα όχθη βρίσκονται : 

 υπάλληλοι γραφείου 

 γραμματείς και δαχτυλογράφοι 

 χρηματιστές (stock brokers) 

 ταξιδιωτικοί πράκτορες και γενικά επαγγέλματα που λειτουργούσαν ως 

ενδιάμεσοι μεταξύ πελάτη και υπηρεσίας ως φορείς πληροφορίας. 

Εκτός των παραπάνω η νέα τεχνολογία αποτελεί το κατάλληλο έδαφος για να 

αναπτυχθούν  καινούργιοι τομείς στην οικονομία,να χτιστούν νέες επιχειρήσεις που 

θα προσφέρουν πρωτοποριακά προϊόντα και υπηρεσίες.Δημιουργούνται οι 

προϋποθέσεις ακόμα και για μικρές επιχειρήσεις με όπλο την ευελιξία και τη 

φαντασία,να μπουν δυναμικά στην αγορά με ανταγωνιστικές τιμές.Με τη βοήθεια των 

επικοινωνιακών συστημάτων και την αξιοποίηση της πληροφορίας,που πλέον είναι 

προσβάσιμη σε μεγαλύτερο κομμάτι της αγοράς,οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις 

μπορούν να πετύχουν αιφνιδιάζοντας τους γίγαντες του χώρου.Έτσι λειτουργούν ως 

πηγή θέσεων εργασίας ενώ έχουν τη δυνατότητα να απορροφούν 

αποτελεσματικότερα προσωπικό λόγω του μεγέθους τους που τους επιτρέπει 
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ευέλικτες κινήσεις.Χαρακτηριστικό είναι το στοιχείο8 ότι οι μικρές επιχειρήσεις που 

χρησιμοποιούν το Internet αναπτύσσονται 46% ταχύτερα από όσες δεν το 

χρησιμοποιούν. 

Ακόμη περισσότερες από 1 εκ. νέες θέσεις εργασίας [ ]80  έχουν δημιουργηθεί 

στις ΗΠΑ από το 1993 στη βιομηχανία υψηλής τεχνολογίας ενώ το 1998 υπήρχαν 4,8 

εκ. εργαζόμενοι, κατατάσσοντάς την στις μεγαλύτερες της αμερικανικής οικονομίας. 

Επιπλέον σε κάθε νέα θέση εργασίας που σχετίζεται άμεσα με την 

Πληροφορική δημιουργείται και μια με έμμεση ή περιφερειακή σχέση9 που σημαίνει 

πως οι νέες τεχνολογίες λειτουργούν δυναμικά επιδρώντας σε όλο το φάσμα της 

οικονομικής δραστηριότητας. 

Επειδή όπως έχει αναφερθεί οι νέες τεχνολογίες απαιτούν εργαζόμενους με 

ειδικές ικανότητες,γνώσεις και υψηλή εξειδίκευση,εξέχουσα σημασία έχει η 

εκπαίδευση τόσο των νεοεισερχομένων στην εργασία όσο και αυτών που χάνουν τις 

θέσεις τους λόγω ακαταλληλότητας.Η εκπαίδευση πρέπει οπωσδήποτε να λαμβάνει 

υπόψη τις τοπικές ανάγκες,τις ιδιομορφίες κάθε χώρας,τις ζητούμενες ειδικότητες και 

τη δομή-ανάγκες της οικονομίας.Εκτός του κράτους που παραδοσιακά είχε 

πρωτεύοντα ρόλο σε αυτό το θέμα σημαντική συνεισφορά έχει πλέον ο ιδιωτικός 

τομέας ακόμη και μέσω των ίδιων των επιχειρήσεων που διοργανώνουν 

σεμινάρια,εκπαιδευτικά προγράμματα ακόμη και μεταπτυχιακά στα οποία μπορούν 

να συμμετάσχουν εργαζόμενοι αλλά και άνεργοι.Μάλιστα οι προσπάθειες αυτές των 

επιχειρήσεων πρέπει να τύχουν ιδιαίτερης προσοχής αφού γνωρίζουν καλύτερα από 

κάθε άλλον τις ανάγκες της αγοράς και καλώς ή κακώς μπορούν να προσαρμόζονται 

και να κινούνται ταχύτερα από ότι ο δημόσιος τομέας. 

Εξίσου κρίσιμη είναι και η ευελιξία που υπάρχει στην αγορά εργασίας και οι 

δυνατότητες μετακίνησης του εργατικού δυναμικού μεταξύ των κλάδων.Προκειμένου 

να απορροφηθούν οι κραδασμοί από την εναλλαγή της τεχνολογίας χρειάζεται να 

δημιουργηθούν εκείνες οι συνθήκες που θα επιτρέψουν την ομαλή μετάβαση στη νέα 

κατάσταση (υποκατάσταση των λιγότερο ειδικευμένων εργαζομένων από άλλους με 

περισσότερα προσόντα και εξειδικευμένες γνώσεις).Για να γίνει αυτό απαιτείται 

κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο,υποδομές τέτοιες που θα επιτρέψουν σε όσους βγαίνουν 

από την αγορά εργασίας να μπορούν να επανέλθουν το συντομότερο δυνατό αλλά 

και ευκαιρίες για συνεχή εκπαίδευση και απόκτηση νέων ικανοτήτων. 

Ολοκληρώνοντας,μπορούμε να πούμε πως είναι αρκετά δύσκολο να 

απομονωθούν οι συνέπειες των νέων τεχνολογιών σε ένα θέμα όπως είναι η 

απασχόληση που εμπεριέχει οικονομικούς, κοινωνικούς,τεχνολογικούς και πολιτικούς 
                                                 
8 Αmerican City Business Journals 
9 US Bureau of Labor Statistics 
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παράγοντες.Το έργο αυτό δυσχεραίνει αν αναλογιστούμε πως είναι διαφορετικά τα 

αποτελέσματα σε μια ανεπτυγμένη χώρα και διαφορετικά σε μια αναπτυσσόμενη 

αφού επικρατούν άλλες συνθήκες και οι δομές δεν επιτρέπουν συγκρίσεις.Μπορούν 

όμως να γίνουν κάποιες παρατηρήσεις και έρευνες που με βάση και την εμπειρία 

από παλαιότερες τεχνολογικές εξελίξεις να καταλήξουν σε ορισμένα συμπεράσματα 

για μερικές από τις συνέπειες στην αγορά εργασίας και κατ’ επέκταση να προτείνουν 

πολιτικές που θα βοηθήσουν στην αύξηση της απασχόλησης. 

 

Έρευνα και Ανάπτυξη 
Η σύγχρονη κοινωνία γίνεται όλο και περισσότερο εξαρτημένη στην 

Πληροφορική και τα επικοινωνιακά συστήματα.Οι κοινωνικοοικονομικές επιστήμες 

θεωρούν την Πληροφορική ως βασική πηγή για την κοινωνία και σημαντικό 

παράγοντα της ανάπτυξης της οικονομίας.Τόσο μέσα από την ίδια τη βιομηχανία της 

Πληροφορικής όσο και μέσα από τη συμβολή της σε άλλους κλάδους εξακολουθεί να 

αποτελεί κινητήρια δύναμη. 

Λόγω αυτής της εξάρτησης η προσοχή έχει επικεντρωθεί στο πως θα 

επιτευχθεί η συνεχής ενίσχυση αυτού του κλάδου και η τροφοδότησή του με την 

τελευταία λέξη της τεχνολογίας.Αυτό προϋποθέτει τη δημιουργία πρωτότυπων και 

πρωτοποριακών προϊόντων και υπηρεσιών ικανών να προωθηθούν στην 

αγορά.Στοιχείο κλειδί αυτής της προσπάθειας είναι η Έρευνα και Ανάπτυξη 

(Research & Development) που είναι μια δυναμική διαδικασία η οποία εμπεριέχει 

κοινωνικούς,οικονομικούς και πολιτικούς παράγοντες και λαμβάνει χώρα σε 

διάφορα,άλλοτε συνεργαζόμενα κι άλλοτε ανταγωνιζόμενα,σημεία όπως τα 

Πανεπιστήμια,Ερευνητικά Κέντρα,Δημόσιους Οργανισμούς και τις ίδιες τις 

επιχειρήσεις. 

Για τις τελευταίες μάλιστα η επένδυση σε Έρευνα και Ανάπτυξη έχει να κάνει 

με την πεποίθηση ότι ενισχύει την ανταγωνιστικότητα και φυσικά τη θέση στην 

αγορά.Τα αυξημένα όμως κόστη και τα μεγάλα ποσά που απαιτούνται σήμερα για 

Έρευνα και Ανάπτυξη έχουν επιφέρει και οργανωτικές αλλαγές όπως συνεργασίες 

μεταξύ επιχειρήσεων,κοινοπραξίες για την ανάπτυξη μιας τεχνολογίας και επαφές με 

Πανεπιστημιακά ιδρύματα.Επιπλέον λόγω του διεθνούς ανταγωνισμού οι 

επιχειρήσεις έχουν στρέψει το ενδιαφέρον τους σε Έρευνα και Ανάπτυξη με 

βραχυπρόθεσμο ορίζοντα και άμεσα εφαρμόσιμα αποτελέσματα χρηματοδοτώντας 

αντίστοιχα προγράμματα σε Πανεπιστήμια ή ερευνητικά εργαστήρια.Έτσι το κράτος 

έχει επιβαρυνθεί με τη ευθύνη για τη χρηματοδότηση των μακροπρόθεσμων 

προγραμμάτων που θα αποτελέσουν τη βάση για τη γενικότερη πρόοδο,χωρίς 
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δηλαδή να περιορίζεται από τους κανόνες της αγοράς και του κέρδους,αλλά και για 

μελλοντικές εξελίξεις τις οποίες στην κατάλληλη χρονική στιγμή θα εκμεταλλευτούν οι 

επιχειρήσεις. 

Εδώ αξίζει να αναφερθούμε στη διάκριση μεταξύ βασικής (καθαρής) έρευνας 

και εφαρμοσμένης10.Η πρώτη έχει ως αντικείμενο την απόκτηση πληρέστερης 

γνώσης και την κατανόηση θεμελιωδών πτυχών διαφόρων φαινομένων και 

γεγονότων χωρίς την σκέψη εκμετάλλευσης για παραγωγή προϊόντων.Αντίθετα η 

εφαρμοσμένη έχει στόχο την κατάκτηση των απαραίτητων γνώσεων για τον 

καθορισμό των μέσων με τα οποία θα καλυφθεί μια αναγνωρισμένη και συγκεκριμένη 

ανάγκη. 

Σε ένα τόσο δυναμικό κλάδο,όπως η Πληροφορική,η διάκριση αυτή δεν είναι 

πάντα εύκολη.Πολλές εργαστηριακές έρευνες μετατρέπονται σε ελάχιστο χρονικό 

διάστημα σε προϊόντα που κυκλοφορούν στην αγορά.Τέτοιο παράδειγμα είναι και η 

τεχνητή νοημοσύνη όπου η έρευνα μπορεί να θεωρηθεί ως βασική μιας και μελετάει 

νέους τρόπους που θα βοηθήσουν στην κατανόηση σύνθετων διεργασιών (complex 

symbolic processes) και ως εφαρμοσμένη αφού πολλά από τα συμπεράσματά της 

κατευθύνονται σε πρωτότυπες εφαρμογές. 

Ακόμη η απελευθέρωση των τηλεπικοινωνιακών αγορών και οι ενέργειες 

αντιμετώπισης μονοπωλιακών καταστάσεων (πχ. διάσπαση ΑΤ&Τ) συνοδεύτηκε από 

τον κατακερματισμό και την αποκέντρωση των ερευνητικών εργαστηρίων που 

κάποτε ανήκαν σε έναν ενιαίο φορέα,εγείροντας θέματα όπως οι νέες μορφές 

συνεργασίας,ο συντονισμός και η συλλογική εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων. 
Η αποκέντρωση αυτή κρύβει επίσης και κάποια προβλήματα ένα από τα 

οποία είναι το υψηλό κόστος εξοπλισμού των ερευνητικών κέντρων (επεξεργαστές, 

υπερυπολογιστές, εξυπηρετητές,δικτυακή υποδομή κ.ά) και φυσικά λειτουργίας και 

συντήρησής τους.Επιπλέον πρέπει να συμπεριληφθούν τα έξοδα για την πληρωμή 

των απασχολούμενων επιστημόνων,του προσωπικού,των τεχνικών και των πολλών 

ειδικοτήτων που απαιτούνται για ολοκληρωμένη έρευνα.Αν σε αυτά 

συνυπολογίσουμε το κόστος συντονισμού μεταξύ των συνεργαζόμενων 

εργαστηρίων,τίθεται ο προβληματισμός σχετικά με τις περιπτώσεις που είναι 

συμφέρουσα η διατήρηση πολλών και “μικρών” εργαστηρίων έναντι λίγων και 

κεντρικών μονάδων. 

Η τάση που υπάρχει για διεθνοποίηση της Έρευνας και Ανάπτυξης έχει 

οδηγήσει πολλές επιχειρήσεις,στην προσπάθειά τους για απόκτηση τεχνολογικής 

υπεροχής,να αναζητήσουν διάφορες διεξόδους.Μια από αυτές είναι η απόκτηση 
                                                 
10 National Science Foundation,Volume XXXI Detailed Statistical Tables, NSF 82-326 (Washington, 
DC, U.S. Government Printing Office, 1982 
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αδειών χρήσης τεχνολογιών ξένων ή και άλλων εγχώριων εταιριών καθώς και η 

αγορά μέρους μετοχών άλλων εταιριών που διαθέτουν την απαιτούμενη 

τεχνολογία.Εναλλακτικές λύσεις είναι η εγκατάσταση μονάδων Έρευνας και 

Ανάπτυξης σε άλλες χώρες που μπορεί για παράδειγμα να διαθέτουν φθηνότερο και 

καταλληλότερο ανθρώπινο δυναμικό (πχ. Ινδία για την ανάπτυξη λογισμικού) και οι 

συμφωνίες ανταλλαγής τεχνογνωσίας με εταιρίες του εξωτερικού. 

Ολοκληρώνοντας πρέπει να πούμε πως αντικείμενο πολλών ερευνών έχει 

γίνει η επίδραση της μακροοικονομικής πολιτικής ενός κράτους στις επενδύσεις και 

το επίπεδο της Έρευνας και Ανάπτυξης.Είναι γνωστό από την οικονομική θεωρία 

πως η μακροοικονομική πολιτική επιδρά μεταξύ άλλων και στη ζήτηση που είναι 

σημαντική ένδειξη της οικονομικής δραστηριότητας.Το ερώτημα που προκύπτει είναι 

αν οι διακυμάνσεις της ζήτησης έχουν επίπτωση στα έξοδα των επιχειρήσεων για 

Έρευνα και Ανάπτυξη.Παλαιότερες μελέτες11 έδειξαν ότι η κρατική ενίσχυση και τα 

φορολογικά κίνητρα βοηθούν σημαντικά τις ιδιωτικές επενδύσεις για Έρευνα και 

Ανάπτυξη. 

To θέμα όμως της σχέσης (μάκρο)οικονομικής πολιτικής με την Έρευνα και 

Ανάπτυξη παρέμενε.Έτσι νεότερες προσπάθειες επικεντρώθηκαν σε τρεις πτυχές της 

πολιτικής αυτής [ ]40  . 

 Πρώτον στον αντίκτυπο μιας μείωσης των δημοσίων εξόδων για Έρευνα και 

Ανάπτυξη στα ιδιωτικά προγράμματα Έρευνας και Ανάπτυξης 

 Δεύτερον στις επιδράσεις της πτώσης των δημοσίων εξόδων,που κατά την 

Κεϋνσιανή θεωρία επηρεάζουν τη συνολική ζήτηση,στο ύψος των ιδιωτικών 

επενδύσεων Έρευνας και Ανάπτυξης 

 Τέλος στη σχέση επιτοκίου και ιδιωτικών επενδύσεων Έρευνας και 

Ανάπτυξης 

Για το πρώτο αποδεικνύεται ότι τα μειωμένα δημόσια έξοδα για Έρευνα και 

Ανάπτυξη έχουν ανάλογο αρνητικό αντίκτυπο και στα ιδιωτικά.Αντίστοιχα για τα 

υπόλοιπα αποκαλύπτεται η ισχυρή επίδραση της ζήτησης σε μια οικονομία στο 

επίπεδο της Έρευνας και Ανάπτυξης καθώς και η μικρή σημασία του επιτοκίου σε 

αυτό.Δηλαδή όσο αναπτύσσεται μια οικονομία κι όσο υπάρχει αυξημένη ζήτηση τόσο 

ευνοούνται τα σχέδια των επιχειρήσεων για Έρευνα και Ανάπτυξη.Μια εξήγηση 

αυτής της σχέσης είναι ότι η ζήτηση δημιουργεί πρόσφορο έδαφος για τα προϊόντα 

και τις υπηρεσίες που θα προκύψουν από την έρευνα ώστε να απορροφηθούν από 

την αγορά.Το συμπέρασμα είναι πως ένα κράτος μπορεί μέσα από την οικονομική 

πολιτική του (εκτός των άμεσων παρεμβάσεων) να επηρεάσει και την ιδιωτική 

                                                 
11 B.Hall (1992), Guellec & Van Pottelsberghe (1997),David (2002) 
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Έρευνα και Ανάπτυξη κάτι που συνεπάγεται πως ορισμένες φορές πρέπει να 

λαμβάνεται κι αυτός ο παράγοντας υπόψη πριν τις τελικές αποφάσεις των 

οικονομικών επιτελείων. 

 

Επενδύσεις 
Παραδοσιακά οι επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες θεωρούνταν πως επιφέρουν 

ανάπτυξη και άνοδο της παραγωγικότητας όχι μόνο στις επιχειρήσεις μεμονωμένα 

αλλά και στο σύνολο της οικονομίας.Οι πτώσεις των τιμών των προϊόντων και η 

απελευθέρωση πολλών παραγωγικών συντελεστών,οι οποίοι πλέον 

χρησιμοποιούνται σε αποδοτικότερες εργασίες,ωθούν την οικονομία σε άνθηση. 

Είναι επίσης γεγονός ότι την τελευταία δεκαετία οι αποδόσεις των 

επενδύσεων σε επικοινωνιακά συστήματα κυμαίνονταν σε πολύ υψηλά επίπεδα που 

σε κάποιες περιπτώσεις έφτασαν το εξωπραγματικό ποσοστό 500% για μερικές 

εφαρμογές του διαδικτύου.Αυτό οδηγεί τις επιχειρήσεις να χρηματοδοτούν 

επενδυτικά προγράμματα για την ανάπτυξη δικτύων κι άλλων τηλεπικοινωνιακών 

υποδομών.Το γεγονός όμως ότι αυτές οι αποδόσεις παραμένουν για μεγάλο χρονικό 

διάστημα,παρότι έχουν υπάρξει πολλές προσπάθειες εκμετάλλευσής τους, 

υποδεικνύει την ύπαρξη ατελειών στη συγκεκριμένη αγορά.Μερικές από τις αιτίες 

που δίνονται για αυτό είναι : 

 Ύπαρξη μονοπωλιακών κερδών.Σε πολλά κράτη το άνοιγμα της αγοράς 

τηλεπικοινωνιών δεν έχει πολλά χρόνια ζωής κι έτσι δεν έχει προλάβει να 

έρθει σε ισορροπία η αγορά και να λειτουργήσει ο ανταγωνισμός 

 Ύπαρξη εξωτερικών επιπτώσεων που ανατροφοδοτούν το σύστημα 

 Ξέφρενοι ρυθμοί τεχνολογικής ανάπτυξης που προσφέρουν ευκαιρίες για νέα 

κέρδη σε τέτοια συχνότητα που είναι αδύνατο για τις επιχειρήσεις να 

προλάβουν να τις εκμεταλλευτούν πλήρως 

Παρά τον ισχυρό δεσμό μεταξύ των επενδύσεων σε τηλεπικοινωνιακό 

εξοπλισμό και της ανάπτυξης πολλές αναπτυσσόμενες οικονομίες δεν επιλέγουν 

αυτόν το δρόμο.Το βάρος της ευθύνης πέφτει κατά κύριο λόγο στους κρατικούς 

φορείς αφού στη συντριπτική πλειοψηφία οι τηλεπικοινωνιακοί οργανισμοί και 

υπηρεσίες ανήκουν στο κράτος.Έτσι οι υποδομές εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από 

τη στήριξη του κράτους και τον προϋπολογισμό.Αυτό επιφέρει αναποτελεσματική 

κατανομή των πόρων αφού αυτή δεν γίνεται με καθαρά οικονομικά κριτήρια όπως αν 

γινόταν στην αγορά μέσω του ανταγωνισμού.Επιπλέον τα οφέλη από τις επενδύσεις 

σε τηλεπικοινωνιακές υποδομές είτε δεν αναγνωρίζονται είτε υποτιμούνται με 

κυριότερες αιτίες τις εξής [ ] 41 : 
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 Ελλιπής κατανόηση και υπολογισμός των εξωτερικών επιπτώσεων και του 

καθοριστικού τους ρόλου 

 Αντιμετώπιση των τηλεπικοινωνιών ως είδος πολυτελείας που δεν “αξίζει” 

την κρατική χρηματοδότηση αφού υπάρχουν σπουδαιότεροι τομείς για να 

ενισχυθούν 

 Μερικές από τις κυβερνήσεις αυτών των κρατών θεωρούν πως η ανάπτυξη 

των επικοινωνιών στη χώρα θα υπονομεύσει τη δική τους θέση και εξουσία 

 Απουσία κατάλληλα εκπαιδευμένου ανθρώπινου δυναμικού που θα αναλάβει 

τις πρωτοβουλίες και τη διαχείριση τέτοιων επενδύσεων 

Παρόλα αυτά είναι αντιληπτό πως οι επενδύσεις στον τηλεπικοινωνιακό τομέα 

είναι απαραίτητες όχι μόνο για την ανάπτυξη μιας χώρας αλλά και για να μπορεί να 

σταθεί και να είναι ανταγωνιστική σε μια παγκόσμια “Νέα Οικονομία” που έχει ως 

βάση τη διακίνηση της πληροφορίας και τη σύγχρονη τεχνολογία. 

Λαμβάνοντας υπόψην λοιπόν και την σταδιακή απελευθέρωση των 

τηλεπικοινωνιών σε πολλές χώρες εύκολα γίνεται κατανοητό πως ανοίγονται νέες 

ευκαιρίες για επενδύσεις από αντίστοιχες εταιρίες.Αυτό όμως δεν σημαίνει πως η 

επιτυχία τους είναι εξασφαλισμένη καθότι παρεμβάλλονται αρκετοί παράγοντες με 

πιο σημαντικούς : 

 Προσδιορισμός των κινδύνων και του ρίσκου της επένδυσης 

 Έρευνα κι αναγνώριση των χαρακτηριστικών της αγοράς 

 Υπολογισμός του πραγματικού συνολικού κόστους της επένδυσης 

 Διευκρίνηση των πηγών χρηματοδότησης 

 Κόστος ευκαιρίας της επένδυσης 

Εκτός από τα παραπάνω,υπάρχουν και θέματα που σχετίζονται με 

προβλήματα τιμολόγησης και συμβατότητας με το υφιστάμενο καθεστώς κάθε 

χώρας,τα οποία μπορεί να διακυβεύσουν τη λειτουργικότητα της επένδυσης με το να 

μην επιτρέπουν στην εταιρία να προχωρήσει με βάση δικά της κριτήρια.Ένα τέτοιο 

παράδειγμα είναι και αυτό όπου το κράτος υποχρεώνει τις εταιρίες που εισέρχονται 

στην αγορά να παρέχουν φθηνές τις βασικές υπηρεσίες ώστε να είναι προσβάσιμες 

σε όλους.Τότε όμως μειώνεται η ευελιξία της εταιρίας που δυσκολεύεται να 

εξυπηρετήσει τους πιο ισχυρούς οικονομικά πελάτες της που πιθανόν να ζητούν 

άλλες πιο εξειδικευμένες υπηρεσίες ή να τους τις παρέχει σε αρκετά υψηλότερες 

τιμές. 

Άλλα προβλήματα έχουν να κάνουν με την απόκτηση οικονομικών στοιχείων 

της εκάστοτε χώρας (πχ. ύψος εισοδημάτων,ελαστικότητες τιμών/εισοδήματος) που 

είναι απαραίτητες για την εξαγωγή συμπερασμάτων και τον καθορισμό 

στρατηγικής.Εξίσου σημαντική είναι και η αβεβαιότητα που υπάρχει σε ένα κράτος 
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και αφορά την οικονομική σταθερότητα (πληθωρισμός,χρηματοπιστωτικά 

ιδρύματα),την πολιτική κατάσταση (σταθερή κυβέρνηση,απολυταρχικά καθεστώτα) 

και το θεσμικό πλαίσιο (νόμοι δικαιωμάτων ιδιοκτησίας,επιτροπές 

ανταγωνισμού,κανόνες λειτουργίας).Τέτοιου είδους καταστάσεις υπάρχουν σε χώρες 

της πρώην Σοβ.Ένωσης και στην Αφρική όπου το υψηλό ρίσκο καθιστά 

προβληματικές τις επενδύσεις. 

Σε κάθε περίπτωση οι επενδύσεις στον τηλεπικοινωνιακό τομέα απαιτούν 

μακροπρόθεσμο σχεδιασμό αν και στην αρχή μπορεί τα κέρδη να έρχονται με αρκετή 

δυσκολία.Για το λόγο αυτό κράτη που θέλουν να προσελκύσουν τέτοιες επενδύσεις 

πρέπει να δημιουργήσουν το κατάλληλο περιβάλλον και την απαραίτητη σταθερότητα 

που θα δώσει κίνητρα σε εταιρίες να μπουν στις αγορές αυτές.Παρά το ότι οι 

επενδύσεις αυτές από μόνες τους δεν αρκούν για να εξασφαλιστεί η οικονομική 

ανάπτυξη,ωστόσο η απουσία τους αποτελεί τροχοπέδη για την πρόοδο και τον 

εκσυγχρονισμό μιας οικονομίας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 
 

Τιμολογιακές Πολιτικές κι Αρχιτεκτονικές 
Το ζήτημα της τιμολόγησης των τηλεπικοινωνιακών αγαθών και συγκεκριμένα 

των δικτύων είναι αρκετά πολύπλοκο.Τα τελευταία χρόνια η συζήτηση έχει 

επικεντρωθεί κατά κύριο λόγο στο Διαδίκτυο και την τιμολόγησή του,δηλαδή των 

υπηρεσιών και προϊόντων που παρέχονται μέσω αυτού.Είναι μάλιστα τέτοιος ο 

σχεδιασμός του που απαιτεί αρκετά υψηλά σταθερά κόστη (καλωδίωση,επενδύσεις 

σε υλικό – δρομολογητές,διατάξεις μεταγωγής – και λογισμικό) ενώ ταυτόχρονα 

χαρακτηρίζεται από χαμηλά οριακά κόστη,αφού το επιπλέον κόστος για την 

αποστολή επιπρόσθετων πακέτων είναι ουσιαστικά μηδενικό (εαν δεν είναι 

υπερφορτωμένο το δίκτυο).Επιπλέον όταν κάποιος κάνει χρήση του Διαδικτύου 

συντελεί,σε ένα ποσοστό,στην συμφόρησή του,δηλαδή επιδρά αρνητικά στους 

υπόλοιπους χρήστες κάτι που αποτελεί ένα ακόμα είδος κόστους. 

Το Διαδίκτυο είναι το πιο προβεβλημένο κομμάτι αυτού που σήμερα 

ονομάζεται Κοινωνία της Πληροφορίας και αποτελεί τμήμα της παγκόσμιας 

τηλεπικοινωνιακής υποδομής.Αποτελείται από ένα δίκτυο συνδεδεμένων 

υπολογιστών ανά τον κόσμο και το βασικό πρωτόκολλο επικοινωνίας τους είναι το 

TCP/IP.Ο κύριος όγκος των δεδομένων που μεταφέρονται περνούν πάνω από 

τηλεφωνικές γραμμές των οποίων όμως η χρήση διαφέρει από αυτήν των 

τηλεφωνικών εταιριών.Το Διαδίκτυο παρέχει υπηρεσίες χωρίς σύνδεση σε αντίθεση 

με τις τηλεφωνικές που είναι προσανατολισμένες προς σύνδεση.Στην πρώτη 

περίπτωση δεν υπάρχει προκαθορισμένη διαδρομή που πρέπει να ακολουθήσουν τα 

δεδομένα μέσα στο δίκτυο και οι υπηρεσίες είναι πάντα λογικές ενώ  στη δεύτερη 

περίπτωση μπορεί να είναι και φυσικές. Επιπλέον το τηλεφωνικό δίκτυο χρησιμοποιεί 

μεταγωγή κυκλώματος όπου έχουμε εγκατάσταση ενός σταθερής χωρητικότητας 

κυκλώματος για όσο χρόνο διαρκεί η σύνδεση ενώ στο Διαδίκτυο εφαρμόζεται η 

μεταγωγή πακέτου.Σε αυτή τα δεδομένα “τεμαχίζονται” σε πακέτα σταθερού μήκους 

(200 bytes κατά μ.ό) τα οποία στέλνονται στο δίκτυο.Το κυριότερο πλεονέκτημα της 

μεταγωγής πακέτου είναι ότι πακέτα διαφορετικών πηγών μπορούν να μοιραστούν 

την ίδια γραμμή κάτι που επιτρέπει την αποτελεσματικότερη εκμετάλλευση της 

χωρητικότητάς της.Στη σημερινή της μορφή η τεχνολογία που χρησιμοποιείται στο 

Διαδίκτυο “εξυπηρετεί” τα πακέτα με τη σειρά που φθάνουν στο δίκτυο (first come – 

first served).Αν κάποια στιγμή οι πόροι του δικτύου υπερφορτωθούν  το πρωτόκολλο 

TCP μειώνει τους ρυθμούς μετάδοσης και οι χρήστες έρχονται αντιμέτωποι με 

καθυστερήσεις (delays) ή ακόμα και απορρίψεις πακέτων.Με αυτό τον τρόπο το 

Διαδίκτυο κατόρθωσε μέχρι σήμερα να επιλύει το πρόβλημα του καταμερισμού των 
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πόρων μέσω της τεχνολογίας και χωρίς την ανάγκη να καταφύγει στην οικονομική 

θεωρία και την τιμολόγηση. 

Παρά λοιπόν τις οικονομίες κλίμακας που παρατηρούνται,το Διαδίκτυο 

ορισμένες φορές υπερφορτώνεται που στην πράξη σημαίνει πως στους 

δρομολογητές υπάρχει υπερβολική κίνηση (μεγάλος όγκος δεδομένων) και οι 

υπάρχουσες γραμμές δεν αρκούν για να την εξυπηρετήσουν.Η μόνη τρέχουσα 

επιλογή είναι η απόρριψη πακέτων που συνεπάγεται προβλήματα στην παροχή 

υπηρεσιών,τη λειτουργία εφαρμογών και γενικά ένα εξωτερικό κόστος.Στην ουσία η 

συμφόρηση (congestion) αποτελεί μια μορφή αρνητικής εξωτερικής επίπτωσης. 

Η χρήση πολυμεσικών εφαρμογών και γενικά η ολοένα αυξανόμενη ανάγκη 

για μεταφορά δεδομένων στο Διαδίκτυο έχει ανεβάσει και τις απαιτήσεις σε εύρος 

ζώνης (bandwidth) το οποίο όμως δεν είναι λίγες οι φορές που αποδεικνύεται 

ανεπαρκές.Έτσι ερχόμαστε αντιμέτωποι με ένα πρόβλημα,καθαρά 

οικονομικό,κάλυψης απεριόριστων αναγκών με περιορισμένους πόρους.Αυτός είναι 

και ο λόγος που θέματα οικονομικών και πολιτικής προκύπτουν και πρέπει να 

απαντηθούν ώστε να διατηρηθεί η ανάπτυξη και η διάδοση του Διαδικτύου.Μάλιστα 

έχει δημιουργηθεί και σχετικός κλάδος,τα Οικονομικά του Διαδικτύου (Internet 

Economics) που είναι πεδίο έρευνας τόσο ακαδημαϊκής όσο και βιομηχανικής.Πολλές 

θεωρίες και έννοιες από την Οικονομική Επιστήμη έρχονται στο προσκήνιο με στόχο 

την δημιουργία ενός πλαισίου ανάλυσης για τη χρήση και τον καταμερισμό των 

πόρων.Ιδιαίτερα ο καταμερισμός παίζει σπουδαίο ρόλο στη βελτίωση της απόδοσης 

ενός δικτύου και υπάρχουν δύο τρόποι προσέγγισης : Οι ποσοτικοί περιορισμοί και η 

τιμολόγηση.Το πρώτο έχει χαμηλό κόστος υπολογισμού αλλά προϋποθέτει κεντρική 

διαχείριση κάτι δύσκολο να γίνει στο Διαδίκτυο με τη μορφή και ιδίως με τις 

ιδιομορφίες που έχει.Αντίθετα η τιμολόγηση δεν επιβάλλει ποσοτικά όρια αλλά οι 

χρήστες επιλέγουν την ποσότητα που επιθυμούν ανάλογα με τις τιμές.Τα 

προβλήματα με την τιμολόγηση έχουν να κάνουν κυρίως με το υψηλό κόστος 

υπολογισμού αφού απαιτούνται έλεγχοι της χρήσης του δικτύου ώστε να γίνει έπειτα 

η αντίστοιχη χρέωση.Εκτός της κατανομής των πόρων όμως η τιμολόγηση μπορεί να 

επηρεάσει και το σχεδιασμό νέων δικτυακών πρωτοκόλλων όπως για παράδειγμα το 

IPv6 που αναγνωρίζει τάξεις προτεραιοτήτων και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την 

εφαρμογή οικονομικών μοντέλων καταμερισμού που θα έχουν ως βάση τη διάκριση 

των υπηρεσιών και την απόδοση προτεραιοτήτων. 

Έχοντας πάντα υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Διαδικτύου,μπορεί 

εύκολα κανείς να αντιληφθεί πως οι οικονομικοί λόγοι πίσω από την τιμολόγηση είναι 

η χρέωση της πρόσβασης στο δίκτυο και φυσικά η κάλυψη του σταθερού κόστους για 

τη δημιουργία της τεχνικής υποδομής.Από τη στιγμή όμως που το βραχυπρόθεσμο 

 68



κόστος από την προσθήκη ενός χρήστη είναι μηδενικό,η προσοχή έχει στραφεί στην 

αξιολόγηση του βάρους που επιφέρει ο επιπλέον χρήστης σε όρους 

τηλεπικοινωνιακής συμφόρησης.Με αυτό το σκεπτικό η χρέωση μιας υπηρεσίας 

γίνεται (και) σε αναλογία με την επίδρασή της στο επίπεδο ποιότητας των 

υπολοίπων.Για παράδειγμα η τιμή της μετάδοσης video θα είναι σε συνάρτηση με την 

καθυστέρηση που προκαλεί σε χρήστες που θέλουν να έχουν πρόσβαση σε άλλες 

εφαρμογές και μοιράζονται το ίδιο επικοινωνιακό μέσο (δίκτυο).Αυτή είναι και η 

λογική πίσω από τα τιμολόγια χαμηλής και υψηλής χρέωσης που διατηρούν πολλές 

εταιρίες τηλεπικοινωνιών ανάλογα με την ώρα κατά την οποία γίνονται οι 

τηλεφωνικές κλήσεις.Πρέπει να διευκρινιστεί παρόλα αυτά ότι η χρέωση των 

εξωτερικών επιδράσεων δεν αφορά την κάλυψη του σταθερού κόστους,το οποίο θα 

γίνει μέσω ενός σταθερού ποσού χρέωσης της σύνδεσης,αλλά τον καταμερισμό των 

πόρων. 
 

Ποιότητα Υπηρεσιών (QOS) και Τιμολόγηση 
Όπως είναι γνωστό το Διαδίκτυο προσφέρει μια γκάμα υπηρεσιών η οποία 

απευθύνεται στις διαφορετικές ανάγκες των χρηστών.Όμως κάθε μια από αυτές 

απαιτεί και διαφορετικά επίπεδα ποιότητας που πρέπει να επιτευχθούν πάνω στο 

κοινό αυτό επικοινωνιακό δίκτυο.Για παράδειγμα μια σύνδεση telnet χρειάζεται 

υψηλή ταχύτητα και μεταφορά χαμηλού όγκου δεδομένων για επικοινωνία 

πραγματικού χρόνου (real time).Αντίθετα μια τηλεδιάσκεψη (video conference) που 

απαιτεί καθαρή εικόνα και συγχρονισμό εικόνας και ήχου,έχει ανάγκη από μεταφορά 

πολλών MB σε υψηλές ταχύτητες και κυρίως με χαμηλή διακύμανση των ρυθμών 

μετάδοσης. 

Αυτό είναι ένα ακόμα από τα ζητήματα στα οποία καλείται να συνεισφέρει με 

τον τρόπο της η τιμολόγηση.Δηλαδή πως μέσω αυτής θα κατοχυρώνονται τα 

διαφορετικά επίπεδα ποιότητας υπηρεσιών.Τα επίπεδα αυτά μπορούν να 

καθοριστούν με βάση ορισμένα τεχνικά χαρακτηριστικά όπως : 

 Η πιθανότητα απώλειας πακέτων 

 Ο ρυθμός μεταφοράς δεδομένων 

 Οι σταθερές καθυστερήσεις στη ροή των πακέτων 

Εκτός των παραπάνω μπορούμε να διακρίνουμε τα επίπεδα ανάλογα με τη 

χρήση και τις ανάγκες των χρηστών.Έτσι υπάρχει ο διαχωρισμός με βάση τις 

εφαρμογές όπου για τις ανάγκες της κάθε εφαρμογής υπάρχουν διαφορετικά επίπεδα 

ποιότητας υπηρεσιών (πχ. το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μπορεί να σταλεί χωρίς καμία 

απώλεια ποιότητας ανεξαρτήτως του πότε θα φτάσουν τα πακέτα και με ποια 
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σειρά,αντίθετα με ό,τι συμβαίνει στο video και τον ήχο).Ο άλλος παράγοντας 

καθορισμού των επιπέδων είναι ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η χρήση των 

υπηρεσιών του Διαδικτύου που διαφέρει από άτομο σε άτομο.Για παράδειγμα,παρότι 

το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο δεν θέτει περιορισμούς στη διάρκεια αποστολής και 

παράδοσης,ωστόσο υπάρχουν χρήστες που επιθυμούν να έχουν άμεση πρόσβαση 

σε μηνύματα που θεωρούν επείγονται και σημαντικά. 

Για όλους αυτούς τους λόγους είναι απαραίτητη η αξιολόγηση νέων 

τιμολογιακών πολιτικών του Διαδικτύου ή κάποιο συνδυασμό με τα υπάρχοντα 

μοντέλα,που θα επιτρέπουν την καλύτερη κάλυψη της ποικιλίας των αναγκών κάτι 

που είναι πολύ δύσκολο με τη μορφή που λειτουργεί σήμερα έχοντας ως βάση το 

TCP/IP. 

Η πρόκληση λοιπόν αφορά την ανάπτυξη τιμολογιακών πολιτικών που θα 

διατηρούν τα πλεονεκτήματα της σημερινής δομής του Διαδικτύου (θετικές εξωτερικές 

επιπτώσεις, διαλειτουργικότητα,συμπληρωματικότητα και διαμοιρασμός των πόρων) 

και δεν θα αποθαρρύνουν τα άτομα από το να χρησιμοποιούν και να αποκομίζουν 

οφέλη από αυτό. 

 

Επιθυμητά χαρακτηριστικά ενός Μοντέλου Τιμολόγησης 
του Διαδικτύου 

Πολλά από τα κλασικά μοντέλα τιμολόγησης στηρίζονται σε μεγάλο βαθμό 

στο θεωρητικό υπόβαθρο και υποβαθμίζουν τη σημασία της ευκολίας ή της 

δυσκολίας υπολογισμού των παραμέτρων.Εντούτοις η πολυπλοκότητα του 

Διαδικτύου και ο ασύμμετρος χαρακτήρας του αναβαθμίζουν τέτοια θέματα καθότι 

απαιτείται αρκετή προσπάθεια ώστε οι μηχανισμοί τιμολόγησης να είναι και 

θεωρητικά αλλά και πρακτικά εφαρμόσιμοι.Μια άλλη πτυχή είναι αυτή του 

συντονισμού μεταξύ των φορέων που διαχειρίζονται το Διαδίκτυο 

(παροχείς,τηλεπικοινωνιακοί οργανισμοί, κρατικοί φορείς) κατά τη διαδικασία 

καθιέρωσης κάποιων μηχανισμών τιμολόγησης.Αυτό είναι πολύ σημαντικό καθώς 

δεν υπάρχει κεντρική διοίκηση στο Διαδίκτυο που θα μπορούσε να επιβάλει συνολικά 

την όποια απόφαση και πολύ περισσότερο να την εφαρμόσει. 

Υπάρχουν λοιπόν ορισμένα χαρακτηριστικά που πρέπει ένας μηχανισμός 

τιμολόγησης να διαθέτει [ ]51  : 

 Πρέπει να ενθαρρύνει τους χρήστες να χρησιμοποιούν το δίκτυο όταν δεν 

υπάρχει μεγάλη συμφόρηση και να επιτρέπει διακυμάνσεις της ζήτησης 

 Οι τιμές να λαμβάνουν υπόψη την επίδραση της σημερινής κίνησης στο 

δίκτυο στην μελλοντική ζήτηση 
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 Πρέπει να έχει ευρύτερο χαρακτήρα από την χρέωση ανά πακέτο ώστε να 

είναι ευκολότερα εφαρμόσιμος 

 Οι τιμές πρέπει να αντικατοπτρίζουν την πραγματική κατάσταση (φορτίο) 

στους κόμβους του δικτύου (δρομολογητές,gateways) 

 Η τιμολόγηση να γίνεται αποκεντρωτικά και να μην προαπαιτεί πληροφορίες 

για το σύνολο του δικτύου παρά μόνο για το τμήμα που αφορά η χρέωση.Σε 

διαφορετική περίπτωση το γενικό κόστος υπολογισμού των τιμών ίσως 

υπερκεράσει αυτά καθαυτά τα οφέλη της τιμολόγησης. 

 Οι τιμές πρέπει να συντελούν στην αποτελεσματική διαχείριση του 

επικοινωνιακού φορτίου κατανέμοντάς το από τους κόμβους με υψηλή 

κίνηση σε αυτούς με χαμηλή 

 Θα πρέπει να υποστηρίζονται προτεραιότητες για διαφορετικές υπηρεσίες 

ούτως ώστε να εξυπηρετούνται όλα τα επίπεδα ποιότητας υπηρεσιών 

ανάλογα με την εφαρμογή και τις ανάγκες των χρηστών. 

 Το μοντέλο τιμολόγησης πρέπει σε τελική ανάλυση να προσφέρει κίνητρα 

στους χρήστες να καθορίζουν τη συμπεριφορά τους βάση της τιμής που 

πληρώνουν και στους παροχείς να διαθέτουν τα απαιτούμενα επίπεδα 

ποιότητας υπηρεσιών σε αντιστοιχία με τα κέρδη που αποκομίζουν. 

 

Μορφές χρέωσης 
Αναφορικά με τα δίκτυα έχουν προταθεί αρκετά μοντέλα τιμολόγησης που 

χρησιμοποιούν διαφορετικές παραμέτρους και η εφαρμογή τους ποικίλει ανάλογα με 

τις υποθέσεις που γίνονται.Σε γενικές γραμμές πάντως υπάρχουν δύο μορφές 

χρέωσης. 

1. Σταθερή χρέωση (fixed charge / flat rate pricing) 

2. Μεταβλητή χρέωση (variable charge) 

Το σταθερό μέρος αφορά το κόστος σύνδεσης κι έχει ως στόχο την κάλυψη 

του σταθερού κόστους που δεν εξαρτάται από τη χρήση του δικτύου και αποτελείται 

από το κεφάλαιο που επενδύθηκε για την εγκατάσταση και λειτουργία του.Ειδικότερα 

για το Διαδίκτυο η πλειοψηφία των παροχέων χρησιμοποιεί ένα σύστημα σταθερής 

χρέωσης που έχει το πλεονέκτημα της εύκολης εφαρμογής χωρίς απαιτήσεις για 

μετρήσεις χρήσεως ενώ βοηθάει στην γρήγορη εξάπλωσή του.Αντιθέτως δίνονται 

εσφαλμένα κίνητρα στους χρήστες οδηγώντας σε σπατάλη των πόρων και φυσικά 

συμφόρηση του δικτύου.Επίσης η σταθερή χρέωση δεν παρέχει τα κατάλληλα 

οικονομικά “σήματα” στον παροχέα για το αν υπάρχει ανάγκη για αναβάθμιση του 

δικτύου. 
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Αυτό που αναμένουμε από το σύστημα με το οποίο θα γίνεται η χρέωση είναι 

να στέλνει τα σωστά μηνύματα για αύξηση της χωρητικότητας,όταν οι συνθήκες το 

απαιτούν,να διατηρεί διαφοροποιημένες υπηρεσίες ως προς την ποιότητα,να 

συμβάλει στην αύξηση της σταθερότητας και την ελάττωση της συμφόρησης και να 

προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία κινήσεων στον τελικό χρήστη. 

Για να εκπληρωθούν τα παραπάνω πολλοί προτείνουν στους παροχείς να 

καταφύγουν σε μοντέλα μεταβλητής χρέωσης που θα αποφασίζουν δυναμικά για το 

ποσό που θα κληθεί να πληρώσει ο κάθε χρήστης.Υπάρχουν διάφορες παραλλαγές 

και συνήθως οι παράμετροι έχουν σχέση είτε με το φορτίο που διακινείται στο δίκτυο 

είτε με τον τύπο της εφαρμογής που χρησιμοποιείται. 

Πάντως είναι γεγονός πως οι περισσότερες μελέτες περιέχουν προτάσεις για 

έναν συνδυασμό σταθερής και μεταβλητής χρέωσης ώστε να συγκεραστούν τα 

θετικά στοιχεία και των δύο μορφών. 

 

Παρούσα κατάσταση 
Μέχρι σήμερα ελάχιστα μοντέλα φαίνεται να έχουν την αναμενόμενη αποδοχή 

στο Διαδίκτυο,ιδιαίτερα από τους παροχείς.Έτσι οι dial-up συνδέσεις παρέχονται 

έναντι ενός σταθερού,συνήθως μηνιαίου,ποσού με το οποίο ο χρήστης αποκτά 

απεριόριστες ώρες πρόσβασης στο Διαδίκτυο ή περιορισμένες οπότε οι όποιες 

επιπλέον επιβαρύνονται με μια χρέωση ανά ώρα.Το ύψος του ποσού αυτού 

εξαρτάται από το εύρος ζώνης που παρέχεται στον χρήστη με τη σύνδεση. 

Στην περίπτωση που ο χρήστης επιλέγει σταθερή σύνδεση (πχ. μισθωμένα 

κυκλώματα) τότε η χρέωση γίνεται σε συνάρτηση με τον όγκο των δεδομένων (ΜΒ) 

που μεταφέρονται αν και ορισμένες φορές εξακολουθεί να υπάρχει κι ένα σταθερό 

τμήμα ανάλογα με το εύρος ζώνης της γραμμής.Σε ότι αφορά το μεταβλητό 

κομμάτι,γι’ αυτό προσφέρονται εκπτώσεις όσο αυξάνονται τα ΜΒ,ενώ δίνεται κι ένας 

αρχικός όγκος δεδομένων για τον οποίο ο χρήστης δεν χρεώνεται. 

Μια πρόσφατη επιλογή των παροχέων είναι και η χρέωση με τη μέθοδο των 

“εκρήξεων” (bursty rate).Σε αυτήν ο παροχέας μετράει ανά τακτά χρονικά διαστήματα 

(πχ. κάθε ώρα) τον όγκο των δεδομένων που μεταφέρονται από το χρήστη.Έπειτα 

συγκεντρώνει το σύνολο των δειγμάτων για την περίοδο την οποία αφορά η χρέωση 

και τα κατηγοριοποιεί ανάλογα με το μέγεθος.Ένα σταθερό ποσοστό (πχ. 5% – 10%) 

των υψηλότερων δειγμάτων αφαιρείται,ώστε να αποκλειστούν ορισμένες 

ασυνήθιστες-τυχαίες εξάρσεις (peaks),και το εναπομείναν μεγαλύτερο δείγμα 

χρησιμοποιείται ως μέτρο του εύρους ζώνης για το οποίο θα γίνει η χρέωση. 
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Διαστάσεις Μηχανισμών Τιμολόγησης 
Παρά τις όποιες διαφορές που έχουν μεταξύ τους οι μηχανισμοί 

τιμολόγησης,όλοι κινούνται μέσα σε συγκεκριμένα πλαίσια.Αυτές οι διαστάσεις των 

τιμολογιακών μοντέλων είναι οι παρακάτω [ ]54  : 

 Παράμετροι χρέωσης.Είναι οι τεχνικοί παράμετροι που λαμβάνονται υπόψη 

κατά την τιμολόγηση.Τέτοιοι μπορεί να είναι η απόδοση προτεραιοτήτων στα 

πακέτα,η πρόσθεση ετικετών σε αυτά για τη διαχείρισή τους (ιδίως σε 

περιόδους συμφόρησης),ο αριθμός των bit,ο μέσος όρος ροής δεδομένων,το 

πραγματικό εύρος ζώνης,το προσδοκώμενο κόστος συμφόρησης ή 

διαδρομής (path) ακόμη και οι τιμές των προσφορών (price-bids) ανά πακέτο 

ή ό,τι πόρο χρεώνεται στα μοντέλα που λειτουργούν υπό τύπο δημοπρασίας 

(auction mechanisms).Βέβαια καθοριστικός παράγοντας είναι η δυνατότητα 

παρακολούθησης και μέτρησης των παραμέτρων γιατί σε διαφορετική 

περίπτωση θα είναι δύσκολη εως αδύνατη η επιβίωση του μοντέλου. 

 Συστατικά της Δομής Χρέωσης.Τα πιο συνηθισμένα συστατικά στα οποία 

βασίζονται οι παροχείς είναι : 

a) Χρέωση πρόσβασης 

b) Χρέωση εγκατάστασης 

c) Χρέωση χρήσης 

Ο συνδυασμός αυτών οδηγεί σε μια σειρά μηχανισμών τιμολόγησης 

(πχ.σταθερή χρέωση με βάση τη χρήση,το εύρος ζώνης,τις υπηρεσίες κ.ά) 

 Αποτελεσματικότητα.Σημαντικό ρόλο παίζει πάντα η αποτελεσματικότητα της 

λειτουργίας των τιμών στο σύνολο του συστήματος.Ετσι μπορεί να 

αναζητείται η βελτιστοποίηση της χρήσης των πόρων (πχ. εύρος 

ζώνης,ταχύτητα) ή η οικονομική αποδοτικότητα (πχ. όφελος 

χρήστη/παροχέα).Μπορεί δηλαδή το μοντέλο να μεγιστοποιεί τα έσοδα του 

παροχέα ή την ικανοποίηση των χρηστών από το δίκτυο.Χωρίς να 

αποτελούν πάντα αντικρουόμενους στόχους,παραμένουν δύο διαφορετικά 

είδη κινήτρων που πρέπει να διερευνηθούν ώστε να γίνει και η σωστή 

αξιολόγηση του μοντέλου. 

 Κατεύθυνση της έρευνας.Το τελευταίο αυτό στοιχείο έχει να κάνει με την 

οπτική γωνία από την οποία γίνεται η έρευνα για ένα μοντέλο 

τιμολόγησης.Αν δηλαδή έχει απλά θεωρητική κατεύθυνση ή αν προορίζεται 

για εφαρμογή από φορείς του Διαδικτύου.Και οι δύο πλευρές προσφέρουν 

σημαντικό έργο στην ανάπτυξη του Διαδικτύου και ιδίως την δημιουργία 

κατάλληλου υπόβαθρου για αρχιτεκτονικές τιμολόγησης. 
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Μοντέλα Τιμολόγησης 
Παρά το γεγονός ότι το θέμα της τιμολόγησης του Διαδικτύου έχει έρθει μόλις 

πρόσφατα στο προσκήνιο,σχετικές μελέτες είχαν γίνει και τα προηγούμενα χρόνια 

ανοίγοντας έτσι το δρόμο.Παρακάτω ακολουθεί μια παρουσίαση των κυριοτέρων 

μοντέλων τιμολόγησης και των στοιχείων που τα χαρακτηρίζουν. 

 

1.Σταθερή Χρέωση 
Η πιο διαδεδομένη μέθοδος τιμολόγησης ήταν και σε αρκετό βαθμό 

παραμένει μέχρι σήμερα η σταθερή χρέωση.Πολλοί μάλιστα θεωρούν πως είναι η 

μόνη που μπορεί να εφαρμοστεί στο Διαδίκτυο με τις συνθήκες που επικρατούν.Το 

κυριότερο επιχείρημα υπέρ αυτής της άποψης έχει να κάνει με την ασυμμετρία του 

Διαδικτύου,τα ετερόκλητα στοιχεία που το αποτελούν και τις διαφορετικές υπηρεσίες 

που παρέχει.Για αυτούς του λόγους οι μετρήσεις και οι έλεγχοι της κίνησης στο 

δίκτυο είναι και δύσκολοι και αντιοικονομικοί καθιστώντας προβληματικό τον 

δυναμικό καταμερισμό των πόρων.Έτσι η σταθερή χρέωση είναι μια λύση με μικρά 

λογιστικά κόστη για τους παροχείς και υψηλό βαθμό προβλεψιμότητας για παροχείς 

και χρήστες,διευκολύνοντας τον οικονομικό προγραμματισμό. 

 Είναι επίσης γεγονός πως η σταθερή χρέωση είναι μια μορφή παροχής 

υπηρεσιών σε πακέτο (bundling) όπου διάφορα προϊόντα/υπηρεσίες πωλούνται μαζί 

σε μια κοινή τιμή (πχ. Microsoft Office που περιλαμβάνει Word, Excel, Powerpoint). 

Αυτό απλοποιεί τις διαδικασίες και εξυπηρετεί αρκετά τους καταναλωτές (χρήστες) 

αφού τους παρέχεται μια τιμή και ένα σημείο επαφής.Ακόμη ο παροχέας αυξάνει τα 

έσοδά του αφού καρπώνεται μεγαλύτερο τμήμα του πλεονάσματος των 

καταναλωτών. 

Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζει και η τάση ή η προτίμηση των 

καταναλωτών σε συστήματα σταθερής χρέωσης ή αλλιώς στην αποφυγή μοντέλων 

που περιλαμβάνουν μετρήσεις κι ελέγχους της κατανάλωσης (πχ. τιμολόγηση όγκου 

δεδομένων). Αυτό είναι ένα γενικό φαινόμενο που δεν αφορά αποκλειστικά το 

Διαδίκτυο και τις τηλεπικοινωνίες,αν και λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που 

χαρακτηρίζουν αυτούς τους χώρους,είναι πιο έντονο. 

Σχετικό είναι και το πείραμα που διεξήγαγε η Bell Systems το 1970 στην 

Αμερική.Εκείνη την εποχή στις περισσότερες πόλεις των ΗΠΑ μπορούσε ο καθένας 

να κάνει απεριόριστο αριθμό τοπικών τηλεφωνημάτων πληρώνοντας ένα σταθερό 

μηνιαίο ποσό στην εταιρία τηλεπικοινωνιών.Οι υπεύθυνοι της Bell Systems 

πειραματίστηκαν προσφέροντας (δοκιμαστικά) στους πελάτες τρία πακέτα 
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τιμολόγησης.Το φθηνότερο (σε ότι αφορά τη μηνιαία χρέωση) επέτρεπε μικρό αριθμό 

τοπικών κλήσεων χωρίς άλλες επιβαρύνσεις αλλά για όποια επιπλέον τηλεφωνήματα 

γινόντουσαν υπήρχε υψηλή χρέωση για κάθε ένα από αυτά.Το ακριβότερο επέτρεπε 

απεριόριστο αριθμό τοπικών κλήσεων.Η έκπληξη των μελετητών προκλήθηκε όταν 

διαπίστωσαν ότι οι περισσότεροι πελάτες προτίμησαν το σύστημα της σταθερής 

χρέωσης.Χαρακτηριστικό είναι μάλιστα πως την ίδια επιλογή έκανε και η συντριπτική 

πλειοψηφία όσων έκαναν ελάχιστα τηλεφωνήματα και ουσιαστικά ευνοούνταν από τα 

νέα πακέτα. 

Οι εξηγήσεις που δόθηκαν είχαν να κάνουν με την αποφυγή κινδύνου (risk 

avoidance),την υπερεκτίμηση της πιθανής χρήσης του τηλεφώνου και την μη 

ορθολογική συμπεριφορά από την πλευρά των καταναλωτών. 

Παρόμοια συμπεράσματα βγήκαν κι από το πείραμα INDEX12 που είχε σχέση 

με τη χρέωση του Διαδικτύου.Οι συμμετέχοντες σε αυτό έδειχναν συνήθως πρόθυμοι 

να πληρώσουν ένα σταθερό ποσό για πρόσβαση στο Διαδίκτυο (ακόμα κι αν αυτό 

ήταν υψηλότερο) από ότι να επιλέξουν ένα μοντέλο τιμολόγησης χρήσης.Ίσως 

μάλιστα το ποσοστό αυτών να ήταν ακόμα μεγαλύτερο σε πραγματικές συνθήκες,αν 

δηλαδή δοκιμάζονταν κάτι αντίστοιχο σε περιβάλλον αγοράς,όπου δεν θα είχαν τις 

ευκολίες που τους παρέχονταν σε “εργαστηριακές” συνθήκες όπως η συνεχής και 

ακριβής ενημέρωση των δεδομένων της χρήσης τους (ΜΒ,ώρες σύνδεσης,ποσό 

χρέωσης κάθε χρονική στιγμή) και η δυνατότητα αλλαγής πακέτου τιμολόγησης ανά 

εβδομάδα. 

Επίσης μέσα από το INDEX (κι άλλες έρευνες) φάνηκε ότι η επιβολή 

τιμολογιακών πολιτικών που λαμβάνουν υπόψη τη χρήση ενός δικτύου έχει ως 

αποτέλεσμα την πτώση στη συνολική χρήση αυτού.Η οικονομική ερμηνεία είναι πως 

οι συναλλαγές ή οι συνδέσεις με χαμηλή αξία για τον χρήστη παύουν να 

πραγματοποιούνται κάτι που οδηγεί σε αύξηση του συνολικού οφέλους μόνο εαν η 

αξία αυτή δεν ξεπερνά το κόστος που επιφέρουν στο δίκτυο (πχ. 

καθυστερήσεις,συμφόρηση κτλ.).Αν δηλαδή LV (Low Value:Χαμηλής αξίας 

συναλλαγές),TW (Total Welfare:Συνολικό όφελος),ΝC (Network Congestion:Κόστος 

στο δίκτυο) τότε TW↑ όταν LV < NC. 

Εντούτοις η εξήγηση αυτή,βασιζόμενη σε καθαρά οικονομικά κριτήρια,δεν 

αρκεί από μόνη της να δικαιολογήσει το μεγάλο ποσοστό της μείωσης της χρήσης και 

γι’ αυτό ορισμένοι ερευνητές την απέδωσαν και σε ψυχολογικούς παράγοντες 

αποστροφής δυναμικών μεθόδων τιμολόγησης. 

                                                 
12 INDEX Project Report No. 99-010W available at the URL: http://www.index.berkeley.edu 
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Παρά την επικράτησή της,αυτή η μέθοδος έχει αρκετά αρνητικά σημεία τα 

οποία οξύνονται όσο το Διαδίκτυο γίνεται ολοένα και πιο δημοφιλές και οι εφαρμογές 

του πιο απαιτητικές (σε όρους εύρους ζώνης,ταχύτητας,συγχρονισμού).Ένα από 

αυτά είναι η αδυναμία να προστατεύσει το δίκτυο από καταστάσεις συμφόρησης 

μεταβάλλοντας τη συμπεριφορά των χρηστών. 

Ο πρωταρχικός ρόλος του μηχανισμού των τιμών είναι να δίνει τα ορθά 

μηνύματα από και προς την αγορά,στην οποία απευθύνεται κι άρα να οδηγεί τόσο 

τους συντελεστές (πόρους) όσο και τις επενδύσεις προς τη σωστή 

κατεύθυνση.Πρέπει επιπλέον να ενσωματώνει το κοινωνικό κόστος όπως είναι τα 

προβλήματα καθυστέρησης και χαμηλών ταχυτήτων που είναι συνέπεια της 

αναποτελεσματικής εκμετάλλευσης των πεπερασμένων πόρων του δικτύου. 

Από την άλλη μεριά,η σταθερή χρέωση ήταν ένας από τους βασικούς λόγους 

εξέλιξης του Διαδικτύου και της τεράστιας προσφοράς πληροφοριών σχεδόν για κάθε 

θέμα σε μηδενικό κόστος.Αυτό ενισχύει τους φόβους των χρηστών ότι η χρέωση του 

όγκου των δεδομένων θα θέσει εμπόδια στη δωρεάν διάθεση πληροφοριών.Πολλές 

online βιβλιοθήκες,βάσεις δεδομένων, υπηρεσίες ftp θα κληθούν να πληρώσουν 

ανάλογα με τα δεδομένα που διακινούν με άμεσο επακόλουθο τον περιορισμό 

τέτοιων πηγών πληροφόρησης. 

Δίνεται δηλαδή η αίσθηση ότι κάτι τέτοιο θα είχε αρνητικές επιπτώσεις στους 

παροχείς και χρήστες δωρεάν υπηρεσιών και πως θα έβλαπτε τον ανοιχτό και 

δημοκρατικό χαρακτήρα του Διαδικτύου. 

 

2.Τιμολόγηση στα Άκρα 
Η κεντρική ιδέα στο μοντέλο αυτό είναι ότι ο χρήστης χρεώνεται μόνο από 

έναν παροχέα,αυτόν από τον οποίο ξεκινάει τη σύνδεσή του,άσχετα αν τα δεδομένα 

κατά τη διαδρομή τους διέρχονται κι από άλλους.Το συνολικό κόστος περιλαμβάνει κι 

έξοδα για τους παροχείς από τους οποίους πέρασαν τα δεδομένα.Με αυτή τη μέθοδο 

απλοποιούνται κάπως τα πράγματα αφού δεν απαιτούνται πολύπλοκα συμβόλαια 

μεταξύ των παροχέων αλλά απλές διμερείς συμφωνίες ενώ το τοπίο για το χρήστη 

είναι πιο ξεκάθαρο.Στη βασική του μορφή το μοντέλο απαιτεί από το χρήστη να 

προσδιορίσει το μέγιστο ποσό που είναι διατεθειμένος να πληρώσει για τη μεταφορά 

των δεδομένων (είτε ως αποστολέας είτε ως παραλήπτης) καθώς και τον μέγιστο 

αριθμό των σταθμών (hops) από τους οποίους θα διέλθουν τα δεδομένα. 
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3.Τιμολόγηση Χρήσης 
Τα μοντέλα τιμολόγησης χρήσης έχουν πολλές παραλλαγές ανάλογα με τη 

θεώρηση του τρόπου μέτρησης της χρήσης του δικτύου.Έτσι παράμετροι μπορεί να 

είναι η ταχύτητα σύνδεσης (εύρος ζώνης),η χρονική διάρκειά της,ο αριθμός των 

πακέτων που μεταφέρθηκαν,η απόσταση του σημείου πρόσβασης από τον παροχέα 

κ.ά.Η χρέωση των πακέτων γενικά θεωρείται ως δίκαιη αφού ο χρήστης πληρώνει 

ακριβώς για όσο έχει επιβαρύνει το δίκτυο.Κατ’ αυτόν τον τρόπο στέλνονται τα 

κατάλληλα σήματα για τον τρόπο χρήσης των πόρων του δικτύου κι επιπλέον 

ελαχιστοποιούνται οι καταστάσεις συμφόρησης και η αλόγιστη χρήση των 

πόρων.Δεν παύουν βέβαια να υπάρχουν και τα μειονεκτήματα αυτής της μεθόδου 

όπως οι δυσκολίες υπολογισμού των πακέτων κάτι που επιβαρύνει το δίκτυο 

δημιουργώντας επιπρόσθετα προβλήματα.Επίσης αρκετοί χρήστες αποφεύγουν το 

“ανέμελο” σερφάρισμα και γίνονται πιο επιλεκτικοί στις ιστοσελίδες που 

επισκέπτονται συντελώντας έτσι στην επιβράδυνση της ανάπτυξης του Διαδικτύου. 

Στην αντίπερα όχθη η χρέωση της διάρκειας μιας σύνδεσης δεν είναι απόλυτα 

αντικειμενική καθότι δεν υφίσταται άμεση σχέση με τον όγκο των δεδομένων που 

μεταδίδει ο χρήστης. 

Όποια και να είναι πάντως η επιλογή,η χρέωση δεν είναι ανάγκη να είναι 

επαχθής αφού και μικρές τιμές,έχει παρατηρηθεί, πως συντελούν στην αλλαγή της 

συμπεριφοράς των ατόμων (σε σχέση πάντα με την ελαστικότητα ως προς την τιμή). 

Για παράδειγμα σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες εφαρμόζεται η σταθερή 

χρέωση ωστόσο οι χρήστες πληρώνουν για όση ώρα είναι συνδεδεμένοι στο 

Διαδίκτυο ένα ποσό και στον τηλεπικοινωνιακό φορέα (πχ.ΟΤΕ).Παρότι η χρέωση 

αυτή δεν γίνεται από τους παροχείς εξακολουθεί να είναι μια μορφή τιμολόγηση της 

χρήσης.Έτσι βλέπουμε πως μεγάλο ποσοστό της κίνησης στο Διαδίκτυο μεταφέρεται 

τις βραδινές ώρες όπου τα τηλεπικοινωνιακά τέλη είναι χαμηλότερα δίνοντας μια 

ένδειξη της συμπεριφοράς των χρηστών σε περίπτωση που καθιερωθεί αντίστοιχο 

μοντέλο από τους παροχείς. 

 

3.1 Τιμολόγηση Όγκου Δεδομένων 
Σε αυτήν την κατηγορία μοντέλων η χρέωση γίνεται σε συνάρτηση με τον 

όγκο των δεδομένων που μετακινούνται.Η εμπορική εκμετάλλευσή τους έγινε με το 

πρωτόκολλο Χ.25 καθώς και σε διάφορες υπηρεσίες με βάση τα ΑΤΜ στην Ελβετία 

(1996).Για την ορθή λειτουργία τους χρειάζεται ένας μηχανισμός μέτρησης που θα 

παρατηρεί τα δεδομένα που διακινούνται στο δίκτυο ενώ δεν λείπουν και κάποιες 

εκπτώσεις αναλογικά με τα ΜΒ των δεδομένων. 
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Το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα αυτής της μορφής είναι το Μοντέλο της 

Νέας Ζηλανδίας [ ]64 .Αυτό έχει ως σημείο αναφοράς την προσπάθεια των εφτά 

πανεπιστημίων της Νέας Ζηλανδίας το 1991 να φτιάξουν μεταξύ τους ένα δίκτυο που 

αργότερα συμπεριέλαβε και δύο δημόσια (υποστηριζόμενα) δίκτυα,το DSIR13 με 

επιστημονικό και βιομηχανικό χαρακτήρα και το ΜAF14 που είχε σχέση με την 

Γεωργία και τη Ναυτιλία.Την διασύνδεση και την εγκατάσταση του δικτύου ανέλαβε 

μια θυγατρική της Telecom New Zealand15,η Netway Communications.Οι γενικές 

αρχές αναφορικά με το συνολικό κόστος δημιουργίας,εγκατάστασης κι ανάπτυξης 

του δικτύου ήταν : 

 Αρχικώς όλες οι πλευρές θα μοιράζονταν το κόστος μεταφοράς των 

δεδομένων (traffic cost) ενώ όλοι θα πλήρωναν το κόστος πρόσβασης που 

τους αναλογεί (ταχύτητα σύνδεσης με το δίκτυο) 

 Όταν δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες (υποδομή, μηχανισμοί 

ελέγχου,μετρήσεων) το κάθε μέρος θα πληρώνει σε αναλογία με τη χρήση 

που κάνει του δικτύου. 

Έτσι όταν υπήρξε η δυνατότητα υιοθετήθηκε ένα σύστημα τιμολόγησης βάση 

του όγκου των δεδομένων τόσο για την εντός όσο και για την εκτός του δικτύου 

(σύνδεση με Διαδίκτυο) χρήση.Τα κυριότερα σημεία αυτής της μεθόδου ήταν : 

 Υπολογισμός της μηνιαίας κίνησης από και προς το δίκτυο για κάθε 

συμμετέχον μέρος και χρέωση ανά ΜΒ 

 Το ποσό που πλήρωνε η κάθε πλευρά έπρεπε να καλύπτει το πραγματικό 

κόστος συν ένα ποσοστό που θα πήγαινε για την περαιτέρω ανάπτυξη του 

δικτύου 

 Το κεφάλαιο που συγκεντρώνονταν για ανάπτυξη θα επενδυόταν για την 

αγορά επιπλέον χωρητικότητας όσο η ζήτηση αυξανόταν. 

Αναλυτικότερα ο μηχανισμός της τιμολόγησης έχει ως εξής : 

Όλοι οι συμμετέχοντες στο δίκτυο δήλωναν αρχικώς ένα επιθυμητό μέγεθος 

δεδομένων για το οποίο δεσμεύονταν και χρεώνονταν τον πρώτο μήνα.Αν όμως η 

πραγματοποιηθείσα μεταφορά δεδομένων εμπίπτει για περισσότερους του ενός 

μήνες σε άλλη κατηγορία τότε ο συμμετέχον αναγκάζεται να πάει σε αυτήν.Ωστόσο 

για τον πρώτο μήνα που η κίνηση ήταν διαφοροποιημένη,εξακολουθεί να χρεώνεται 

με το ποσό της δηλωθείσας κατηγορίας.Αυτό του δίνει τη δυνατότητα είτε να 

προσαρμοστεί στο νέο ποσό που θα πληρώσει τον επόμενο μήνα είτε να ρυθμίσει τη 

ροή των δεδομένων ώστε να επανέλθει στην επιθυμητή κατηγορία. 

                                                 
13 Department of Scientific & Industrial Research 
14 Ministry of Agriculture & Fisheries 
15 Τηλεπικοινωνιακός οργανισμός της Νέας Ζηλανδίας 
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Σημαντικό ρόλο στην επιτυχία του μηχανισμού αυτού έπαιξε και το ότι η 

διαχείριση κι ο έλεγχος του δικτύου γινόταν κεντρικά από τον ένα και κυρίαρχο 

παροχέα που είχε τη συνολική ευθύνη του δικτύου.Πιθανώς σε διαφορετική 

περίπτωση αν παρεμβαλλόταν πολλοί παροχείς το κόστος διαχείρισης να ήταν 

υψηλό και το όλο μοντέλο να μην ήταν βιώσιμο. 

Το σύστημα αυτό αύξησε την διαφάνεια του δικτύου και φυσικά την 

εμπιστοσύνη μεταξύ των πλευρών ενώ βοήθησε και στην σταθερότητα-

προβλεψιμότητα του κόστους για όλους τους φορείς που είχαν μια εκ των προτέρων 

εικόνα της μηνιαίας τους επιβάρυνσης.Επιπλέον,μειώθηκαν στο ελάχιστο τα 

φαινόμενα συμφόρησης ενώ όταν αυτά παρατηρούνται,μέσω των μετρήσεων της 

κίνησης,εντοπίζονται τα αδύνατα σημεία του δικτύου τα οποία αναβαθμίζονται.Ακόμη 

το μοντέλο αυτό είναι ελκυστικό για όσους δεν κάνουν εντατική χρήση του Διαδικτύου 

ειδικά εαν το σταθερό ποσό που πληρώνουν στον παροχέα είναι μεγαλύτερο από 

αυτό που θα πλήρωναν με βάση το ποσοστό χρήσης.Τέλος ένα προβληματικό 

σημείο είναι αυτό των επενδύσεων και της αναβάθμισης του δικτύου κυρίως λόγω 

του μονοπωλιακού χαρακτήρα του υπεύθυνου φορέα.Όμως και αυτό ξεπεράστηκε 

αφού οι όποιες ανάγκες καλύπτονται τόσο από τη Netway όσο κι από τα 

ενδιαφερόμενα μέρη που συμμετέχουν στα έξοδα ορισμένων επενδύσεων. 

 

3.2 Κλιμακωτή Χρέωση 
Σε αυτήν την κατηγορία μοντέλων ο χρήστης χρεώνεται κλιμακωτά για όσο 

μεγαλύτερο αριθμό δεδομένων (ΜΒ) μεταφέρει κατά τη διάρκεια της σύνδεσής του.Το 

πλεονέκτημα αυτής της μεθόδου είναι ότι δεν περιορίζει τον χρήστη ούτε στο 

περιεχόμενο και το είδος των υπηρεσιών ούτε και στο χρόνο που είναι 

συνδεδεμένος,χωρίς ωστόσο να ενθαρρύνει την άσκοπη περιήγηση. 

Στα μειονεκτήματά της συγκαταλέγεται ο κατά κάποιο τρόπο εξαναγκασμός 

του χρήστη να επιβλέπει και να υπολογίζει τη ροή της κίνησης κάτι που σαφώς 

μειώνει την ευελιξία του συστήματος.Μια λύση εδώ θα ήταν η ενημέρωσή του από 

την πλευρά του παροχέα όταν πλησιάζει ή μπαίνει σε νέα κλίμακα χρέωσης ώστε να 

προσαρμόσει τη συμπεριφορά του ή να του δίνει τη δυνατότητα πρόσβασης σε 

online στατιστικά στοιχεία των συνδέσεών του. 

 

3.3 Μηχανισμός Smart Market 
Ένα μοντέλο που αναπτύχθηκε σχετικά πρόσφατα για την τιμολόγηση του 

Διαδικτύου είναι και το Smart Market.Η φιλοσοφία του στηρίζεται σε ένα δυναμικό 

σύστημα προσφορών (bids) όπου η τιμή του κάθε πακέτου που στέλνεται στο δίκτυο 
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μεταβάλλεται από λεπτό σε λεπτό ούτως ώστε να αντικατοπτρίζει το βαθμό 

συμφόρησης του δικτύου κάθε στιγμή. 

Κάθε χρήστης δηλώνει πόσο είναι πρόθυμος να πληρώσει για το πακέτο κι 

αυτή η προσφορά εισάγεται σε ένα ειδικό πεδίο (field) του πακέτου.Σε περίπτωση 

συμφόρησης του δικτύου προτεραιότητα εξυπηρέτησης αποκτούν τα πακέτα με τις 

υψηλότερες προσφορές.Από αυτό φαίνεται πως πρόκειται για ένα μοντέλο που 

εξασφαλίζει μια σχετική προτεραιότητα κι οχι ένα επίπεδο υπηρεσιών. 

Μπορεί παρόλα αυτά να χρησιμοποιηθεί σαν βάση σε μηχανισμούς 

τιμολόγησης χρήσης.Σε στιγμές που το δίκτυο είναι υπερφορτωμένο οι χρήστες 

εκτιμώντας την αξία των πακέτων που στέλνουν θα κάνουν προσφορές για αυτά και 

οι δρομολογητές θα δίνουν προτεραιότητα σε αυτά με τις υψηλότερες. 
Ο κάθε χρήστης προσπαθεί μέσα από τις ενέργειές του να μεγιστοποιήσει την 

συνάρτηση U= u(x) – D(Y) – p(x) με την επιλογή του x (αριθμός πακέτων που 

επιθυμεί να στείλει) όπου u(x) η χρησιμότητα του χρήστη,p η τιμή που χρεώνεται το 

πακέτο τη συγκεκριμένη στιγμή στο δίκτυο,Υ ο βαθμός χρήσης του δικτύου και D(Y) 

οι καθυστερήσεις που αντιμετωπίζει ο χρήστης [ ]62 . 

Η τελική τιμή με την οποία θα χρεώνεται ο χρήστης δεν θα είναι υποχρεωτικά 

αυτή που έχει δηλώσει για το πακέτο αλλά η τιμή της προσφοράς για το τελευταίο 

πακέτο που έγινε αποδεκτό.Άρα η τιμή θα είναι πάντα μικρότερη από αυτές των 

αποδεκτών πακέτων και ίση με αυτή του οριακού. 

Το μοντέλο Smart Market16 αποτελεί μια λύση για την τιμολόγηση χρήσης 

ενός δικτύου που θα έχει ως βάση τη συμφόρηση.Ο βαθμός συμφόρησης θα 

καθορίζει την τιμή των πακέτων ανάλογα με την ώρα που μεταδόθηκαν.Αυτό όμως 

προϋποθέτει από την μεριά του παροχέα να παρακολουθεί διαρκώς τις συνθήκες του 

δικτύου (πόσο φορτωμένο είναι κάθε στιγμή) κι από την πλευρά του χρήστη συνεχή 

έλεγχο των τιμών που επικρατούν ώστε να γνωρίζει εαν τα πακέτα που στέλνει 

γίνονται αποδεκτά ή οχι,αν δηλαδή η προσφορά του αρκεί για να προωθηθούν. 

Παρόλα αυτά το μοντέλο έχει και δύο σημαντικές αδυναμίες που καθιστούν 

δύσκολη την εφαρμογή του χωρίς προηγουμένως να έχει δημιουργηθεί το κατάλληλο 

πλαίσιο και αφορούν κάποιες υποθέσεις εργασίας.Καταρχήν η πρόταση για 

τιμολόγηση του δικτύου με βάση το φόρτο θέτει ως δεδομένη την ύπαρξη 

ομοιογένειας του δικτύου κι άρα ενός κοινού επιπέδου συμφόρησης που μπαίνει ως 

παράμετρος στο μοντέλο.Αυτό όμως είναι κάτι που δεν ισχύει και το Διαδίκτυο δεν 

είναι ένα ομοιογενές δίκτυο μιας και ο βαθμός συμφόρησης είναι ένα μεταβλητό 

μέγεθος κατά μήκος της σύνδεσης αποστολέα και παραλήπτη.Στο σημείο αυτό μια 

                                                 
16 MacKie-Mason & Varian (1993) 

 80



πιθανή λύση θα ήταν η τιμολόγηση βάση του πιο φορτωμένου σημείου της 

διαδρομής ωστόσο είναι γνωστό πως η διαδρομή του κάθε πακέτου στο Διαδίκτυο 

δεν είναι κάτι που μπορεί να προβλεφθεί με ακρίβεια. 

Εκτός αυτού η κίνηση στο Διαδίκτυο είναι γενικά ασταθής και παρουσιάζει 

μεγάλες διακυμάνσεις πράγμα που συνεπάγεται πως μπορεί η προσφορά για ένα 

πακέτο να του εξασφαλίζει προτεραιότητα τη στιγμή που έγινε αλλά όταν φτάσει η 

κρίσιμη στιγμή οι νέες συνθήκες να μην το επιτρέπουν.Μια διαφυγή αυτού του 

σκοπέλου θα ήταν η ανάπτυξη ενός αλγορίθμου που θα συνυπολογίζει τόσο τις 

πιθανές διαδρομές ενός πακέτου όσο και τα επίπεδα συμφόρησης σε κάθε μια από 

αυτές.Αυτό όμως αποτελεί μια πρόκληση δεδομένης της ανομοιογένειας του 

Διαδικτύου,της διαφορετικότητας των υπηρεσιών και του απρόβλεπτου των 

ενεργειών των χρηστών ενώ θα απαιτούσε την ίδρυση ενός οργανισμού που θα είχε 

τη γενική επίβλεψή του. 

Το άλλο μειονέκτημα του Smart Market είναι ότι καθίσταται ευάλωτο σε 

παρατυπίες από αυτούς που ελέγχουν τα σημεία του συστήματος που μπλοκάρουν 

από την κίνηση.Μια εταιρία δηλαδή έχει κίνητρο να υπερφορτώνει τους κόμβους που 

έχει στην κατοχή της με στόχο την άνοδο των τιμών χρήσης του δικτύου. 

Προκειμένου να αυξήσει τα έσοδά της εκμεταλλεύεται τη δυνατότητα που έχει να 

επηρεάζει τις συνθήκες του δικτύου. 

Συνεπώς το μοντέλο πρέπει,για να λειτουργεί αξιόπιστα κι αποτελεσματικά,να 

μην παρέχει κίνητρα σε εταιρίες που έχουν τη δύναμη να αποκομίσουν οφέλη από 

τέτοιες ενέργειες και να διαθέτει ένα ισχυρό σύστημα ελέγχων και παρακολούθησης. 

Πέραν αυτών υπάρχουν και ορισμένα ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν 

μέσα από πειράματα κι έρευνες για το μηχανισμό του Smart Market αλλά και όσους 

άλλους στηρίζονται στη λογική των “δημοπρασιών”.Ένα από αυτά είναι τι θα συμβεί 

στην περίπτωση που σε κάποιον κόμβο,για οποιοδήποτε λόγο μια διαπραγμάτευση 

διακοπεί ή καταρρεύσει και τι συνέπειες θα έχει στις συνδέσεις.Τέλος προβληματίζει 

και το θέμα του συγχρονισμού όλων των διαπραγματεύσεων που λαμβάνουν χώρα 

σε διακριτά σημεία του Διαδικτύου κάθε χρονική στιγμή και σε διαφορετικούς 

παροχείς. 

 

4.Διαφοροποίηση Τιμών 
Μια άλλη μορφή μοντέλων τιμολόγησης είναι αυτή της Διαφοροποίησης όπου 

ο κάθε πελάτης-χρήστης χρεώνεται άλλη τιμή για το ίδιο προϊόν,συνήθως ανάλογα με 

την αξία που προσδίδει σε αυτό.Με αυτόν τον τρόπο οι εταιρίες,στην περίπτωση 

αυτή οι παροχείς,επιδιώκουν να καρπωθούν όσο μεγαλύτερο κομμάτι από το 
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πλεόνασμα (όφελος) του καταναλωτή.Η πρακτική αυτή ακολουθείται ιδίως στο χώρο 

των νέων τεχνολογιών όπου τα σταθερά κόστη είναι πολύ υψηλά κι άρα η κλασική 

οικονομική θεώρηση για τις τιμές όπου τιμή = οριακό κόστος (P = MC) δεν είναι 

αποτελεσματική.Αυτό προϋποθέτει χρέωση του κάθε χρήστη ανάλογα με την αξία 

που δίνει εκείνος στο προϊόν ανεξαρτήτως αν υπερβαίνει το οριακό κόστος. 

Υπάρχουν τρεις βαθμοί διαφοροποίησης που είναι [ ]58  : 

1. Πρώτος Βαθμός.Το κάθε προϊόν πωλείται σε διαφορετική για κάθε 

καταναλωτή τιμή κι έτσι εξάγεται το μέγιστο πλεόνασμά του για την 

επιχείρηση.Ωστόσο είναι εξαιρετικά δύσκολη η εφαρμογή του αφού απαιτεί πολύ 

καλή πληροφόρηση για τη βούληση του κάθε καταναλωτή χωριστά ενώ κάποιες 

φορές θεωρείται και παράνομη. 

2. Δεύτερος Βαθμός.Εδώ οι καταναλωτές χωρίζονται σε κατηγορίες με βάση 

κάποιο χαρακτηριστικό τους που προσπαθεί η επιχείρηση να ανακαλύψει 

δίνοντας κίνητρα και παρατηρώντας αντιδράσεις.Η κάθε κατηγορία πληρώνει ίδια 

τιμή όπως γίνεται με τις διάφορες εκδόσεις προϊόντων λογισμικού.Άλλο 

παράδειγμα είναι η υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όπου ένας παροχέας 

μπορεί να το προσφέρει δωρεάν αλλά χωρίς εγγύηση χρόνου αποστολής και να 

χρεώνει ένα ποσό για τα επείγοντα μηνύματα. 

3. Τρίτος Βαθμός.Σε αυτόν τον τύπο διαφοροποίησης οι καταναλωτές 

κατηγοριοποιούνται με βάση ένα αναγνωρισμένο,ιδιαίτερο χαρακτηριστικό τους 

όπως είναι οι φοιτητές και οι ηλικιωμένοι και για κάθε μια εφαρμόζεται 

διαφορετική τιμολογιακή πολιτική. 

Σε ό,τι αφορά το 2ο και 3ο βαθμό,προκειμένου να αυξηθεί η συνολική 

ευημερία (πλεόνασμα παραγωγού + καταναλωτή) είναι απαραίτητη προϋπόθεση να 

υπάρξει αύξηση είτε του αριθμού των καταναλωτών που εξυπηρετούνται είτε της 

ζητούμενης ποσότητας17. 

 

5.Μοντέλο Προτεραιότητας (Precedence Model) 
Ένα από τα μοντέλα που έχουν προκύψει από τις έρευνες των τελευταίων 

ετών είναι και αυτό το οποίο,όπως φαίνεται κι από το όνομά του,στηρίζεται στην 

απόδοση προτεραιοτήτων [ ]61  κι έχει ως στόχο την προστασία του Διαδικτύου από 

ενέργειες αντικρουόμενες με τη φιλοσοφία του διαμοιρασμού των πόρων (όπως 

“βαριές” εφαρμογές πολυμέσων).Θέτει ορισμένα κριτήρια βάση των οποίων 

αποδίδονται διαφορετικές προτεραιότητες σε κάθε εφαρμογή οι οποίες θα 

αντικατοπτρίζονται στο αντίστοιχο IP πεδίο (precedence field) της ροής των 

                                                 
17 Hansman & MacKie-Mason (1988) 
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πακέτων.Σε καταστάσεις συμφόρησης τα πακέτα θα αντιμετωπίζονται ανάλογα με 

τον βαθμό προτεραιότητας που έχουν οδηγώντας έτσι στην δημιουργία ποικιλίας 

επιπέδων υπηρεσιών. 

Όπως είναι λογικό έχει και τα αρνητικά σημεία αφού είναι ευάλωτο σε 

προσπάθειες χρηστών να “παίξουν” και να ξεγελάσουν το σύστημα παραποιώντας 

τα πεδία των προτεραιοτήτων.Άλλο ζητούμενο είναι ποιος θα καθορίζει τις 

προτεραιότητες των εφαρμογών και με τι κριτήρια καθώς και οι δυνατότητες 

ανανέωσης του συστήματος ώστε να λαμβάνει υπόψη τις νέες εφαρμογές και 

υπηρεσίες.Έτσι μπορεί ένα αρχείο video να παίρνει χαμηλή προτεραιότητα όμως 

αυτό πρέπει να αναθεωρηθεί αν αρχίσει να γίνεται ευρεία χρήση πχ. για ιατρικούς 

σκοπούς (τηλεϊατρική). 

Το συμπέρασμα είναι πως το μοντέλο συναρτάται σε μεγάλο βαθμό από την 

ανθρώπινη συμπεριφορά (χρήστες,θέσπιση κριτηρίων) και δεν καλύπτει μελλοντικές 

συνθήκες όπου είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα εμφανιστούν εφαρμογές με υψηλές 

απαιτήσεις σε εύρος ζώνης και μεταφορά δεδομένων. 

 

6.PMP (Paris Metro Pricing) 
Μια άλλη κατηγορία μοντέλων είναι κι αυτή όπου γίνεται διάκριση σε 

κατηγορίες κι επίπεδα ποιότητας υπηρεσιών και προφίλ χρηστών πάνω στα οποία 

γίνεται η τιμολόγηση του δικτύου.Εδώ ανήκει και το μοντέλο του Παρισινού Μετρό 

(PMP - Paris Metro Pricing) [ ]53  που πήρε το όνομά του από το σύστημα χρέωσης 

που ακολουθείται στο μετρό της Γαλλικής πρωτεύουσας. 

Η μέθοδος που χρησιμοποιείται είναι ο διαχωρισμός του δικτύου σε λογικά 

υποδίκτυα που λειτουργούν πάνω από το ίδιο φυσικό δίκτυο μετάδοσης.Σε κάθε ένα 

από αυτά τα δεδομένα μεταφέρονται με το πρότυπο,που και σήμερα εφαρμόζεται 

στο Διαδίκτυο,της “βέλτιστης προσπάθειας” (best-effort) με τη βοήθεια του 

πρωτοκόλλου TCP αλλά η χρέωση των πακέτων διαφέρει ανάλογα με το 

υποδίκτυο.Οι χρήστες επιλέγουν το υποδίκτυο που θεωρούν κατάλληλο (ανάλογα με 

το είδος της υπηρεσίας ή της εφαρμογής που χρησιμοποιούν) για τα πακέτα τους 

έχοντας πάντα υπόψη την τιμή και την ποιότητα του καθενός.Η λογική λέει πως τα 

ακριβότερα υποδίκτυα θα προσελκύσουν λιγότερους χρήστες κι άρα θα είναι σπάνια 

υπερφορτωμένα κάτι που σημαίνει πως προορίζονται για απαιτητικές εφαρμογές σε 

όρους ταχύτητας,εύρους ζώνης και συγχρονισμού,χωρίς όμως ποτέ να δίνει 

απόλυτες εγγυήσεις. 

Ουσιαστικά με το PMP επιχειρείται μια απλοποίηση των διαδικασιών χωρίς 

να αλλάζει κάτι σε επίπεδο τεχνολογίας, πρωτοκόλλων ή υποδομής και χωρίς να 
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απαιτεί μετρήσεις και παρακολούθηση της ροής των δεδομένων.Εκείνο που 

φιλοδοξεί να πετύχει είναι με την τιμολόγηση αυτού του τύπου να καταπολεμήσει τα 

φαινόμενα συμφόρησης χωρίς να μεταβάλλει τίποτε άλλο στη φύση του Διαδικτύου. 

 

7.Τιμολόγηση Προσδοκώμενης Χωρητικότητας  
(Expected Capacity Pricing) 

Το κίνητρο για την ανάπτυξη του μοντέλου αυτού ήταν η δημιουργία ενός 

μηχανισμού που θα λαμβάνει υπόψη του τη θέληση του χρήστη να δηλώσει τη 

συνολική χρονική διάρκεια για τη μεταφορά των δεδομένων και τον διαφορετικό όγκο 

δεδομένων που διακινεί η κάθε εφαρμογή. 

Είναι γνωστό ότι το Διαδίκτυο δεν παρέχει εγγυήσεις κυρίως για την ποιότητα 

των υπηρεσιών.Ωστόσο οι χρήστες μέσα από την εμπειρία που αποκτούν στο 

Διαδίκτυο αντιλαμβάνονται το περιβάλλον και σταδιακά διαμορφώνουν κατάλληλα τις 

προσδοκίες για το επίπεδο των υπηρεσιών που θα έχουν ανάλογα με το είδος της 

εφαρμογής και την ώρα της ημέρας που γίνεται η σύνδεση.Η διαφοροποίηση μεταξύ 

προσδοκιών και εγγυήσεων είναι το κλειδί στην συγκεκριμένη περίπτωση.Η παροχή 

δεσμευτικών εγγυήσεων είναι ασυμβίβαστη με τη δομή και τη φύση του Διαδικτύου 

αλλά η ύπαρξη προσδοκιών από τη μεριά των χρηστών και ίσως των παροχέων είναι 

κάτι το φυσιολογικό. 

Σε αυτά τα πλαίσια το μοντέλο της Προσδοκώμενης Χωρητικότητας[ ]55  

επιχειρεί να κατηγοριοποιήσει τις υπηρεσίες ανάλογα με τις διαφορετικές προσδοκίες 

των χρηστών χωρίς να καθορίζει σταθερούς ρυθμούς μετάδοσης ή καθυστερήσεις 

για κάθε κατηγορία.Στόχος του είναι η τιμολόγηση με βάση τα μη μηδενικά οριακά 

κόστη που παρατηρούνται όταν το δίκτυο είναι υπερφορτωμένο.Αυτό σημαίνει πως 

δεν αλλάζει τίποτα στη συμπεριφορά του χρήστη όταν δεν υπάρχει συμφόρηση αλλά 

τον χρεώνει για το δικαίωμα (ή προνόμιο κατ’ άλλους) να μεταδίδει πακέτα όταν 

υπάρχει και το MC ≠ 0. 

O παροχέας απ’ την πλευρά του πρέπει να φροντίσει να έχει την κατάλληλη 

υποδομή για την κάλυψη του συνόλου των προσδοκιών χωρητικότητας των  

συνδρομητών του στις περιόδους που το δίκτυο είναι υπερφορτωμένο.Αυτό σημαίνει 

ότι μπορεί να συνδέσει το πραγματικό του κόστος με το σύνολο της προσδοκώμενης 

χωρητικότητας που έχει διαθέσει στους πελάτες του και να διαμορφώσει ανάλογα τις 

τιμές του. 

Επιπλέον δεν χρειάζεται να μετράει τα πακέτα που μεταφέρονται στο δίκτυο 

από τον κάθε χρήστη ούτε να εγκαταστήσει μηχανισμούς ελέγχου της κίνησης στα 
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σημεία που αυτό συνήθως μπλοκάρει αλλά απλά να εξασφαλίσει επάρκεια 

χωρητικότητας βάση των προσδοκιών. 

Ο χρήστης έρχεται αντιμέτωπος με ένα σύστημα τιμολόγησης παρόμοιο με 

αυτό της σταθερής χρέωσης (των συνδρομών) κι άρα διατηρεί τα πλεονεκτήματά της 

(πχ. προβλεψιμότητα του κόστους) μόνο που η βασική παράμετρος δεν είναι ο τύπος 

σύνδεσης (μέγιστο εύρους ζώνης) αλλά η προσδοκώμενη χωρητικότητα που έχει 

δηλώσει. 

Υπάρχουν αρκετοί εναλλακτικοί μηχανισμοί εφαρμογής του μοντέλου 

δίνοντας έτσι ευελιξία στις ενέργειες των παροχέων.Μια από αυτές τις παραλλαγές 

λοιπόν αποτελείται από τα δύο παρακάτω συστατικά μέρη : 

 Χαρακτηρισμός ροής δεδομένων (traffic flagging) που γίνεται στα σημεία 

πρόσβασης μέσα σε μετρητές ροής 

 Διαχείριση συμφόρησης που λαμβάνει χώρα στις διατάξεις μεταγωγής και 

τους δρομολογητές όπου περνούν τα πακέτα. 

Στο σημείο πρόσβασης του χρήστη κι ανάλογα με την προσδοκώμενη 

χωρητικότητα που έχει συμφωνήσει με τον παροχέα ο μετρητής κίνησης ελέγχει τα 

πακέτα και βάζει ένα “σήμα” σε κάθε ένα από αυτά δηλώνοντας αν είναι “εντός” ή 

“εκτός” της συμφωνημένης χωρητικότητας.Να διευκρινιστεί  πως δεν προβαίνει σε 

καμία άλλη ενέργεια (ούτε απόρριψη ούτε αναδιαμόρφωση της σειράς των πακέτων) 

παρά μόνο η εισαγωγή αυτής της ένδειξης ανεξάρτητα αν υπάρχει συμφόρηση στο 

δίκτυο. 

Σε συνθήκες συμφόρησης τα πακέτα με την ένδειξη “εκτός“ παίρνουν μια 

ειδοποίηση καθυστέρησης (pushback notification) χωρίς όμως περαιτέρω συνέπειες 

αφού προωθούνται κανονικά.Οι δρομολογητές δεν διαχωρίζουν τα πακέτα ούτε 

κάνουν καμία ανακατάταξή τους.Έτσι όσα πακέτα ξεπερνούν τη συμφωνημένη 

Προσδοκώμενη Χωρητικότητα και κινούνται γρηγορότερα από ότι θα έπρεπε έχουν 

μεγαλύτερες πιθανότητες να πάρουν αρνητική ένδειξη.Αυτό είναι μάλιστα κάτι που 

μπορεί να συμβεί συχνά με βάση το μηχανισμό και τη λογική του TCP18.Όταν ο 

παροχέας αντιληφθεί ότι το δίκτυο παραμένει υπερφορτωμένο για μεγάλα χρονικά 

διαστήματα και ταυτόχρονα πακέτα με την ένδειξη “εντός” καθυστερούν να 

μεταφερθούν τότε πρέπει να προχωρήσει σε αναβάθμιση των υποδομών κι αύξηση 

της συνολικής χωρητικότητας. 

Ένα σημείο που πιθανώς χρειάζεται προσοχή είναι ότι η μέχρι τώρα ανάλυση 

θέτει ως δεδομένη μια ομοιογένεια στο Διαδίκτυο που στην πραγματικότητα δεν 

                                                 
18 To TCP επιχειρεί να στείλει τα πακέτα με συνεχώς αυξανόμενο ρυθμό μέχρι μα λάβει ειδοποίηση 
για να τον ελαττώσει.Έτσι τυχαίνει πολλές φορές τα πακέτα να υπερβαίνουν την προσδοκώμενη 
χωρητικότητα εκτός αν είναι τόσο λίγα τα δεδομένα που μεταφέρονται σχεδόν άμεσα. 

 85



υφίσταται.Παρόλα αυτά το συγκεκριμένο μοντέλο μπορεί να επεκταθεί καλύπτοντας 

κι αυτή την πτυχή με τον εξής τρόπο.Από τη στιγμή που το Διαδίκτυο αποτελείται 

από πολλούς παροχείς αυτοί το μόνο που έχουν να κάνουν είναι να προχωρήσουν 

σε μεταξύ τους συμφωνίες για το μέγεθος της Προσδοκώμενης Χωρητικότητας που 

υπολογίζει ότι θα χρειαστεί ο ένας από τον άλλο.Έτσι αποφεύγεται το εμπόδιο των 

μετρήσεων του όγκου των δεδομένων και η ακριβής παρακολούθηση της ροής ενώ 

σε περίπτωση που οι πραγματοποιηθείσες συνδέσεις ξεπεράσουν την αγορασμένη 

(προσδοκώμενη) χωρητικότητα τότε ο παροχέας θα δίνει ένα πρόσθετο ποσό και αν 

θέλει μπορεί να αγοράσει πρόσθετη χωρητικότητα ή να μπει σε άλλη κατηγορία. 

Το πλέγμα αυτό των παροχέων εξακολουθεί πάντως να παραμένει η πηγή 

μιας από τις βασικότερες αδυναμίες του μοντέλου.Έστω λοιπόν ότι κατά τη διαδρομή 

του ένα πακέτο από τον αποστολέα στον παραλήπτη περνάει μέσα από πολλούς 

παροχείς.Θεωρητικά όλοι έχουν εξασφαλίσει την απαιτούμενη χωρητικότητα στις 

μεταξύ τους συνδέσεις και το πακέτο φτάνει κανονικά στον προορισμό του.Όμως τα 

πράγματα δεν είναι πάντα έτσι αφού υπάρχουν παροχείς που δεν έχουν είτε την 

οικονομική είτε την τεχνική δυνατότητα να καλύψουν τις πραγματικές ανάγκες και 

αποτελούν τους αδύναμους κρίκους στην αλυσίδα αυτή.Το αποτέλεσμα είναι ο 

χρήστης παρότι δεν υπερβαίνει την χωρητικότητα που έχει αγοράσει να μην έχει τις 

απαιτούμενες εγγυήσεις εξυπηρέτησής του. 

Άλλο ένα αδύνατο σημείο προέρχεται από το γεγονός ότι η ανάπτυξη του 

μοντέλου γίνεται από την μεριά του αποστολέα που είναι αυτός που επωμίζεται το 

κόστος.Στην πράξη όμως δεν είναι λίγες οι φορές που ο παραλήπτης των δεδομένων 

ξεκινά μια σύνδεση κι άρα αυτός πρέπει να χρεώνεται.Θα πρέπει δηλαδή ο 

παραλήπτης να δηλώνει στον παροχέα την προσδοκώμενη χωρητικότητα για τα 

δεδομένα που θέλει να κατεβάσει κι αυτός με τη σειρά του σε άλλους παροχείς.Θα 

σχηματιζόταν έτσι ένα μικτό σύστημα όπου ανάλογα με την περίσταση θα πλήρωνε 

είτε ο αποστολέας είτε ο παραλήπτης.Αυτό μάλιστα μοιάζει με το σύστημα στο 

τηλεφωνικό δίκτυο όπου συνήθως χρεώνεται αυτός που κάνει την κλήση αλλά 

υπάρχουν κλήσεις “χωρίς χρέωση” (πχ. 800 11 xxxxx) όπου το κόστος επιβαρύνει 

τον αποδεκτή.Ωστόσο το Διαδίκτυο διαφέρει από το τηλεφωνικό δίκτυο στα εξής : 

 Στο Διαδίκτυο δεν υφίσταται η έννοια της κλήσης 

 Τα δεδομένα μετακινούνται και προς τις δύο κατευθύνσεις ενώ μπορούν να 

αποδοθούν διαφορετικά επίπεδα ποιότητας υπηρεσιών 

 Το μέγεθος της ροής των δεδομένων προς μια κατεύθυνση δεν αποκαλύπτει 

ποια πλευρά ξεκίνησε τη σύνδεση (πχ. Web sites,e-mail,teleconference) 

Αυτά κάνουν δύσκολη την εφαρμογή ενός μηχανισμού προσδοκώμενης 

χωρητικότητας για την πλευρά του παραλήπτη και κατ’ επέκταση την τιμολόγησή του. 
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Τέλος πρέπει να σημειωθεί πως το συγκεκριμένο μοντέλο δεν περιορίζει την 

έννοια της χωρητικότητας αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθούν ως παράμετροι είτε το 

εύρος ζώνης είτε ο ρυθμός μετάδοσης ή κάποιο άλλο μέγεθος βάση του οποίου 

καταρτίζονται τα προφίλ και οι κατηγορίες των χρηστών. 

 

Συμπεράσματα 
Η υιοθέτηση ενός μοντέλου τιμολόγησης για το Διαδίκτυο θα είναι μια 

χρονοβόρα και πολύπλοκη διαδικασία.Η σημερινή κυριαρχία της σταθερής χρέωσης 

μπορεί να επιζεί λόγω της ευκολίας εφαρμογής και των άλλων πλεονεκτημάτων 

καθώς και των σημαντικών τεχνολογικών εξελίξεων που ρύθμισαν σε κάποιο βαθμό 

τα προβλήματα υπερφόρτωσης όμως οι συνθήκες οδηγούν σε μια κατάσταση που 

αργά ή γρήγορα θα πρέπει να αναθεωρηθούν κάποια δεδομένα.Όσο το Διαδίκτυο 

αναπτύσσεται και εισέρχεται όλο και περισσότερο στην καθημερινή ζωή και τις 

συναλλαγές τόσο θα ολοκληρώνεται αυτό που ο Bill Gates ονόμασε “ψηφιακό 

νευρικό σύστημα” όπου τα άτομα θα έρχονται σε επαφή με επιχειρήσεις,οργανισμούς 

κ.ό.κ.Αυτό που ενδιαφέρει κυρίως το χρήστη είναι η σωστή λειτουργία των 

εφαρμογών και το επίπεδο των υπηρεσιών.Δεν τον απασχολεί το τεχνικό μέρος ή ο 

τύπος της τιμολόγησης.Γι‘ αυτόν το βασικό κριτήριο είναι η απλότητα και η αμεσότητα 

που ουσιαστικά έδωσε και την αρχική ώθηση σε αυτό που είναι σήμερα το Διαδίκτυο. 

Παρόλα αυτά όμως η ιστορία έδειξε πως οι ανάγκες του ανθρώπου 

αυξάνονται συνεχώς όπως και οι απαιτήσεις του.Κατά συνέπεια το Διαδίκτυο θα ήταν 

φρόνιμο να προνοήσει για μεθόδους,πέραν των τεχνικών,που θα βάλουν μια τάξη και 

μια σειρά προτού τα πράγματα οδηγηθούν σε οριακό σημείο. 

Το σίγουρο λοιπόν είναι πως ένα μικτό σύστημα τιμολόγησης που θα 

περιλαμβάνει ένα μηχανισμό εκτίμησης του κόστους συμφόρησης και θα στοχεύει 

στην αποτελεσματική κατανομή των περιορισμένων πόρων καθίσταται σταδιακά 

αναγκαίο.Η διατήρηση της σταθερής χρέωσης,που θα καλύπτει το σταθερό κόστος 

των παροχέων και ο συνδυασμός με ένα μηχανισμό μεταβλητής χρέωσης πρέπει να 

γίνει με τέτοιο τρόπο που να είναι τεχνικά και οικονομικά εφικτός.Το πιο σημαντικό 

ωστόσο στοιχείο ήταν και πρέπει να παραμείνει η απλότητα ακόμη κι αν αυτό 

συνεπάγεται ένα μικρό κόστος.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 
 

Θεσμικά Πλαίσια 
Όλες οι εκφάνσεις της ζωής και οι μορφές των ανθρωπίνων σχέσεων 

ρυθμίζονται σε μεγάλο βαθμό από γραπτούς και άγραφους κανόνες.Αυτοί θέτουν 

τους όρους του “παιχνιδιού” και καθορίζουν συμπεριφορές και αντιδράσεις 

προσπαθώντας κάθε φορά να διατηρήσουν την ομαλή λειτουργία και να διαφυλάξουν 

το συμφέρον της κοινωνίας.Στην οικονομία μάλιστα οι κανόνες όχι απλά θέτουν τις 

βάσεις στις οποίες χτίζεται αυτή αλλά αποτελούν κριτήριο για τον χαρακτηρισμό της. 

Η δημιουργία θεσμικού πλαισίου έχει ως σκοπό την εποπτεία της λειτουργίας 

μιας αγοράς μέσα από κανόνες που διασφαλίζουν την αποτελεσματικότητά της,η 

αξιολόγηση της οποίας μπορεί να στηριχθεί σε στοιχεία όπως η μεγιστοποίηση της 

συνολικής ωφέλειας,η παραγωγικότητα,η απόσταση οριακού κόστους και τιμής 

κ.ά.Στις περισσότερες των περιπτώσεων οι αγορές που κυριαρχεί ο ανταγωνισμός 

επιτυγχάνουν καλύτερες επιδόσεις στον τομέα της αποτελεσματικότητας και 

συνήθως η ύπαρξη εταιριών με μεγάλη ισχύ στην αγορά είναι σημάδι αποτυχίας της 

αγοράς και μειωμένης αποτελεσματικότητας.Όταν παρατηρούνται τέτοια αρνητικά 

φαινόμενα απαιτούνται ρυθμιστικές κινήσεις-πλαίσια που από τη μια θα επιχειρούν 

να “διορθώσουν” τις τιμές ώστε να μεγιστοποιούν το κοινωνικό όφελος (είτε με 

περιορισμούς είτε με κίνητρα στην κυρίαρχη εταιρία) κι από την άλλη να δώσουν 

ώθηση στον ανταγωνισμό μέσα από κίνητρα εισόδου νέων εταιριών στην αγορά. 

Σε ό,τι αφορά την αγορά των τηλεπικοινωνιών ο ρόλος του υπεύθυνου φορέα 

είναι να παρέχει κίνητρα και ταυτόχρονα να θέτει περιορισμούς  και κανόνες  για τα 

άτομα και τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε αυτήν.Ο έλεγχος που ασκεί 

έχει τόσο βραχυχρόνιες όσο κυρίως μακροχρόνιες επιπτώσεις οι οποίες αφορούν το 

επίπεδο του ανταγωνισμού,την καθιέρωση των προτύπων,το ρυθμό των 

τεχνολογικών εξελίξεων αλλά και τον καταμερισμό των πόρων (πχ. φάσμα 

συχνοτήτων).  

Σχεδόν σε όλα λοιπόν τα κράτη εφαρμόζονται πολιτικές που διαμορφώνουν 

τις τιμές και τις υπηρεσίες στην αγορά αυτή.Ο σχεδιασμός και η λήψη των 

αποφάσεων γίνεται μέσα από οργανισμούς και φορείς που συνήθως ελέγχονται από 

το κράτος.Υπήρχαν μάλιστα παραδείγματα όπου τον έλεγχο ασκούσε ο δημόσιος 

τηλεπικοινωνιακός φορέας που αποτελούσε και το μονοπώλιο στην αγορά και 

συνεπώς είχε ως κύριο μέλημα την προάσπιση των συμφερόντων του. 

Παρόλα αυτά όταν η θέσπιση των αρχών της αγοράς γίνεται με αντικειμενικά 

και κυρίως οικονομικά κριτήρια έχει ως στόχους : 
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 Την παροχή ενός ελάχιστου βασικού επιπέδου υπηρεσιών σε όλους τους 

πολίτες και σε ικανοποιητική τιμή και την εγκατάσταση ενός σύγχρονου κι 

αποτελεσματικού δικτύου για την εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων 

 Την βιωσιμότητα του κλάδου και τη συνεχή προσφορά τηλεπικοινωνιακών 

υπηρεσιών 

 Τον καθορισμό του επιπέδου του ανταγωνισμού 

 Κίνητρα για επενδύσεις στον κλάδο και βελτίωση της ποιότητας των 

υπηρεσιών 

 Οδηγίες για τον καθορισμό των τιμών 

 Προστασία των καταναλωτών από εταιρίες που επιχειρούν να 

εκμεταλλευτούν τη δύναμή τους στην αγορά 

Κάποιοι από αυτούς τους στόχους πιθανόν υπό συνθήκες να είναι 

αντικρουόμενοι οπότε γίνεται σύγκριση κόστους και ωφελειών με απώτερο σκοπό το 

συνολικό κοινωνικό όφελος.Τέλος άλλες φορές οι αρχές επιβάλλονται μέσα από 

σχετικούς νόμους ενώ άλλες μέσα από γενικούς κανόνες και οδηγίες που αφήνουν 

μεγαλύτερα περιθώρια κινήσεων στις εταιρίες τηλεπικοινωνιών. 

Δεν παύουν παρόλα αυτά να υπάρχουν περιπτώσεις όπου οι συνθήκες της 

αγοράς επιβάλλουν τη δημιουργία μονοπωλιακών καταστάσεων όπως όταν 

υπάρχουν μεγάλες οικονομίες κλίμακας και εξωτερικές επιπτώσεις (πχ. τηλεφωνικό 

και ηλεκτρικό δίκτυο).Τότε το βάρος πέφτει στη διασφάλιση των συμφερόντων των 

καταναλωτών και στην παροχή του κατάλληλου επιπέδου υπηρεσιών από τον 

μονοπωλητή. 

 

Αναδιάρθρωση της αγοράς 
Οι τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες ανήκαν μέχρι πρόσφατα σε δημόσιους 

οργανισμούς που τις παρείχε μονοπωλιακά επειδή θεωρούνταν πως αποτελούσαν 

φυσικό μονοπωλιακό αγαθό,κι άρα για να λειτουργήσει μια τέτοια αγορά θα έπρεπε 

να υπάρχουν χαμηλά κόστη που δεν θα υπήρχαν σε ανταγωνιστικές συνθήκες,κι 

επειδή τις συνέδεαν με το εθνικό στρατηγικό ενδιαφέρον. 

Ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις και η εμφάνιση νέων προϊόντων συνέβαλαν 

στην μεταμόρφωση των δομών αυτής της αγοράς.Τις δύο τελευταίες δεκαετίες 

άρχισαν να πέφτουν τα μονοπώλια και τα εμπόδια που υπήρχαν σε αυτές τις αγορές 

και η μια μετά την άλλη να απελευθερώνονται.Ήδη από το 1984 στη Μ.Βρετανία και 

τις ΗΠΑ είχε ανοίξει η αγορά ενώ στην Ε.Ε από το 1998 απελευθερώθηκε και 

επίσημα η αγορά των τηλεπικοινωνιών και συγκεκριμένα της τηλεφωνίας. 
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Πλέον ο φορέας που έχει επωμιστεί τη σύνταξη του θεσμικού πλαισίου δεν 

έχει να κάνει με μια απλή,στατική,μονοπωλιακή αγορά αλλά με ένα ανταγωνιστικό 

περιβάλλον,δυναμικά εξελισσόμενο,με ποικιλία εταιριών,προϊόντων και υπηρεσιών 

πράγμα που καθιστά δύσκολο αλλά κι εξαιρετικά σημαντικό το ρόλο του. 

Θα ανέμενε κανείς πως το άνοιγμα των αγορών και οι συνθήκες 

ανταγωνισμού που επικρατούν σε αυτές θα απαιτούσαν λιγότερους ελέγχους και 

παρεμβάσεις.Εντούτοις η σύγκλιση των τεχνολογιών και η παροχή διαφορετικών 

ειδών υπηρεσιών από πολλές εταιρίες που δεν περιορίζονται σε έναν μόνο τομέα 

(πχ. αστική τηλεφωνία-διαδίκτυο-κινητή τηλεφωνία) εγείρουν καινούργια ζητήματα 

ρυθμιστικού περιεχομένου. 

Πιο αναλυτικά οι κυριότεροι τομείς στους οποίους οφείλεται η μετεξέλιξη των 

τηλεπικοινωνιών είναι οι παρακάτω [ ] 74 : 

 Αλλαγή στη δομή της ζήτησης.Πριν μερικές δεκαετίες η σταθερή τηλεφωνία 

αποτελούσε το βασικό,και ορισμένες φορές,μοναδικό τροχό της άμαξας των 

τηλεπικοινωνιών από όπου οι εταιρίες αντλούσαν τα έσοδά τους.Σήμερα τα 

πράγματα έχουν αλλάξει με την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών 

(fax,διαδίκτυο,κινητή τηλεφωνία,ευρυζωνικά δίκτυα) που διαφοροποιούν τη 

δομή της ζήτησης.Οι ανάγκες των καταναλωτών προσαρμόζονται στα νέα 

δεδομένα και οι απαιτήσεις τους πχ. για εύρος ζώνης για μεταφορά αρχείων 

στο Διαδίκτυο ωθούν και τις εταιρίες να λάβουν σοβαρά υπόψη 

προχωρώντας σε σχετικές επενδύσεις κι άλλες κινήσεις όπως είσοδο σε 

νέους τομείς της αγοράς των τηλεπικοινωνιών. 

 Σύγκλιση υπηρεσιών.Οι διαχωριστικές γραμμές μεταξύ των άλλοτε 

ανεξάρτητων τεχνολογιών αρχίζουν σταδιακά να απομακρύνονται και να 

δημιουργείται ένα πλέγμα υπηρεσιών που λειτουργούν άλλοτε 

συμπληρωματικά κι άλλοτε ανταγωνιστικά.Η σύγκλιση αφορά όχι μόνο 

φαινομενικά ετερογενής τεχνολογίες όπως στην περίπτωση του Διαδικτύου 

που έχει ενοποιήσει μια σειρά υπηρεσιών (πχ.τηλεφωνία,πολυμεσικές 

εφαρμογές, τηλεοπτικά προγράμματα) αλλά και τεχνολογίες του ιδίου 

αντικειμένου όπως η σταθερή και η κινητή τηλεφωνία όπου σύμφωνα με 

έρευνες η δεύτερη λειτουργεί πλέον και ως υποκατάστατο της πρώτης ενώ 

τα προηγούμενα χρόνια θεωρούνταν απλά συμπληρωματική υπηρεσία. 

 Αλλαγές στη δομή της αγοράς των τηλεπικοινωνιών.Σε πολλές χώρες έχουν 

μπει αρκετοί νέοι παροχείς τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών σπάζοντας τον 

κλειστό μονοπωλιακό χαρακτήρα της αγοράς.Οι λόγοι για αυτό πολλοί,όπως 

η είσοδος στο χώρο εταιριών προερχόμενων από άλλους κλάδους (πχ. 

ηλεκτρική ενέργεια, ΜΜΕ, μεταφορές) και η διεθνοποίηση της αγοράς που σε 
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συνδυασμό με την κατάργηση των μονοπωλίων έδωσε το έναυσμα για την 

εγκατάσταση πολυεθνικών εταιριών.Επίσης ο διαχωρισμός της ιδιοκτησίας 

ενός δικτύου από τον παροχέα της υπηρεσίας επέτρεψε σε εταιρίες που δεν 

είχαν,έστω αρχικά,την υποδομή,να χρησιμοποιήσουν το υφιστάμενο δίκτυο 

που μπορεί πχ. να ανήκε στον μέχρι πρότινος κρατικό φορέα και να το 

εκμεταλλευτούν εμπορικά για την παροχή υπηρεσιών. 

Μαζί με τη αγορά αλλάζουν και οι ευθύνες του ρυθμιστικού φορέα που δεν 

αρκεί πλέον να διευθετεί τις τιμές και τις επιχορηγήσεις αλλά απαιτείται να ενεργεί με 

γνώμονα τον ανταγωνισμό,τις διαδικασίες εισόδου νέων εταιριών στο χώρο,το 

επίπεδο των τιμών κτλ. 

Συγκεκριμένα χρειάζονται διευκρινήσεις για τους όρους και τις προϋποθέσεις 

εισόδου νέων εταιριών στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών που θα καθορίζουν και τη 

δυναμική της αγοράς.Η σύνταξη θεσμικού πλαισίου για τις διαδικασίες παροχής 

αδειών σε εταιρίες,που μπορεί να περιέχει κριτήρια επιλογής μεταξύ των προσφορών 

που έχουν γίνει,είναι από τις βασικές αρμοδιότητες του ρυθμιστικού φορέα.Ακόμη 

απαιτούνται κανόνες που θα επιλύουν προβλήματα όπως αυτά της διασύνδεσης των 

δικτύων και της αριθμοδότησης καθώς και μέτρα προς την κατεύθυνση της σύνδεσης 

τιμών και κόστους που θα περιορίσει τα φαινόμενα ασυδοσίας από μονοπωλιακές 

δυνάμεις. 

 

Ζητήματα Ανταγωνισμού 
Έχει ήδη αναφερθεί πως από τους βασικότερους λόγους για τη δημιουργία 

ισχυρού θεσμικού πλαισίου είναι η ενίσχυση και διατήρηση του ανταγωνισμού στην 

αγορά. 

Πολλές όμως από τις αγορές των τηλεπικοινωνιών λειτουργούσαν για πολλά 

χρόνια μονοπωλιακά κάτι που δυσχεραίνει το έργο της μετατροπής τους σε 

ανταγωνιστικό καθεστώς.Κι αυτό γιατί δεν αρκούν οι άρσεις των νομικών εμποδίων 

αλλά απαιτούνται βαθύτερες αλλαγές. 

Καταρχήν μια πηγή προβλημάτων είναι η ασύμμετρη πληροφόρηση μεταξύ 

του μονοπωλητή και των εν δυνάμει ανταγωνιστών.Ο πρώτος έχει το στρατηγικό 

πλεονέκτημα της πρώτης κίνησης πράγμα που του επιτρέπει να διαμορφώσει έτσι το 

περιβάλλον που να αποτρέπει την είσοδο νέων εταιριών.Είναι σε θέση να στείλει με 

τις κινήσεις του μηνύματα-απειλές προς τους ανταγωνιστές του ότι η είσοδός τους 

στην αγορά θα είναι ζημιογόνος.Ένας τρόπος για να το πετύχει αυτό είναι μέσω της 

επιθετικής τιμολογιακής πολιτικής όπου ουσιαστικά επιδοτεί την παροχή κάποιων 

υπηρεσιών (πχ. αστική τηλεφωνία) στις οποίες έχει ανταγωνιστές με έσοδα από άλλα 
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τμήματα της εταιρίας όπου δεν διατρέχει τον κίνδυνο να χάσει ποσοστό της αγοράς 

από άλλες εταιρίες.Έτσι δίνει την αίσθηση στους εν δυνάμει ανταγωνιστές πως το 

κόστος για τις υπηρεσίες που παρέχει είναι μικρότερο από ότι στην πραγματικότητα 

κι έτσι τους αποθαρρύνει από το να μπουν στη αγορά. 

Επίσης ο μονοπωλητής έχει υπέρ του τις πολύ καλές συνθήκες παραγωγής 

και την αποτελεσματικότητα που τις συνοδεύει ως συνέπεια των μεγάλων 

επενδύσεων και του υψηλού σταθερού κόστους που αυτές συνεπάγονται και που 

έγιναν στην πορεία του χρόνου.Αντίθετα οι νεοεισερχόμενες εταιρίες δεν έχουν αυτή 

την πολυτέλεια αφού ούτε τον χρόνο διαθέτουν ούτε τα τεράστια κεφάλαια για να 

κάνουν τέτοιες επενδύσεις με την έναρξη της λειτουργίας τους. 

Ένας ακόμη παράγοντας που δίνει μεγάλο πλεονέκτημα στον μονοπωλητή 

είναι η συσσωρευμένη εμπειρία που έχει αποκτήσει από τη μακροχρόνια τριβή με την 

αγορά των τηλεπικοινωνιών.Είναι ένας παράγοντας που συχνά υποβαθμίζεται αν και 

αποτελεί ισχυρότατο όπλο στα χέρια μιας εταιρίας και τη βοηθάει να αντεπεξέλθει σε 

δύσκολες καταστάσεις και να προσαρμόζεται στο μεταβαλλόμενο περιβάλλον. 
Γίνεται κατανοητό πως ένας από τους πρώτους στόχους κατά την σύσταση 

ενός ισχυρού θεσμικού πλαισίου είναι οι διαδικασίες εισόδου νέων εταιριών και τα 

κίνητρα,οι ευκολίες και οι περιορισμοί που μπαίνουν από τη ρυθμιστική αρχή.Βασική 

επιδίωξη είναι η προσέλκυση όσο το δυνατόν περισσότερων και πιο ισχυρών 

εταιριών που θα έχουν τις προοπτικές να επιβιώσουν όχι μόνο στις αρχικές 

δυσχέρειες αλλά και σε βάθος χρόνου εγκαθιστώντας μια στέρεη ανταγωνιστική 

αγορά. 

Όπως είναι φυσιολογικό η παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών 

προϋποθέτει μια συμπαγή κι εκτεταμένη υποδομή καθώς κι ένα αξιόπιστο 

δίκτυο.Όλα αυτά όμως για να γίνουν απαιτούνται κεφάλαια και χρόνος που είναι 

πολύτιμα και δυσεύρετα για μια εταιρία που επιχειρεί να κάνει τα πρώτα της βήματα 

σε μια αγορά.Για το λόγο αυτό συνήθως δίνεται η δυνατότητα στις εταιρίες αυτές να 

εκμεταλλευτούν το υπάρχον δίκτυο πληρώνοντας τον εκάστοτε ιδιοκτήτη (που τις 

περισσότερες φορές είναι ο μονοπωλητής) ένα ποσό πρόσβασης που δεν πρέπει να 

ξεπερνά το πραγματικό κόστος χρήσης του και ταυτόχρονα τους επιτρέπεται να 

κατασκευάσουν στο μέλλον ένα εναλλακτικό δίκτυο είτε με τη χρήση μιας άλλης 

τεχνολογίας (πχ.ασύρματα δίκτυα) είτε παράλληλα με το υφιστάμενο ακόμη και με τη 

συνεργασία άλλων εταιριών. 

Ένα αρκετά σημαντικό θέμα,ειδικά αν συνυπολογιστούν οι εξωτερικές 

επιπτώσεις και οι οικονομίες κλίμακας που χαρακτηρίζουν τα επικοινωνιακά 

συστήματα,είναι κι αυτό της διασύνδεσης των δικτύων.Ειδικότερα πρέπει να 

οριστούν οι κανόνες διαπραγμάτευσης μεταξύ των εταιριών για τη διασύνδεση των 
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δικτύων τους και κυρίως του κυρίαρχου παροχέα και των ανταγωνιστών του.Είναι 

βασικό στοιχείο ενός αποτελεσματικού θεσμικού πλαισίου αυτοί οι κανόνες μιας και  

επιτρέπουν στις νέες εταιρίες να ξεπεράσουν προβλήματα όπως αυτά της 

ασυμβατότητας και της κρίσιμης μάζας.Σε ό,τι αφορά το τελευταίο,χωρίς την 

διασύνδεση των δικτύων θα ήταν αδύνατη η προσέγγιση της κρίσιμης μάζας 

χρηστών αφού οι πελάτες μιας εταιρίας δε θα μπορούσαν να έρθουν σε επαφή με 

άλλα δίκτυα.Η διασύνδεση θα πρέπει να ενισχύεται τόσο σε φυσικό όσο και σε 

λειτουργικό επίπεδο.Δεν είναι λίγες οι φορές που ο μονοπωλητής υπό τύπο 

προσφορών προσπαθεί να κλειδώσει τους πελάτες σε αυτόν βάζοντας διαφορετικά 

τιμολόγια πρόσβασης για πελάτες άλλων εταιριών καθιστώντας έτσι ασύμφορη πχ. 

την κλήση από άλλο δίκτυο. 

Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και το θέμα των αριθμών κλήσης σταθερών 

και κινητών τηλεφώνων και πιο συγκεκριμένα το κατά πόσο είναι εφικτή η διατήρηση 

ενός αριθμού παρά την αλλαγή παροχέα.Τόσο τα νοικοκυριά όσο και οι επιχειρήσεις 

πρέπει να έχουν ευελιξία επιλογής παροχέα χωρίς τον περιορισμό της αλλαγής του 

αριθμού τους που θα συνεπαγόταν κόστος και χρόνο προσαρμογής ειδικά για τις 

δεύτερες.Μια τέτοια δυσκαμψία θα είχε αρνητικές συνέπειες στον ανταγωνισμό αφού 

από τη μια κλειδώνει τους χρήστες σε συγκεκριμένη εταιρία κι από την άλλη 

δυσκολεύει την άντληση πελατών από νεοεισερχόμενες εταιρίες. 

Επιπλέον ο ρυθμός με τον οποίο γίνονται κάθε τόσο αλλαγές στις ρυθμίσεις 

και επανεξετάζονται στοιχεία της γενικότερης πολιτικής έχει μεγάλη σημασία στην 

εξέλιξη του κλάδου.Χαμηλός ρυθμός συνεπάγεται μικρή προσαρμογή στις νέες 

τεχνολογίες που κατά καιρούς εμφανίζονται αλλά από την άλλη καλλιεργεί μια 

σταθερότητα στην αγορά επιτρέποντας την βελτιστοποίηση και πλήρη εκμετάλλευση 

υπαρχόντων τεχνολογιών.Αντιθέτως υψηλοί ρυθμοί δεν δίνουν τον απαραίτητο 

χρόνο στις εταιρίες να προσαρμοστούν στο περιβάλλον αλλά παρέχουν κίνητρα για 

την έρευνα και την εισαγωγή νέων τεχνολογιών στην αγορά. 

Ακόμη ένα πεδίο εφαρμογής των θεσμικών πλαισίων είναι αυτό των 

προτύπων.Μια από τις επιδιώξεις είναι η καθιέρωση προτύπων των οποίων τα 

τεχνικά χαρακτηριστικά θα είναι γνωστά και θα είναι ελεύθερη η εμπορική τους 

εκμετάλλευση.Αναφέρθηκε ήδη σε προηγούμενο κεφάλαιο ο ρόλος των προτύπων 

στα δίκτυα και τις τηλεπικοινωνίες και η καθοριστική σημασία τους στην ανάπτυξή 

τους.Όταν δύο ή περισσότερα ασύμβατα μεταξύ τους πρότυπα ανταγωνίζονται τότε 

μόλις κάποιο από αυτά αποκτήσει μικρό προβάδισμα οι περισσότεροι καταναλωτές 

το ακολουθούν και λόγω των εξωτερικών επιπτώσεων δημιουργείται ένα ρεύμα υπέρ 

αυτού εκτοπίζοντας τα υπόλοιπα.Υπάρχουν φορές που μια τεχνολογία αποκτά με το 

χρόνο τόσο γερές βάσεις που είναι πολύ δύσκολο αν όχι ακατόρθωτο για μια 
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εναλλακτική,ακόμα κι αν είναι καλύτερη,να την αντιμετωπίσει.Αυτό εκτός των άλλων 

είναι και τροχοπέδη για τον ανταγωνισμό αφού οι νέες εταιρίες δεν μπορούν να 

εισάγουν εύκολα στην αγορά νέες τεχνολογίες.Βέβαια τα πρότυπα καθιερώνονται είτε 

μέσα από την ίδια την αγορά και τις επιχειρηματικές πρακτικές που ακολουθούνται 

είτε μέσα από οργανισμούς και φορείς (αλλά και από τα θεσμικά πλαίσια) αν και είναι 

τέτοιοι οι σύγχρονοι ρυθμοί και οι εναλλαγές των τεχνολογιών που είναι σχεδόν 

αδύνατο για έναν οργανισμό να προβλέψει και να τυποποιήσει ένα πρότυπο κι έτσι 

πολλές φορές περιορίζεται στο να κατοχυρώσει και θεσμικά ένα ήδη καθιερωμένο 

από την αγορά.Υπάρχουν ωστόσο και παραδείγματα όπου η διαδικασία της 

τυποποίησης ξεκινά πριν ωριμάσουν οι συνθήκες όπως έγινε από τον ΙΤU 

(International Telecommunications Union) για τα κινητά τηλέφωνα 3ης γενιάς [ ] 66

παρότι ακόμα δεν έχουν μπει στην αγορά κι άρα δεν υπάρχουν απτά συμπεράσματα 

για τις αντιδράσεις και τις προτιμήσεις των καταναλωτών. 

Αναμφισβήτητα ένα από τα σπουδαιότερα εργαλεία κατά τη ρύθμιση μιας 

αγοράς τηλεπικοινωνιακών συστημάτων,το οποίο κρύβει όμως και πολλούς 

κινδύνους,είναι κι αυτό του επηρεασμού των τιμών.Ένας τρόπος είναι ο ορισμός 

ανώτατων τιμών κυρίως σε ό,τι αφορά τις υπηρεσίες του μονοπωλητή ώστε απ’ τη 

μια να προστατεύονται οι καταναλωτές κι απ’ την άλλη να ενθαρρυνθούν 

ανταγωνιστικές εταιρίες.Αυτά τα όρια όμως πρέπει να τεθούν με ιδιαίτερη προσοχή 

και να μην είναι ούτε απαγορευτικά (πολύ χαμηλά) ούτε όμως και άνευ περιεχομένου 

(πολύ υψηλά πχ. επειδή οι αναθεωρήσεις των ορίων γίνονται σε αραιά-για την 

αγορά-χρονικά διαστήματα). 

Κάποιες φορές αντί για όρια στις τιμές,τοποθετούνται περιορισμοί στα 

περιθώρια κέρδους.Αυτό όμως έχει 4 βασικά μειονεκτήματα εν σχέση με τον έλεγχο 

των τιμών : 

 Ο έλεγχος των τιμών έχει άμεση επαφή με τους καταναλωτές οι οποίοι τον 

αντιλαμβάνονται ευκολότερα απ’ ότι το περιθώριο κέρδους 

 Παρέχει ασφαλέστερες εγγυήσεις για τις τιμές που θα αντιμετωπίσει ο 

καταναλωτής 

 Δίνει κίνητρα για μειώσεις κόστους στον παροχέα προκειμένου να αυξήσει τα 

κέρδη 

 Είναι ευκολότερη η ρύθμιση των τιμών απ’ ότι των κερδών σε όρους 

απαραίτητων πληροφοριών και μεθόδων επιβολής 

Άλλη μια επιλογή είναι ο βαθμός και το είδος της διαφοροποίησης των 

τιμολογίων που θα επιτρέπεται τόσο στον μονοπωλητή όσο και στις νεοεισερχόμενες 

εταιρίες.Για τις τελευταίες η διαφοροποίηση τους δίνει  τη δυνατότητα να αντλούν 

πελάτες από διάφορες κοινωνικές ομάδες,με διαφορετικές ανάγκες και 
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χαρακτηριστικά.Μάλιστα αν κάτι τέτοιο (διαφοροποίηση τιμών) απαγορευτεί ή 

περιοριστεί για τον μονοπωλητή τότε τονώνεται το ενδιαφέρον αφού και μικρές 

εταιρίες μπορούν να αποκτήσουν κομμάτι από την πίτα της αγοράς.Βέβαια μόλις ο 

ανταγωνισμός αποκτήσει στέρεες βάσεις στην αγορά τότε είναι καλύτερο να 

αποσυρθούν τα όρια στις τιμές και να αφεθεί η αγορά να λειτουργήσει 

ελεύθερα,πάντα όμως υπό το βλέμμα του αρμόδιου φορέα. 

Ένα από τα πλέον εφαρμοσμένα μοντέλα ρύθμισης τιμών είναι και το RPI-X19 

(γνωστό και ως CPI-X20).Η κεντρική ιδέα σε αυτό είναι πως διάφορες 

τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες μιας εταιρίας ομαδοποιούνται και για αυτές καθορίζεται 

ένα επιτρεπτό όριο μεταβολής των τιμών τους με βάση την μέση σταθμισμένη τους 

τιμή.Με αυτή τη μέθοδο ο παροχέας δεν μπορεί να αυξήσει τις τιμές αυτών των 

υπηρεσιών περισσότερο από RPI-X όπου RPI (ή CPI) ένα μέγεθος που εμφανίζει τον 

πληθωρισμό και Χ μια μορφή δείκτη παραγωγικότητας.Έτσι αν ο πληθωρισμός 

τρέχει με 5% και το Χ υπολογιστεί στο 3% τότε οι αυξήσεις δεν μπορούν να 

υπερβούν το 2%. 

Όπως είναι όμως λογικό όταν στόχος είναι η ρύθμιση των τιμών μέσα από 

τους νόμους της αγοράς και τον ανταγωνισμό τέτοιες πρακτικές ενέχουν και κάποιους 

κινδύνους.Απ’ τη μια ένα ρυθμιστικό σύστημα πρέπει να είναι δυναμικό και να 

προσαρμόζεται στις υπάρχουσες συνθήκες κι από την άλλη να προσφέρει μια 

ασφάλεια στις επιχειρήσεις για το περιβάλλον που λειτουργούν και για το μέλλον των 

επενδύσεών τους.Επίσης όσα δεδομένα κι όσες πληροφορίες και να είναι διαθέσιμες 

ένας ρυθμιστικός φορέας δεν μπορεί να υποκαταστήσει το μηχανισμό διαμόρφωσης 

τιμών της αγοράς κι αυτό είναι κάτι που πρέπει να το γνωρίζει μακροπρόθεσμα. 

 

Παρενέργειες ανταγωνισμού 
Αν θεωρήσουμε πως το φάρμακο για την αντιμετώπιση των μονοπωλιακών 

καταστάσεων και την αύξηση του οφέλους της κοινωνίας από μια αγορά είναι ο 

ανταγωνισμός τότε είναι λογικό να αναμένουμε και την ύπαρξη ορισμένων 

παρενεργειών. 

Είναι φανερό πως η αύξηση του αριθμού των ανταγωνιζόμενων επιχειρήσεων 

συνεπάγεται και μια πτώση στις τιμές.Εκτός αυτού όμως είναι πιθανό να εμφανιστούν 

και αρνητικά φαινόμενα.Μια τέτοια περίπτωση είναι αυτή όπου οι νεοεισερχόμενες 

εταιρίες στοχεύουν στα πιο κερδοφόρα κομμάτια της αγοράς μέσω της στρατηγικής 

της “κρέμας”.Με αυτή τη στρατηγική μπαίνουν στην αγορά με υψηλές τιμές ώστε να 

                                                 
19 Retail Prices Index 
20 Consumer Prices Index 
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αποκομίσουν γρήγορα κέρδη,έστω και με το κόστος της μικρής πελατειακής 

βάσης,και με αυτά είτε να χρηματοδοτήσουν τον τομέα της Έρευνας και Ανάπτυξης 

για την ανάπτυξη νέων πρωτοποριακών τεχνολογιών είτε να προβούν σε επενδύσεις 

υποδομής και ποιοτικών αναβαθμίσεων.Έτσι όμως κινδυνεύει η βιωσιμότητα των 

υπολοίπων εταιριών που έχουν ανάγκη από τα κερδοφόρα τμήματα της αγοράς ώστε 

να μπορούν να χρηματοδοτούν και να παρέχουν τις υπηρεσίες στα πιο αδύναμα με 

απώτερο σκοπό την διεύρυνση του κύκλου εργασιών για την επίτευξη των 

απαραίτητων οικονομιών κλίμακας. 

Ο ανταγωνισμός μπορεί να αποδειχθεί αναποτελεσματικός στην περίπτωση 

εκτεταμένης εισόδου εταιριών στην αγορά που θα έχει ως συνέπεια την αδυναμία 

επίτευξης επιπέδων παραγωγής που να εκμεταλλεύονται οικονομίες κλίμακας κι άρα 

να μειώνουν το οριακό κόστος.Μπορεί δηλαδή η πτώση των τιμών λόγω του 

ανταγωνισμού να αυξάνει το πλεόνασμα του καταναλωτή,το συνολικό όμως 

κοινωνικό πλεόνασμα να μειώνεται λόγω της μεγάλης μείωσης σε αυτό του 

παραγωγού (πολλές φορές και πλήρης απορρόφησής του).Ένας τρόπος 

αντιμετώπισης αυτού του ζητήματος είναι οι εταιρίες να προσφέρουν 

διαφοροποιημένα προϊόντα και υπηρεσίες δίνοντας μεγαλύτερη ποικιλία επιλογών 

στον καταναλωτή κι άρα αυξάνοντας το πλεόνασμά του. 

Γι’ αυτό είναι χρήσιμο τέτοια ζητήματα να μπαίνουν στο τραπέζι της 

συζήτησης πριν την καθιέρωση ενός αποτελεσματικού θεσμικού πλαισίου ούτως 

ώστε να υπάρχει μια όσο το δυνατόν ολοκληρωμένη εικόνα της λειτουργίας της 

αγοράς και της επίδρασης σε αυτήν των όποιων αποφάσεων. 

 

Προστασία Καταναλωτών 
Αδιαμφισβήτητο γεγονός είναι πως η αγορά των τηλεπικοινωνιών ξεκινάει 

από τους καταναλωτές και καταλήγει σε αυτούς.Αυτοί είναι η κινητήρια δύναμη,ο 

μοχλός ανάπτυξης και πάνω σε αυτούς στηρίζεται όλη αυτή η βιομηχανία.Θα ήταν 

λοιπόν αδιανόητο αν το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας αυτής της αγοράς δεν αφιέρωνε 

ένα μεγάλο μέρος του για την προστασία,την εξυπηρέτηση και τη διατήρηση ενός 

επιπέδου για τις υπηρεσίες που λαμβάνουν οι καταναλωτές. 

Οι τηλεπικοινωνίες κατέχουν εξέχουσα θέση στη σύγχρονη κοινωνία και ο 

ρόλος τους στην οικονομία,την εκπαίδευση,την πολιτική και όλους τους άλλους τομείς 

συνεχώς αυξάνεται.Καθίσταται ζωτικής λοιπόν σημασίας η δυνατότητα πρόσβασης 

σε ανάλογα μέσα (είτε αυτό είναι τηλέφωνο,είτε κινητό,είτε το Διαδίκτυο κ.ό.κ) για όλα 

τα μέλη της κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς,τεχνικούς,οικονομικούς ή οτιδήποτε 

άλλο,γιατί διαφορετικά ζημιώνονται όχι μόνο τα άτομα αλλά και η κοινωνία στο 
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σύνολό της.Μέσα από την ενίσχυση του ανταγωνισμού αλλά και διάφορα κοινωνικά 

μέτρα το θεσμικό πλαίσιο πρέπει να μεριμνήσει ώστε οι πολίτες να έχουν πρόσβαση 

τουλάχιστον στις βασικές υπηρεσίες και μάλιστα σε ικανοποιητικές τιμές. 

Κάτι τέτοιο μπορεί να επιτευχθεί υποχρεώνοντας τους παροχείς να διαθέτουν 

τις υπηρεσίες τους σε ευρύ φάσμα καταναλωτών και προσφέροντάς τους κίνητρα για 

επέκταση των υποδομών και των δραστηριοτήτων τους σε υποβαθμισμένες 

περιοχές. 

Ιδιαίτερη ευαισθησία χρειάζεται για τα ΑΜΕΑ και την αντιμετώπιση των 

αναγκών τους.Το ρυθμιστικό πλαίσιο πρέπει να καθιερώνει τρόπους εξυπηρέτησης 

αυτών των ατόμων και φυσικά κανόνες που οι παροχείς θα σέβονται.Μερικοί από 

αυτούς είναι ο εφοδιασμός τους με κατάλληλο εξοπλισμό που θα διευκολύνει την 

πρόσβαση σε τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες όπως ειδικά τηλέφωνα,δημόσια 

καρτοτηλέφωνα,πληκτρολόγια κ.ά.Αποτελεί καθήκον μιας ανεπτυγμένης κοινωνίας η 

παροχή τέτοιου είδους υπηρεσιών στα ΑΜΕΑ ειδικά όταν πολλές φορές τους είναι 

απολύτως απαραίτητες και αρκετές από αυτές με σωστή χρήση θα μπορούσαν να 

τους διευκολύνουν στην κάλυψη βασικών αναγκών αλλά και να τους καταστήσουν 

πιο ενεργά μέλη της. 

Μεγάλη σημασία έχουν οι όροι των συμβάσεων μεταξύ εταιριών και χρηστών 

και πως προστατεύονται οι δεύτεροι.Οι όροι θα πρέπει να είναι σαφείς και 

προκαθορισμένοι (πχ. τι συμβαίνει στην περίπτωση καθυστέρησης ή αδυναμίας 

πληρωμής των λογαριασμών),να μην γίνεται κατάχρηση της εξουσίας του παροχέα 

(ιδιαίτερα όσο η αγορά δεν έχει εξελιχθεί σε πλήρως ανταγωνιστική),να μην υπάρχει 

παραπληροφόρηση έστω και μέσω της διαφήμισης ενώ είναι απαραίτητο ο 

καταναλωτής να γνωρίζει τι περιλαμβάνεται στην τιμή που πληρώνει.Επίσης ο 

παροχέας δεσμεύεται να καθορίζει ένα συγκεκριμένο επίπεδο ποιότητας υπηρεσίας 

την οποία θα παρέχει βάση της σύμβασης. 

Σε σχέση με το τελευταίο,ο ρυθμιστικός φορέας θα ήταν σωστό να φροντίσει 

ώστε να υπάρχει γενικά ένα σχετικά υψηλό επίπεδο ποιότητας υπηρεσιών,ανάλογα 

πάντα με τις υποδομές και το βιοτικό επίπεδο της χώρας αναφοράς.Οι όποιες 

παρεμβάσεις προς αυτή την κατεύθυνση πρέπει να γίνονται και σε συνδυασμό με το 

κόστος που αντιμετωπίζουν οι εταιρίες καθώς επίσης και με τους περιορισμούς ή την 

ευελιξία που παρέχει η τιμολογιακή πολιτική.Πρέπει δηλαδή να συμβιβαστούν τόσο 

ένα ικανοποιητικό επίπεδο υπηρεσιών όσο και ένα σύστημα χρέωσης που δεν θα 

καθιστά απαγορευτική την πρόσβαση σε αυτές.Ταυτόχρονα θα πρέπει να υπάρχουν 

και διαβαθμίσεις των επιπέδων ποιότητας ούτως ώστε αν κάποιος επιθυμεί να 

χρησιμοποιήσει εξειδικευμένες ή ακριβές υπηρεσίες να μπορεί να το κάνει 

πληρώνοντας το υψηλό αντίτιμο.Ακόμη η διασφάλιση αυτών των επιπέδων επιβάλει 
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την οριοθέτηση σχετικών κανόνων κατά τη διαδικασία παροχής αδειών εισόδου στην 

αγορά,οι οποίοι θα είναι θεωρητικά ελαστικοί στην αρχή αλλά θα δεσμεύουν τις 

εταιρίες για πλήρη συμμόρφωση εντός συγκεκριμένων χρονικών ορίων. 

Δίχως αμφιβολία η ενημέρωση των καταναλωτών για τα δικαιώματα και τις 

δυνατότητες που τους παρέχει το θεσμικό πλαίσιο είναι στοιχείο κλειδί και για την 

πρακτική τους εφαρμογή.Εκτός αυτού στους καταναλωτές πρέπει να παρέχονται 

αναλυτικοί λογαριασμοί με κατηγορίες υπηρεσιών και ακριβείς χρεώσεις για κάθε μια 

ώστε να μπορούν να τις συγκρίνουν με αυτές των ανταγωνιστών.Ακόμη 

οποιεσδήποτε αλλαγές στα τιμολόγια είναι λογικό να ανακοινώνονται έγκαιρα και 

πριν την εφαρμογή τους ενώ θα πρέπει να είναι δυνατή η άρνηση του χρήστη σε 

περίπτωση διαφωνίας πχ. με διακοπή της σύμβασης.Για μεγαλύτερη 

αποτελεσματικότητα αυτών αλλά και των περισσότερων κανονισμών είναι καλό να 

συνοδεύονται από τη δυνατότητα αλλαγής παροχέα για τους χρήστες.Όσο 

μεγαλύτερη ευελιξία έχουν οι καταναλωτές τόσο εντείνεται ο ανταγωνισμός μεταξύ 

των εταιριών και κατ’ επέκταση ενισχύονται τα μέτρα εκείνα που τους προστατεύουν 

από παρατυπίες. 

Παρά τις όποιες ασφαλιστικές δικλείδες εγκαθιστά το θεσμικό πλαίσιο υπέρ 

των καταναλωτών είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα εμφανιστούν περιπτώσεις παραβίασής 

τους ειδικά όταν υπάρχουν εταιρίες που είχαν συνηθίσει να δρουν με μονοπωλιακές 

πρακτικές.Για το λόγο αυτό θεωρείται αναγκαία η θεσμοθέτηση διεξόδων μέσω των 

οποίων θα εκφράζουν τα παράπονά τους οι καταναλωτές.Αποτελεί θεμελιώδες 

στοιχείο κάθε θεσμικού πλαισίου η ύπαρξη μηχανισμών εξέτασης των διαφορών 

χρηστών και παροχέων που θα κρίνουν τυχόν παραβιάσεις κανονισμών ή ελλιπής 

εκπλήρωσης υποχρεώσεων από την πλευρά των εταιριών (πχ. αδυναμία σύνδεσης 

με το δίκτυο,χαμηλή ποιότητα σύνδεσης,καθυστέρηση ολοκλήρωσης της σύνδεσης 

με το δίκτυο ή εγκατάστασης νέας τηλεφωνικής γραμμής κτλ) και θα αποφασίζουν για 

την αποζημίωση των καταναλωτών. 

Πέραν αυτών ο αρμόδιος φορέας έχει να αντιμετωπίσει και δύο 

αντικρουόμενα χαρακτηριστικά των δικτύων.Από τη μια την ελευθερία έκφρασης και 

διακίνησης των ιδεών καθώς κι αποστολής και λήψης πληροφοριών κι απ’ την άλλη 

την προστασία των χρηστών από ανεπιθύμητο,παράνομο και επιζήμιο υλικό που 

μπορεί να κυκλοφορεί στο δίκτυο.Ιδιαίτερη προστασία πρέπει να έχουν τα παιδιά σε 

ένα περιβάλλον που είναι δύσκολο να επιτηρηθεί,όπως το Διαδίκτυο,και σ’ αυτό είναι 

απαραίτητο να συμμετέχουν φορείς,οικογένεια,παροχείς και οι ίδιοι οι χρήστες με 

όπλο την ενημέρωση για τους κινδύνους που ελλοχεύουν.Επίσης χρειάζεται αρκετή 

δουλειά στο θέμα της προστασίας της ιδιωτικής ζωής (ή αλλιώς των ευαίσθητων 

προσωπικών δεδομένων) που μέρα με τη μέρα δείχνουν να παραβιάζονται ιδίως στο 
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βωμό της εμπορικής εκμετάλλευσης.Παρότι έχουν γίνει προσπάθειες,ακόμη και στην 

Ε.Ε,οι πιο πολλές δεν επαρκούν ενώ ορισμένες φορές είναι τόσο ισχυρά τα 

οικονομικά συμφέροντα που υπερισχύουν έναντι αυτών των πολιτών. 

Τέλος ένα ζήτημα που σχετίζεται με τα παραπάνω είναι αυτό της ασφάλειας 

των συναλλαγών σε ένα δίκτυο κάτι που επηρεάζει την ανάπτυξη του μέσου αλλά και 

τη χρήση του ως μιας νέας αγοράς αγαθών και υπηρεσιών.Το σχετικό πλαίσιο 

πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις εξελίξεις της τεχνολογίας,τις απειλές αλλά και τις 

δυνατές λύσεις (πχ.κλειδιά,αλγόριθμοι,λογισμικό προστασίας κ.ά) έτσι ώστε να 

μπορεί να αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις της εποχής και να μην είναι ξεπερασμένο και 

πρακτικά ανίσχυρο για αυτές τις περιπτώσεις. 

Γενικά πάντως το θεσμικό πλαίσιο λειτουργεί ως ασπίδα για τους 

καταναλωτές αλλά απαιτείται προσοχή στο να μην τυποποιεί τα πάντα,και ειδικά να 

μην παρεμβαίνει σε θέματα που η ίδια η αγορά έχει ρυθμίσει μέσω του 

ανταγωνισμού,αφήνοντας χρήστες κι εταιρίες να απολαμβάνουν τα οφέλη που 

παρέχει η αγορά των τηλεπικοινωνιών.Γι’ αυτό σαν γενική πρακτική ο αρμόδιος 

φορέας μπορεί να συμβουλεύεται τόσο οργανώσεις καταναλωτών όσο και τις 

επιχειρήσεις στην προσπάθειά του να πετύχει τον καλύτερο δυνατό συμβιβασμό και 

να έχει όσο πιο ολοκληρωμένη εικόνα της αγοράς γίνεται. 

 

Συμπεράσματα 
Το συμπέρασμα είναι πως σε μια αγορά που μεταλλάσσεται όπως αυτή των 

τηλεπικοινωνιών είναι αναγκαίο οι κανόνες και οι στόχοι να  τεθούν μέσα από ένα 

προσεχτικά διαμορφωμένο θεσμικό πλαίσιο.Σκοπός του δεν είναι άλλος από το να 

ενεργοποιήσει τον ανταγωνισμό στην αγορά,να περιορίσει και να εξαφανίσει τα 

εμπόδια εισόδου εταιριών στο χώρο.Όπως έχει δείξει εξάλλου η εμπειρία ο 

ανταγωνισμός έχει θετικές επιπτώσεις τόσο στα επίπεδα παραγωγικότητας όσο και 

της ποιότητας ενώ συμβάλλει στην μείωση του επιπέδου των τιμών.Φυσικά πρέπει 

να παραμένει ενημερωμένο και ευέλικτο στο δυναμικό περιβάλλον των νέων 

τεχνολογιών έτσι ώστε να έχει τη δυνατότητα παρεμβάσεων όταν οι περιστάσεις το 

απαιτούν.Αντίστοιχα πρέπει οι ρυθμίσεις να διατηρούνται όσο είναι αναγκαίες και να 

αποσύρονται όταν έχουν πετύχει το έργο τους γιατί διαφορετικά αρχίζουν να 

λειτουργούν εις βάρος της αγοράς. 
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