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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1 Απελευθέρωση της τηλεπικοινωνιακής αγοράς

Όταν το 1844 θεμελιώθηκε για πρώτη φορά ο ηλεκτρικός τηλέγραφος,

κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί την ραγδαία εξέλιξη των τηλεπικοινωνιών.

Ιδιαίτερα, κατά την διάρκεια των τελευταίων είκοσι ετών ο τομέας των

τηλεπικοινωνιών περιήλθε σε μια καινούρια κατάσταση, η οποία συνοψίζεται

από την μία πλευρά στην τεχνολογική εξέλιξη και στην εμφάνιση πολλών νέων

τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και από την άλλη στην αναθεώρηση του θεσμικού

πλαισίου και στην αναδιοργάνωση των παραδοσιακών οργανισμών παροχής των

τηλεπικοινωνιών.

Από τα πρώτα βήματα του ο τομέας των τηλεπικοινωνιών σε όλες τις

χώρες, λειτουργούσε με καθεστώς αυστηρού κρατικού μονοπωλίου και σχεδόν

απόλυτου προστατευτισμού. Σε επίπεδο παρεχομένων υπηρεσιών κυριαρχούσε η

τηλεφωνία και σε μικρότερη έκταση η τηλεγραφία και η τηλετυπία. Από τη

δεκαετία του 1970 όμως άρχισε να αναπτύσσεται και να εξελίσσεται μια σειρά

από νέες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, όπως η μεταβίβαση δεδομένων, η

τηλεομοιοτυπία, η τηλεεικονογραφία, η κινητή επικοινωνία, το διαδίκτυο, οι

multimedia υπηρεσίες, οι ευρυζωνικές υπηρεσίες κ.α. Οι πιέσεις για την παροχή

νέων προηγμένων υπηρεσιών και προϊόντων,  αλλά και η κακή απόδοση του

δικτύου που περιόριζε σημαντικά το εύρος και την ποιότητα των παρεχομένων

τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, προκάλεσαν προβληματισμούς σχετικά με την

αποτελεσματικότητα της παραδοσιακής αυτής δομής και του θεσμικού πλαισίου.

Έτσι από τη δεκαετία του 1970 δρομολογήθηκε μια διαδικασία

θεμελιώδους αναδιάρθρωσης του τομέα τηλεπικοινωνιών, η οποία απέκτησε

σταδιακά παγκόσμιο χαρακτήρα. Η διαδικασία αυτή ξεκίνησε αρχικά τη

δεκαετία του 1970 στις ΗΠΑ και από τις αρχές της δεκαετίας του 1980 στη Μ.

Βρετανία και την Ιαπωνία,  για να επεκταθεί ακολούθως και στις λοιπές χώρες

μέλη του ΟΟΣΑ. Στο πεδίο αναδιάρθρωσης του τομέα των τηλεπικοινωνιών

περιλαμβάνονταν και τα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), χωρίς να

εξαιρούνται ακόμη και οι αναπτυσσόμενες χώρες.
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Ειδικότερα, στο χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), τα πρώτα βήματα

προς την απελευθέρωση των τηλεπικοινωνιών και τη διαμόρφωση κοινής

τηλεπικοινωνιακής πολιτικής ξεκίνησαν το 1984 με τον συντονισμό της

μελλοντικής ανάπτυξης των τηλεπικοινωνιών στην Ένωση. Ακολούθησε η

έκδοση της «Πράσινης Βίβλου» το 1987 για τις υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών και

υλικού, με την οποία καθορίστηκε το πλαίσιο για την πλήρη απελευθέρωση της

αγοράς τηλεπικοινωνιών. Κύρια προτεραιότητα της συγκεκριμένης βίβλου

αποτέλεσε η ωφέλεια τόσο των πολιτών (παροχή καινοτόμων υπηρεσιών και

εφαρμογών, καλύτερη ποιότητα και χαμηλότερες τιμές των παρεχομένων

υπηρεσιών, δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης κ.α.) όσο και των

επιχειρήσεων (προώθηση της ικανότητας καινοτομίας, ενισχυμένη

ανταγωνιστικότητα κ.α.). Στην συνέχεια εκδόθηκε μια σειρά Οδηγιών και

Αποφάσεων με τις οποίες υλοποιήθηκε η νέα κοινή πολιτική. Αρχικά

απελευθερώθηκαν οι τερματικές συσκευές και οι υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας

και στη συνέχεια άλλες υπηρεσίες,  όπως η παροχή ανοικτού δικτύου (ΟΝΡ),  η

κινητή τηλεφωνία, η δορυφορική επικοινωνία κ.α. Η πορεία αυτή ολοκληρώθηκε

την 1/1/1998 με την απελευθέρωση και της φωνητικής τηλεφωνίας που σήμανε

την πλήρη απελευθέρωση της αγοράς και κατέστησε πραγματικότητα την ενιαία

αγορά των υπηρεσιών τηλεπικοινωνίας.

Η Ελλάδα,  ως χώρα –  μέλος της ΕΕ,  δεν ήταν δυνατό να μείνει

ανεπηρέαστη από τις αλλαγές που έλαβαν χώρα στον τομέα των τηλεπικοινωνιών

παγκοσμίως. Έτσι, από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 εφαρμόστηκε σταδιακά

μια πολιτική που είχε ως βασικό σκοπό την προσαρμογή των ελληνικών

τηλεπικοινωνιών στις διεθνείς και ευρωπαϊκές εξελίξεις και πιέσεις. Ειδικότερα,

η εφαρμοζόμενη πολιτική στηρίχθηκε σε δύο βασικούς άξονες: αφενός στον

εκσυγχρονισμό των τηλεπικοινωνιακών υποδομών με την πλήρη ψηφιακοποιησή

τους και αφετέρου στην συνολική αναδιάρθρωση της τηλεπικοινωνιακής αγοράς

με την πλήρη απελευθέρωσή της. Ακολουθώντας τις θεσμικές πρωτοβουλίες της

Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Ελλάδα απελευθέρωσε σταδιακά την

τηλεπικοινωνιακή αγορά της στον ανταγωνισμό ξεκινώντας από την κινητή

τηλεφωνία (1992) και τον τερματικό τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό (1994). Μετά

την εξασφάλιση μιας μεταβατικής περιόδου, η ελληνική αγορά των

τηλεπικοινωνιών απελευθερώθηκε πλήρως την 1/1/2001 με την κατάργηση και
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των τελευταίων αποκλειστικών δικαιωμάτων που είχε μέχρι τότε ο ΟΤΕ, δηλαδή

την εγκατάσταση, λειτουργία και εκμετάλλευση του δημόσιου

τηλεπικοινωνιακού δικτύου και την παροχή της φωνητικής τηλεφωνίας .

1.2 Αντικείμενο έρευνας

1.2.1 Θεωρητική προσέγγιση

Με την παρούσα διατριβή μελετώνται καταρχήν θεωρητικά ζητήματα που

αφορούν γενικά τον τομέα των τηλεπικοινωνιών και την αναδιάρθρωση που

αυτός υπέστη διεθνώς. Ειδικότερα, εξετάζεται η τεχνολογική εξέλιξή των

τηλεπικοινωνιών από την τηλεγραφία του 1850 μέχρι την σημερινή μορφή της

κινητής τηλεφωνίας, του διαδικτύου, των δορυφορικών επικοινωνιών, των

υπηρεσιών multimedia, των ευρυζωνικών υπηρεσιών κ.α. Επίσης, εξετάζονται οι

θεμελιώδεις δομές των σύγχρονων τηλεπικοινωνιών, όπως αυτές εκφράζονται

από το τηλεπικοινωνιακό δίκτυο, τις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες (αφορούν

στην μετάδοση σημείων, σημάτων, γραπτού κειμένου, εικόνων, ήχου και κάθε

είδους πληροφορία) και τον τηλεπικοινωνιακό τερματικό εξοπλισμό (μέσο

μετάδοσης, επεξεργασίας και λήψης πληροφοριών).

Στη συνέχεια, μελετώνται οι διεθνώς εφαρμοζόμενες διαρθρωτικές αλλαγές

στον τομέα των τηλεπικοινωνιών.  Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία οι

αλλαγές αυτές συγκλίνουν στην ιδιωτικοποίηση των παραδοσιακών

τηλεπικοινωνιακών οργανισμών, στην εισαγωγή και στην ανάπτυξη του

ανταγωνισμού κατά την παραγωγή και παροχή των τηλεπικοινωνιακών

υπηρεσιών και στην διαμόρφωση του κατάλληλου ρυθμιστικού πλαισίου για την

εύρυθμη λειτουργία του ανταγωνισμού.

Τέλος, μελετάται ένας σημαντικός αριθμός εμπειρικών ερευνών που

αξιολογούν  τις επιπτώσεις των σημαντικών αλλαγών, όπως εφαρμόστηκαν στους

τηλεπικοινωνιακούς τομείς τόσο των αναπτυγμένων όσο και των

αναπτυσσόμενων χωρών. Οι εμπειρικές αυτές έρευνες, ανάλογα με τον τύπο

ανάλυσης που χρησιμοποιούν, διακρίνονται σε εμπειρικές οικονομετρικές

έρευνες και σε μελέτες περιπτώσεων (case studies) και εξετάζουν δύο βασικά
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θέματα: τις επιπτώσεις των μεταρρυθμίσεων στο σύνολο της τηλεπικοινωνιακής

αγοράς και την εταιρική αναδιοργάνωση των παραδοσιακών τηλεπικοινωνιακών

οργανισμών που ιδιωτικοποιήθηκαν πλήρως ή μερικώς.

1.2.2 Εμπειρική προσέγγιση

Στο εμπειρικό μέρος τη παρούσας διατριβής εξετάζεται η ιστορική εξέλιξη

και η μεταρρύθμιση του ελληνικού τομέα των τηλεπικοινωνιών με τη βοήθεια

πρωτογενούς έρευνας στις τηλεπικοινωνιακές επιχειρήσεις. Συγκεκριμένα,

διερευνώνται οι επιπτώσεις στη λειτουργία και απόδοση της αγοράς από

· την σταδιακή κατάργηση του μονοπωλίου του ΟΤΕ,

· την εισαγωγή του ανταγωνισμού στην αγορά και

· την καθιέρωση της ΕΕΤΤ ως ανεξάρτητη ρυθμιστική αρχή.

Καταρχήν, για την πληρέστερη ανάλυση της ελληνικής τηλεπικοινωνιακής

αγοράς εξετάζονται μια σειρά από δείκτες απόδοσης, όπως καταγράφονται στις

βάσεις δεδομένων ελληνικών και διεθνών οργανισμών, και αφορούν στην

τηλεπικοινωνιακή υποδομή, στην τηλεφωνική διείσδυση, στην ποιότητα των

παρεχομένων υπηρεσιών, στο ύψος των επενδύσεων και στο σύνολο των εσόδων.

Η πρωτογενής έρευνα εστιάζεται σε συγκεκριμένους δείκτες της αγοράς, οι

οποίοι ομαδοποιήθηκαν σε επιμέρους κατηγορίες βάσει της διεθνούς

βιβλιογραφίας. Οι δείκτες που αφορούν την δομή της αγοράς κατηγοριοποιούνται

γενικά 1) στην είσοδο των επιχειρήσεων στην αγορά, 2) στον ανταγωνισμό στην

αγορά,  3)  στην ρύθμιση της αγοράς,  4)  στις τάσεις και προοπτικές της αγοράς.

Ειδικότερα, για την είσοδο στην αγορά εξετάζονται οι απαιτήσεις αδειοδότησης

για νέα είσοδο στην αγορά, τα τεχνολογικά εμπόδια (εκσυγχρονισμός και

χωρητικότητα των τηλεπικοινωνιακών υποδομών, εφεύρεσης και καινοτομίας

των προϊόντων κ.α.) και τα οικονομικά εμπόδια (υψηλές δαπάνες εγκατάστασης,

λειτουργίας, διαφήμισης και marketing κ.α.) κατά την είσοδο στην αγορά. Στην

δεύτερη κατηγορία δεικτών εξετάζονται ο ανταγωνισμός που επικρατεί στην

αγορά σε επίπεδο τεχνολογίας, διαφήμισης και μάρκετινγκ, εξυπηρέτησης των
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πελατών, τιμολόγησης και έμπειρου και εξειδικευμένου προσωπικού. Η ρύθμιση

της αγοράς εξετάζεται μέσω της ανεξαρτησίας και των αρμοδιοτήτων της ΕΕΤΤ,

καθώς και της δεσπόζουσας θέσης του ΟΤΕ. Οι τάσεις και οι προοπτικές της

αγοράς αποτυπώνονται στο μέγεθος και τον ρυθμό ανάπτυξής της, τις προοπτικές

της απασχόλησης και της τιμολόγησης και τις διαδικασίες εξαγορών και

συγχωνεύσεων.

Επιπλέον, εξετάζονται δύο συγκεκριμένοι δείκτες απόδοσης που αφορούν

την απασχόληση και την τιμολογιακή πολιτική. Δηλαδή, μελετώνται οι εξελίξεις

που σημειώθηκαν στην απασχόληση και την τιμολογιακή πολιτική από το 1992

που άρχισε η απελευθέρωση των τηλεπικοινωνιών μέχρι σήμερα.  Εκτός από τις

επιπτώσεις στον αριθμό των απασχολουμένων μελετώνται και οι επιπτώσεις στην

δομή της απασχόλησης, όπως στο είδος των θέσεων απασχόλησης, στο

μορφωτικό επίπεδο των απασχολουμένων και στην μορφή της απασχόλησης.

Επίσης,  εξετάζονται διεξοδικότερα οι επιπτώσεις στο ύψος των τιμών των

αστικών,  υπεραστικών και διεθνών κλήσεων καθώς και οι τιμές της κινητής

τηλεφωνίας και της πρόσβασης στο διαδίκτυο.

1.3 Μεθοδολογία της έρευνας

Η έρευνα διενεργήθηκε το 2005 στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται

στην ελληνική τηλεπικοινωνιακή αγορά παρέχοντας υπηρεσίες σταθερής και

κινητής τηλεφωνίας καθώς και υπηρεσίες διαδικτύου. Οι επιχειρήσεις αυτές

έχουν συμπεριληφθεί στο σχετικό μητρώο επιχειρήσεων της Εθνικής Επιτροπής

Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ).

Η εξέταση των επιχειρήσεων πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο των

συνεντεύξεων, οι οποίες είχαν ως βάση ένα δομημένο ερωτηματολόγιο που

αποτελείται από τέσσερις βασικές ενότητες. Η πρώτη ενότητα του

ερωτηματολογίου αναφέρεται στη δομή της αγοράς. Η δεύτερη ενότητα

αναφέρεται στην απασχόληση και την δομή της. Στην τρίτη ενότητα αναλύεται η

τιμολογιακή πολιτική. Η τέταρτη και τελευταία ενότητα αναφέρεται στις τάσεις

και προοπτικές της ελληνικής τηλεπικοινωνιακής αγοράς.
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Τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από τη έρευνα αναλύονται τελικά σε δύο

επίπεδα. Καταρχήν, τα στοιχεία αναλύονται με την βοήθεια του στατιστικού

πακέτου SPSS περιγραφικά για το σύνολο της έρευνας και ανά κατηγορία

επιχειρήσεων σύμφωνα με το μέγεθος τους, την ιδιοκτησία τους και το είδος των

υπηρεσιών που παρέχουν. Στην συνέχεια με την εκτίμηση οικονομετρικών

υποδειγμάτων αναλύεται, με την Panel Feasible Generalised Least Squares

(FGLS) τεχνική, η επίδραση του μεγέθους, της ιδιοκτησίας, του μεριδίου της

αγοράς των επιχειρήσεων,  καθώς και της ειδικότητας και του μορφωτικού

επιπέδου του απασχολούμενου προσωπικού στην δομή της αγοράς, στην

τιμολογιακή πολιτική και στην απασχόληση.

1.4 Δείγμα της έρευνας

Το δείγμα της έρευνας αποτελείται από 44 επιχειρήσεις τηλεπικοινωνιών

που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά για την χρονική περίοδο 1992 -

2005. Από αυτές, οι 3 επιχειρήσεις είναι κρατικές, όπου δηλαδή το κράτος

διατηρεί το μεγαλύτερο ποσοστό του μετοχικού τους κεφαλαίου και οι

υπόλοιπες 41  είναι αμιγώς ιδιωτικές επιχειρήσεις.  Η κύρια δραστηριότητα των

40  επιχειρήσεων είναι η παροχή σταθερής τηλεφωνίας και διαδικτύου και των

υπόλοιπων 4 επιχειρήσεων η κύρια δραστηριότητα αφορά στην κινητή

τηλεφωνία. Τέλος, 25 επιχειρήσεις της έρευνας είναι μικρές επιχειρήσεις, αφού

παρουσιάζουν στο τέλος του 2004 κύκλο εργασιών μικρότερο των 7 εκατ. €. Οι

μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αυτές δηλαδή που παρουσιάζουν κύκλο εργασιών

μεταξύ 7 εκατ.€ και 40 εκατ. € είναι 10. Οι υπόλοιπες 9 επιχειρήσεις

παρουσιάζουν κύκλο εργασιών άνω των 40  εκατ.  €  και κατατάσσονται στις

μεγάλες επιχειρήσεις.

1.5 Δομής της διατριβής

Η παρούσα διατριβή αποτελείται από δύο μέρη. Το πρώτο μέρος αφορά

στη θεωρητική έρευνα και το δεύτερο μέρος αναφέρεται στην εμπειρική έρευνα.

Αναλυτικότερα, το θεωρητικό μέρος που εξετάζει την μεταρρύθμιση του τομέα

των τηλεπικοινωνιών διεθνώς χωρίζεται σε τρία κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο

παρουσιάζονται οι βασικές έννοιες των τηλεπικοινωνιών. Στο δεύτερο κεφάλαιο
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αναλύονται οι πολιτικές που αναπτύχθηκαν και εφαρμόστηκαν παγκοσμίως για

την μεταρρύθμιση των τηλεπικοινωνιακών αγορών. Τέλος, στο τρίτο κεφάλαιο

παρουσιάζεται και αναλύεται ένας σημαντικός αριθμός ερευνών που εξετάζουν

τις επιπτώσεις των σημαντικών αλλαγών στις διεθνείς τηλεπικοινωνίες.

Στο δεύτερο μέρος και σε αντιστοιχία με την θεωρητική ανάλυση

παρουσιάζεται η εμπειρική έρευνα, που αφορά τον ελληνικό τομέα

τηλεπικοινωνιών. Πιο συγκεκριμένα, στο εμπειρικό μέρος εξετάζονται οι

επιπτώσεις της μεταρρύθμισης της ελληνικής τηλεπικοινωνιακής αγοράς με την

εισαγωγή του ανταγωνισμού, την κατάργηση του μονοπωλίου του (ΟΤΕ) και την

εφαρμογή της  ρυθμιστικής πολιτικής με την καθιέρωση της ΕΕΤΤ.

Η εμπειρική έρευνα ειδικότερα διακρίνεται σε πέντε κεφάλαια. Στο πρώτο

κεφάλαιο παρουσιάζεται η ιστορική εξέλιξη του ελληνικού τομέα

τηλεπικοινωνιών καθώς και η σημερινή του κατάσταση με βάση την δευτερογενή

έρευνα. Στο δεύτερο κεφάλαιο περιγράφεται η εμπειρική έρευνα και

παρουσιάζονται τα στοιχεία της. Στο τρίτο κεφάλαιο αναλύονται και

αξιολογούνται οι επιπτώσεις της μεταρρύθμισης στο σύνολο των επιχειρήσεων

της έρευνας. Επιπλέον, τα συγκεντρωθέντα στοιχεία της έρευνας αναλύονται και

αξιολογούνται σε τρία ζευγάρια επιχειρήσεων. Από αυτά το πρώτο ζευγάρι

αφορά τις μικρές/μικρομεσαίες σε σύγκριση με τις μεγάλες επιχειρήσεις. Το

δεύτερο ζευγάρι αναφέρεται στις κρατικές σε σχέση με τις ιδιωτικές επιχειρήσεις.

Το τρίτο ζευγάρι, τέλος, αφορά στις επιχειρήσεις σταθερής τηλεφωνίας

/διαδικτύου σε σύγκριση με τις επιχειρήσεις κινητής τηλεφωνίας. Στο τέταρτο

κεφάλαιο εκτιμάται και αξιολογείται το οικονομετρικό υπόδειγμα με το οποίο

ελέγχεται η επίδραση του μεγέθους, της ιδιοκτησίας και του μεριδίου της αγοράς

των επιχειρήσεων,  της ειδικότητας και του μορφωτικού επιπέδου του

απασχολούμενου προσωπικού  στην δομή της αγοράς, στην τιμολογιακή πολιτική

και στην απασχόληση. Στο πέμπτο κεφάλαιο τέλος παρουσιάζονται τα

σημαντικότερα συμπεράσματα της εμπειρικής έρευνας.

Εν κατακλείδι,  η παρούσα διατριβή ολοκληρώνεται με προτάσεις για

μελλοντική έρευνα στον συνεχώς εξελισσόμενο τομέα των τηλεπικοινωνιών.
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ΜΕΡΟΣ Α’
«ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ»

«Η ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΕΘΝΩΣ
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2. ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»

Προκειμένου να γίνει κατανοητή η μελέτη της παρούσας διατριβής,

κρίνεται σκόπιμο αρχικά να γίνει μια ανάλυση των βασικών εννοιών, που

αφορούν στις τηλεπικοινωνίες. Συγκεκριμένα, αναλύεται ο όρος

τηλεπικοινωνίες, καθώς και οι θεμελιώδεις δομές της τηλεπικοινωνιακής αγοράς.

2.1 Ο Όρος «Τηλεπικοινωνίες»

Η λέξη «Τηλεπικοινωνία» προέρχεται από την λέξη «Τήλε» (ελληνικής

προέλευσης),  που σημαίνει μακριά,  από απόσταση και από την λέξη

«Επικοινωνία» (λατινικής προέλευσης – Communicatio), που σημαίνει

μετάδοση, σύνδεση (ITU 2006-www.itu.int-). Σήμερα ως τηλεπικοινωνία

ορίζεται «η μετάδοση, εκπομπή ή λήψη σημείων, σημάτων, γραπτού κειμένου,

εικόνων, ήχων ή πληροφοριών κάθε είδους που πραγματοποιείται με ενσύρματα,

οπτικά, ραδιοηλεκτρικά ή άλλα ηλεκτρομαγνητικά συστήματα» (Ν. 2246/94).

Μέσω των τηλεπικοινωνιών δηλαδή επιτυγχάνεται η επικοινωνία μεταξύ δύο ή

περισσοτέρων προσώπων,  οι οποίοι βρίσκονται μακριά ο ένας από τον άλλο

(Windthorst 2000, Bernegger κ.α. 2000).

Η ιστορία των τηλεπικοινωνιών ξεκινάει από πολύ παλιά και είναι το

αποτέλεσμα της προσπάθειας του ανθρώπου για την βελτίωση του τρόπου ζωής

του. Ήδη από τα πρώτα χρόνια οργάνωσης του ανθρώπου σε κοινωνίες υπάρχει

η ανάγκη πληροφόρησης για κάποιο σημαντικό γεγονός, για κάποιον

επερχόμενο κίνδυνο κλπ. Για το λόγο αυτό χρησιμοποιούνται διάφορα μέσα

όπως μήνυμα που έρχεται με πουλί, πληροφόρηση μέσω φωτιών που ανάβονταν

σε ψηλές κορυφές, μέσω αγγελιοφόρων με μοναδική αποστολή την μεταφορά

ειδήσεων κλπ.

Οι τηλεπικοινωνίες έχουν ιστορία εκατόν εξήντα ετών περίπου. Όπως

φαίνεται στο Διάγραμμα 1 ξεκίνησαν με την τηλεγραφία το 1850  για να

εξελιχθούν σταδιακά στα τέλη του 19ου και να φτάσουν κατά τον 20ο αιώνα στην

σημερινή τους μορφή,  όπως αυτή εκφράζεται από την κινητή τηλεφωνία,  το

διαδίκτυο, τις δορυφορικές επικοινωνίες, τις υπηρεσίες multimedia, τις



16

Διάγραμμα 1: «Η εξέλιξη των τηλεπικοινωνιών»

Τηλεγραφία

     1850            1880              1920               1960                           1980                                      1990                                              2000

Πηγή: Stoetzer (1994), Voeth (1996), Greupner (1996)

Τηλεγραφία
Τηλεφωνία

Τηλεγραφία
Τηλεφωνία
Ήχος

Τηλεγραφία
Τηλεφωνία
Στερεοφωνικός ήχος

Τηλετυπία
(Telex)
Ομοιοτυπία
(Fax)
Ραδιοφωνία
Τηλεόραση

Τηλεγραφία
Τηλεφωνία
Στερεοφωνικός ήχος

Τηλετυπία
(Telex)
Fax
Έγχρωμη Τηλεόραση
Ραδιοφωνία

Τηλεομοιοτυπία  (Telefax)
Τηλεκατεύθυνση
Τηλεειδοποίηση
Τηλεκείμενο
Ασύρματη τηλεφωνία
Δεδομένα χαμηλής και μέσης
ταχύτητας        μετάδοσης
Δίκτυα δεδομένων
μεταγωγής κυκλώματος

Τηλεγραφία
Τηλεφωνία
Στερεοφωνικός ήχος

Τηλετυπία
(Telex)
Fax
Έγχρωμη Τηλεόραση
Ραδιοφωνία

Τηλεομοιοτυπία  (Telefax)
Τηλεκατεύθυνση
Τηλεειδοποίηση
Τηλεκείμενο
Ασύρματη τηλεφωνία
Δίκτυα δεδομένων μεταγωγής
κυκλώματος

Τηλεκειμενογράφος (Teletext)
Εικονοδιάσκεψη
Τηλεεικονογραφία (Videotext)
Τηλεμετρία
Τηλεηχοπληροφόρηση
(Audiotext)
Δορυφορικές επικοινωνίες
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
(E-Mail)
Εικονοτηλέφωνο
Δεδομένα υψηλής ταχύτητας
μετάδοσης
Δίκτυα δεδομένων μεταγωγής
πακέτων
Δίκτυα ψηφιακής μετάδοσης

Τηλεγραφία
Τηλεφωνία
Στερεοφωνικός ήχος

Τηλετυπία
(Telex)
Έγχρωμο Fax
Έγχρωμη Τηλεόραση
Ραδιοφωνία

Τηλεομοιοτυπία  (Telefax)
Τηλεκατεύθυνση
Τηλεειδοποίηση
Τηλεκείμενο
Ψηφιακή ασύρματη τηλεφωνία
Δίκτυα δεδομένων μεταγωγής
κυκλώματος

Τηλεκειμενογράφος
(Teletext)
Εικονοδιάσκεψη
Τηλεεικονογραφία (Videotext)
Τηλεμετρία
Τηλεηχοπληροφόρηση
(Audiotext)
Δορυφορικές επικοινωνίες
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
(E-Mail)
Εικονοτηλέφωνο
Δεδομένα υψηλής ταχύτητας
μετάδοσης
Δίκτυα δεδομένων μεταγωγής
πακέτων
Δίκτυα ψηφιακής μετάδοσης

Internet
Δορυφορική ψηφιακή
ασύρματη τηλεφωνία (UTMS)
Multimedia
Γραμμές ευρείας ζώνης (ISDN)



17

ευρυζωνικές υπηρεσίες κ.α. Η σημαντική αυτή ανάπτυξη νέων τεχνολογιών έχει ως

αποτέλεσμα μια περιεκτική δομική αλλαγή στο τομέα των τηλεπικοινωνιών. Ως συνέπεια

αυτών των σημαντικών καινοτομιών δημιουργήθηκε η δυνατότητα βελτιωμένων μεθόδων

επικοινωνίας, οι οποίες επεκτείνουν τα επιτεύγματα των τηλεπικοινωνιών σε μια

πολλαπλότητα νέων εφαρμογών (Bernegger  κ.a. 2000, Voeth 1996, Greupner 1996, Stoetzer

1994, Ungerer 1989).

O  διαχωρισμός μεταξύ του τομέα των τηλεπικοινωνιών και της κοινωνίας των

πληροφοριών είναι πλέον δύσκολος. Ακριβής και σαφώς καθορισμένη διάκριση μεταξύ της

τεχνολογίας των τηλεπικοινωνιών και της τεχνολογίας των πληροφοριών αφ'  ενός και των

τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και των υπηρεσιών της πληροφόρησης αφ' ετέρου μπορεί να

γίνει με κάθε επιφύλαξη. Ανάλογα με τον καθορισμό των ορίων των αγορών αποκλίνουν

ουσιαστικά  τα στοιχεία σχετικά με τους κύκλους εργασιών και το μέγεθος της αγοράς,  τα

στοιχεία απασχόλησης και τους συμμετέχοντες στην αγορά (Τσακανίκας 2005).

Στην παρούσα διατριβή ωστόσο, η τηλεπικοινωνιακή αγορά μελετάται ξεχωριστά ως

ένα τμήμα της κοινωνίας των πληροφοριών, ως μια δυναμική μεμονωμένη αγορά με μεγάλες

αλλαγές των δομών ανταγωνισμού, ώστε να αναδειχτούν με σαφήνεια οι μεγάλες αλλαγές

και οι διαδικασίες αποκρατικοποίησης που λαμβάνουν χώρα στις σύγχρονες

τηλεπικοινωνίες.

2.2 Θεμελιώδεις δομές των Τηλεπικοινωνιών

Η τηλεπικοινωνιακή αγορά διακρίνεται σε τρεις ουσιαστικούς τομείς (Διάγραμμα 2).

Αυτοί είναι (Fink και Wilfert 1999, Greupner 1996, Voeth 1996, Stoetzer 1994, Graack 1997,

Κιουλάφας 1994, Schnoering 1992):

· το τηλεπικοινωνιακό δίκτυο, που αφορά την ύπαρξη και την ανάπτυξη της

τηλεπικοινωνιακής υποδομής,

· οι τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, οι οποίες ωφελούνται αυτών των υποδομών

για την μετάδοση σημείων, σημάτων, γραπτού κειμένου, εικόνων, ήχων ή

πληροφοριών κάθε είδους και

· ο τηλεπικοινωνιακός τερματικός εξοπλισμός που αφορά στον εξοπλισμό ο

οποίος αντιστοιχεί στις υποδομές και βοηθά την μετάδοση των πληροφοριών.
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Διάγραμμα 2: Θεμελιώδεις δομές της Τηλεπικοινωνιακής αγοράς

Ακολούθως, παρουσιάζονται εν συντομία τα ειδικά χαρακτηριστικά των τομέων αυτών,

σύμφωνα με τη σημαντικότητά τους για τις τηλεπικοινωνίες.

2.2.1 Τηλεπικοινωνιακό Δίκτυο

«Τηλεπικοινωνιακό δίκτυο θεωρούνται όλα τα μέσα παροχής τηλεπικοινωνιακών

υπηρεσιών μεταξύ ενός αριθμού θέσεων, όπου εξοπλισμός παρέχει πρόσβαση σε αυτές τις

υπηρεσίες» (Ν. 2246/94 ).

Τηλεπικοινωνιακές
Υπηρεσίες

-τεχνική μεταγωγής,
-μεταφορά δεδομένων
και φωνής κ.α.

-κινητή μεταφορά
δεδομένων και φωνής
-επικοινωνία
μέσω δορυφόρου κ.α.

-τηλεγραφία
-τηλεφωνία
-τηλετυπία

Βασικές
Υπηρεσίες

-On line βάση
δεδομένων
-Telefax
-Ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο (E-Mail)
κ.α.

Τηλεπικοινωνιακός
Τερματικός
Εξοπλισμός

-Τηλεφωνικές Συσκευές
-Συσκευές Telex
- Συσκευές Fax κ.α.

Υπηρεσίες
Προστιθέμενης
Αξίας

Τηλεπικοινωνιακό
Δίκτυο

Επίγειο
Τηλεπικοινωνιακό
Δίκτυο

Κινητή και
Δορυφορική
Επικοινωνία
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Πιο συγκεκριμένα, τα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα είναι διάδρομοι κυκλοφορίας, που

έχουν ως στόχο τον ικανοποιητικό ανεφοδιασμό όλων των περιοχών και των κοινωνικών

ομάδων με τα επιτεύγματα των τηλεπικοινωνιών.  Η διαθεσιμότητα ενός αποδοτικού και

πλήρους επιφανειακής κάλυψης τηλεπικοινωνιακού δικτύου αποτελεί βασική προϋπόθεση

για την οικονομική ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιών σε μια χώρα. Αποτελεί πολύ σημαντικό

παράγοντα για την αξιολόγηση της ανταγωνιστικής δυνατότητας, εφόσον μόνο αυτό μπορεί

να εγγυηθεί την πλήρη λειτουργία των σύγχρονων τηλεπικοινωνιών.

Το τηλεπικοινωνιακό δίκτυο περιλαμβάνει κατά βάση: α) τα συστήματα μεταγωγής,

στα οποία πραγματοποιείται η διασύνδεση των γραμμών ή φορέων μετάδοσης με στόχο τη

ροή των πληροφοριών στην επιθυμητή εκάστοτε κατεύθυνση, όπως είναι τα διάφορα κέντρα

(τηλεφωνικά, τηλετυπικά, μεταγωγής data κ.α.) και β) τα συστήματα μετάδοσης, με τα οποία

πραγματοποιείται η μετάδοση των πληροφοριών. Σε αυτά ανήκουν οι εναέριες μεταλλικές

γραμμές, τα χάλκινα καλώδια, τα ομοαξονικά συστήματα, τα καλώδια οπτικών ινών, τα

ραδιοηλεκτρικά και δορυφορικά δίκτυα, καθώς και τα συστήματα πολυπλεξίας (Rudolf 2000,

Richter και Schmeiler 1998, Graack 1997, Bernd 1996).

Στις σύγχρονες τηλεπικοινωνίες τα δίκτυα διακρίνονται σε τρεις βασικές κατηγορίες:

στα επίγεια δίκτυα, στα δίκτυα που αφορούν τις κινητές επικοινωνίες και στα δίκτυα που

αφορούν τις δορυφορικές επικοινωνίες (Κιουλάφας 1994).

2.2.1.1 Επίγειο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο

Η αγορά των επίγειων δικτυακών  υποδομών χαρακτηρίζεται στις μέρες μας τόσο από

τεχνολογική όσο και από δομική αλλαγή. Πολλές χώρες, κυρίως ευρωπαϊκές, καταβάλλουν

εντατικές προσπάθειες για τον τεχνικό εκσυγχρονισμό των δικτύων τους. Στόχος αυτών των

προσπαθειών είναι η δημιουργία ομοιόμορφων ψηφιακών δικτύων στη βάση της τεχνολογίας

των οπτικών ινών, η οποία επιτρέπει τη ταυτόχρονη μετάδοση κάθε είδους πληροφορίας.

Πλεονέκτημα της ψηφιακής τεχνολογίας είναι ο πολύ λιγότερος χρόνος που απαιτείται για τη

σύνδεση και μετάδοση στοιχείων, η σαφώς υψηλότερη ποιότητα μετάδοσης, οι ουσιαστικά

μικρότερες δαπάνες σε σχέση με την αναλογική τεχνική, καθώς και η συμβατότητα των

διαφορετικών δικτύων, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για την παροχή σειράς νέων

υπηρεσιών και εφαρμογών (ΟΤΕ 2005).
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Η δημιουργία υψηλής ποιότητας δικτύων,  αποτελεί πλέον μια επιτακτική ανάγκη.

Αυτό συμβαίνει γιατί είναι πεποίθηση ότι η μη ύπαρξη παγκοσμίως αποδεκτών τεχνικών

προτύπων και εθνικών κανονισμών στον τομέα των τηλεπικοινωνιών θέτει σε κίνδυνο τη

διεθνή ικανότητα ανταγωνισμού.  Αντίθετα,  με την ανάπτυξη και τη λειτουργία διεθνών

ψηφιακών υψηλής ταχύτητας δικτύων η αγορά των δικτυακών υποδομών δεν περιορίζεται

μόνο μέσα στα εθνικά σύνορα μιας χώρας αλλά εξαπλώνεται σε μια παγκόσμια αγορά.

Ήδη στις αναπτυγμένες χώρες λειτουργεί εδώ και πολλά χρόνια ως επίγειο δίκτυο το

δημόσιο επιλεγόμενο τηλεφωνικό δίκτυο (PSTN: Public Switched Telephone Network), το

οποίο παρέχει 100% κάλυψη.  Η εξέλιξη όμως της τεχνολογίας και κυρίως η ανάπτυξη της

τεχνολογίας των οπτικών ινών οδήγησαν στην δημιουργία ενός Ψηφιακού Δικτύου

Ενοποιημένων Υπηρεσιών, γνωστού ως ISDN (Integrated Services Digital Network) δικτύου,

το οποίο ικανοποιεί ταυτόχρονα όλες τις τηλεπικοινωνιακές ανάγκες των χρηστών.  Με την

υποδομή  ISDN ακόμη και οι γραμμές σύνδεσης των χρηστών είναι ψηφιακές, δηλαδή όλες

οι διατάξεις που συνδέονται σε αυτό λειτουργούν με την εκπομπή ή λήψη συρμών από bits.

Έτσι,  είναι δυνατό ένα σύνολο πρόσθετων λειτουργιών πέρα από μια μοναδική με την

ταυτόχρονη σύνδεση τηλεφώνων, ηλεκτρονικών υπολογιστών, στερεοφωνικών

συγκροτημάτων κ.α.  σε έναν αριθμό κλήσης.  Συνεπώς,  μέσω του ISDN-δικτύου υπάρχει η

δυνατότητα ψηφιακής μετάδοσης ταυτόχρονα φωνής, εικόνας, κειμένου και λοιπών

δεδομένων, γεγονός που επιτρέπει την γρηγορότερη εκτέλεση των διαφόρων πληροφοριών

και την μείωση του κόστους των παρεχόμενων υπηρεσιών (ΟΤΕ 2005, Graack 1997, Πιέρρος

κ.α. 1994).

Η ISDN  υποδομή μιας χώρας διαδραματίζει έναν σημαντικό ρόλο σχετικά με την

ανταγωνιστικότητα της στην παγκόσμια τηλεπικοινωνιακή αγορά. Εντούτοις, θα μπορούσε

κανείς να ισχυριστεί ότι ακόμη και οι ISDN υποδομές για τα συνεχώς εξελισσόμενα

επιτεύγματα του τομέα των τηλεπικοινωνιών έχουν περιορισμένη χωρητικότητα. Για τη

μετάδοση π.χ. κινούμενων εικόνων, για την επίτευξη υψηλής ανάλυσης των σταθερών

εικόνων και μιας ακόμα γρηγορότερης ανταλλαγής δεδομένων απαιτούνται ακόμη

μεγαλύτερης χωρητικότητας κανάλια μετάδοσης και ευρείας ζώνης δίκτυα. Έτσι,

αξιοποιώντας την υπάρχουσα υποδομή αναπτύσσονται σήμερα ευρυζωνικές υπηρεσίες, όπως

η ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line), που εξασφαλίζει πρόσβαση υψηλών

ταχυτήτων στο Internet και ταυτόχρονη μετάδοση φωνής και μεγάλου όγκου δεδομένων.

Προς αυτή την κατεύθυνση έχουν κινηθεί ήδη με γοργούς ρυθμούς κάποιες χώρες και κυρίως



21

οι ΗΠΑ, Ιαπωνία, Μ. Βρετανία, Γερμανία, οι οποίες προβλέπουν σε ακόμη πιο

αναβαθμισμένες δικτυακές υποδομές. Στην Ελλάδα, αντίθετα, η εξέλιξη αυτή των

τηλεπικοινωνιακών δικτύων κινείται με πιο αργούς ρυθμούς, παραμένοντας σήμερα ακόμη

σε χαμηλά επίπεδα (ΟΤΕ 2006).

2.2.1.2 Ασύρματες κινητές επικοινωνίες

Παράλληλα,  από την επέκταση και την ανάπτυξη των επίγειων δικτύων εμφανίζεται

από τα πρώτα κιόλας βήματα των τηλεπικοινωνιών η ανάγκη για κινητές τηλεπικοινωνίες. Η

συνεχώς αυξανόμενη κινητικότητα των ανθρώπων έθεσε την ανάγκη παροχής

τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών όχι μόνο σε σταθερά τερματικά σημεία, αλλά οπουδήποτε

βρίσκεται ο χρήστης. Αρχικά δημιουργήθηκαν οι ασύρματες τερματικές συσκευές, οι οποίες

λειτουργούσαν με βάση ένα φάσμα συχνοτήτων. Ο περιορισμένος όμως αριθμός καναλιών

που μπορούσαν να αντληθούν από το διαθέσιμο φάσμα των συχνοτήτων δημιουργούσε

σοβαρό πρόβλημα στη σωστή ανάπτυξη της επικοινωνίας. Έτσι, από τις αρχές της δεκαετίας

του 1980, άρχισαν να αναπτύσσονται τα κυψελοειδή δίκτυα κινητής τηλεφωνίας ξηράς, των

οποίων η εξέλιξη υπήρξε εντυπωσιακή μέσα σε μια δεκαετία. Τα πρώτα δίκτυα ήταν

αναλογικής τεχνικής (πρώτη γενιά), ενώ στη συνέχεια αναπτύχθηκαν συστήματα ψηφιακής

τεχνικής (δεύτερη γενιά),  τα οποία άρχισαν να εγκαθίστανται από το 1992  δίνοντας τη

δυνατότητα στους χρήστες να έχουν πρόσβαση στην επικοινωνία παντού και κάθε στιγμή

(Graack 1997).

Η κάθε χώρα δημιούργησε το δικό της δίκτυο κινητών τηλεπικοινωνιών,  όπως π.χ.  η

Γερμανία δημιούργησε τα C, D και Ε δίκτυα, η Μεγάλη Βρετανία το TACS-δίκτυο, οι ΗΠΑ

το AMPS-δίκτυο κτλ. Η ανάπτυξη όμως εθνικών προτύπων σε αυτά τα δίκτυα εμπόδιζε την

περαιτέρω ανάπτυξη της αγοράς και τη δημιουργία συνθηκών ανταγωνισμού στο χώρο της

κινητής τηλεφωνίας λόγω του ασυμβίβαστου των συστημάτων. Έτσι δημιουργήθηκε η

ανάγκη ανάπτυξης ενός πανευρωπαϊκού δικτύου με διεθνή δυνατότητα πρόσβασης. Αυτό

συνέβη στις αρχές της δεκαετίας του 1980 και συγκεκριμένα στη διάσκεψη του 1982  των

Διοικήσεων Ταχυδρομείων και Τηλεπικοινωνιών των χωρών-μελών της τότε ΕΟΚ, όπου

συμφωνήθηκε η δημιουργία κοινού πανευρωπαϊκού ψηφιακού κυψελοειδούς δικτύου για την

κινητή τηλεπικοινωνία, του λεγόμενου «Group Special Mobil», το οποίο μετονομάσθηκε

αργότερα σε «Global System for Mobil Communication» (GSM), αποκαλούμενο επίσης ως

δίκτυο κινητής τηλεφωνίας δεύτερης γενιάς. Η ανάπτυξη της ψηφιακής τεχνικής αναβάθμισε
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τα δίκτυα καθιστώντας εφικτή μέσω της κωδικοποίηση των διάφορων ειδών πληροφοριών

(μετάδοση φωνής, εικόνας και δεδομένων) την ολοκλήρωση των διαφορετικών υπηρεσιών,

που έως τότε μόνο μέσω διαφορετικών δικτύων μπορούσαν να προσφερθούν (Οδηγία

87/372/ΕΟΚ).

Η μεγάλη όμως αύξηση των χρηστών αλλά και η παροχή νέων υπηρεσιών στην κινητή

τηλεφωνία είχε ως αποτέλεσμα και η χωρητικότητα του GSM–δικτύου να εξαντληθεί. Η ΕΕ

προβλέποντας την μεγάλη ανάπτυξη της συγκεκριμένης αγοράς, ήδη από το 1988 μέσω των

ερευνητικών προγραμμάτων RACE (Research and Development into Advanced

Communications Technologies for Europe) και ACTS (Advanced Communications

Technology and Services), επεξεργάστηκε την δημιουργία και ανάπτυξη δικτύου κινητής

τηλεφωνίας τρίτης γενιάς, ώστε να μεταδίδεται κάθε είδους πληροφορία, φωνή, σταθερή και

κινούμενη εικόνα, γραφικά κ.α. ομοιόμορφα, βάσει των ισχυουσών προτύπων, καθιστώντας

την κινητή τηλεφωνία ακέραιο συστατικό του καθολικού πανευρωπαϊκού δικτύου.

Έτσι προχώρησε η εγκατάσταση ενός ομοιόμορφου δικτύου ευρείας ζώνης σε όλη την

Ευρώπη ονομαζόμενου ως δίκτυο UMTS (Universal Mobile Telecommunication System).

Τα δίκτυα UMTS επιτρέπουν την παροχή νέων προηγμένων υπηρεσιών και εφαρμογών.

Ειδικότερα, παρέχουν υπηρεσίες δεδομένων καθιστώντας εφικτή την ανάπτυξη πολυάριθμων

εφαρμογών,  που σχετίζονται τόσο με τη διαπροσωπική επικοινωνία όσο και με την

επικοινωνία με τους υπολογιστές, όπως: υπηρεσίες τηλεδιάσκεψης, υπηρεσίες Internet (E-

Mail, ηλεκτρονικό εμπόριο, συζήτηση και περιήγηση στο διαδίκτυο κ.α.), διατραπεζικές

συναλλαγές, υπηρεσίες διασκέδασης (αμφίδρομα παιχνίδια, μουσικά video clips,

στιγμιότυπα από ταινίες κ.α.) (Kiesewetter κ.α. 2002, Fink και Wilfert 1999, Graack 1997).

Επίσης, στις ασύρματες κινητές επικοινωνίες από το 1994 ανήκει και το

Πανευρωπαϊκό Σύστημα Τηλεειδοποίησης, γνωστό ως ERMES (European Radio Message

System), μέσω του οποίου υπάρχει η δυνατότητα της τηλεειδοποίησης (Paging) (Οδηγία

90/544/ΕΚ, Πιέρρος κ.α. 1994).

Σήμερα τα δίκτυα των κινητών τηλεπικοινωνιών προσθέτουν στο σταθερό δημόσιο

δίκτυο σημαντική κίνηση, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη ραγδαία ανάπτυξη των

τηλεπικοινωνιών.
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2.2.1.3 Δορυφορική επικοινωνία

Η δορυφορική επικοινωνία παρουσιάζει σημαντικές τεχνικές, οικονομικές και

λειτουργικές διαφορές από την επίγεια δικτυακή υποδομή. Τα δορυφορικά δίκτυα

αποτελούνται από τους δορυφορικούς σταθμούς εδάφους, τους τηλεπικοινωνιακούς

δορυφόρους και τους κινητούς τερματικούς σταθμούς.  Η αγορά δηλαδή των δορυφορικών

συστημάτων διακρίνεται σε δύο σχετικά ανεξάρτητους τομείς, στο διαστημικό και στον

επίγειο τομέα. Στο διαστημικό τομέα υπάρχει ο κατάλληλος δορυφόρος με τις ειδικές

λειτουργίες, ο οποίος βρισκόμενος σε τροχιά προετοιμάζει τη χωρητικότητα μετάδοσης. Στον

επίγειο τομέα περιλαμβάνονται οι δορυφορικοί σταθμοί εδάφους που βρίσκονται στην ακτίνα

μετάδοσης των δορυφόρων, με την βοήθεια των οποίων παραλαμβάνονται και

αναμεταδίδονται τα σήματα και οι κινητοί τερματικοί σταθμοί συγκεκριμένου τύπου

(Standard  B,  Standard  M  κ.ά.)  που χρησιμοποιούν τη σύγχρονη τεχνολογία της ψηφιακής

μετάδοσης.

Η δορυφορική επικοινωνία, επομένως, βασίζεται στη μετάδοση σημάτων από έναν

επίγειο σταθμό σε έναν δορυφόρο, ο οποίος λαμβάνει τα σήματα και, αφού τα ενδυναμώνει

τα στέλνει πίσω στη γη.  Κάθε επίγειος σταθμός,  που βρίσκεται στη ζώνη του δορυφόρου,

μετατρέπει τα σήματα στην αρχική μορφή τους και τα οδηγεί στους επιθυμητούς δέκτες

επιτρέποντας την επικοινωνία ακόμη και με περιοχές που έχουν ελλιπή δικτυακή υποδομή,

όπως π.χ. οι πρόσφατες αναμεταδόσεις από τον πόλεμο του Ιράκ, παρότι το Ιράκ δεν διέθετε

αναπτυγμένες υποδομές (Graack 1997, Bernd 1996, Πιέρρος κ.α. 1994).

Σήμερα υπάρχουν διεθνείς οργανισμοί που προσφέρουν τη δυνατότητα δορυφορικής

επικοινωνίας. Οι πιο γνωστοί από αυτούς είναι ο Intelsat (International Telecommunications

Satellit Organisation), ο Inmarsat (International Maritime Satellit Organisation), ο Eutelsat

(European Telecommunications Satellit Organisation) και ο Ico Global Communications Ltd.

Σημαντικό όμως είναι να αναφέρουμε ότι οι προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης της

δορυφορικής επικοινωνίας είναι περιορισμένες. Αυτό οφείλεται κυρίως σε δύο βασικούς

παράγοντες: αφ' ενός οι γεωστατικές τροχιές είναι περιορισμένες, έτσι ώστε χωρητικότητα

μετάδοσης να μην μπορεί να επεκταθεί,  αφ' ετέρου υπάρχει, ιδιαίτερα μετά την

απελευθέρωση της αγοράς, ένας αυξανόμενος ανταγωνισμός στα επίγεια δίκτυα. Η πρόοδος

της τεχνολογίας των οπτικών ινών οδηγεί ειδικότερα στη διηπειρωτική επικοινωνία, στη

μείωση του κόστους αλλά και στη βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών,
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γεγονός που καθιστά την επίγεια επικοινωνία ανταγωνιστικότερη σε σχέση με τη δορυφορική

που εξακολουθεί ακόμη να έχει υψηλό κόστος. Η δορυφορική επικοινωνία θα μπορούσε  να

θεωρηθεί ως οικονομικό υποκατάστατο της επίγειας επικοινωνίας, κυρίως για υποανάπτυκτες

περιοχές που στερούνται υποδομών, όπως π.χ. στην Αφρική, δημιουργώντας γρήγορα και

ευέλικτα συνδέσεις επικοινωνίας.

2.2.2 Τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες

«Τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες είναι οι υπηρεσίες των οποίων η παροχή συνίσταται

ολικώς ή μερικώς στη μετάδοση και στη δρομολόγηση σημάτων σε τηλεπικοινωνιακό δίκτυο

με τηλεπικοινωνιακές διαδικασίες, εξαιρουμένων των ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών

εκπομπών» (Ν. 2246/94).

Μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1970 τα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα και οι

τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες αποτελούσαν, λόγω των τότε τεχνικών δυνατοτήτων, τεχνικά

μία μονάδα και δεν μπορούσαν να διαχωριστούν. Η διαρκής όμως πρόοδος της δικτυακής

υποδομής ανέπτυξε μια συνεχώς πλουσιότερη προσφορά τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.

Έτσι, παράλληλα με τη τηλεφωνία, αναπτύχθηκε αρχικά και η δυνατότητα επικοινωνίας με

κείμενο και μεταφοράς δεδομένων διαχωρίζοντας έτσι για πρώτη φορά τις

τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες από το τηλεπικοινωνιακό δίκτυο, δημιουργώντας την ανάγκη

για ανάπτυξη περαιτέρω υπηρεσιών.

Από τα τέλη περίπου της δεκαετίας του 1970 με την ανάπτυξη των ψηφιακών

συστημάτων μετάδοσης και μεταγωγής συντελέσθηκαν πολύ μεγάλα βήματα προόδου και

ανάπτυξης νέων τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και αντίστοιχων υπηρεσιών και

εφαρμογών.  Η ψηφιακή τεχνολογία άνοιξε νέους ορίζοντες στη μετάδοση πληροφοριών

πάσης φύσεως (φωνή, κείμενα, γραφικά, εικόνα σταθερή και κινούμενη, εικόνα έγχρωμη,

data κ.τ.λ.) με πολύ υψηλές ταχύτητες και άριστη ποιότητα. Σήμερα με την εγκατάσταση του

Ψηφιακού Δικτύου Ενοποιημένων Υπηρεσιών (ISDN–δικτύου), ο αριθμός και η ποιότητα

των παρεχόμενων  τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών έχει αυξηθεί σημαντικά (Bernegger κ.α..

2000).
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Εξαιτίας της συνεχούς διαφοροποίησης των προσφερόμενων τηλεπικοινωνιακών

υπηρεσιών επιχειρήθηκε επανειλημμένως η διαφορετική κατηγοριοποίηση τους, η οποία

όμως κατέληγε πάντα σε αδιέξοδο. Για παράδειγμα, οι ορισμοί που είχε υιοθετήσει η

Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών (FCC) των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής δεν

είχαν γίνει γενικά αποδεκτοί, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αποφύγει να πάρει συγκεκριμένη

θέση στο θέμα. Έπειτα από την ευρεία διάδοση της ψηφιακής τεχνικής, μια διάκριση που

έχει επικρατήσει παγκοσμίως αναφέρεται στον διαχωρισμό των τηλεπικοινωνιακών

υπηρεσιών με βάση τα χαρακτηριστικά τους σε βασικές υπηρεσίες και υπηρεσίες

προστιθέμενης αξίας (ITU 2006-www.itu.int-, Scharf και Wolf 2000, Ungerer 1989).

2.2.2.1 Βασικές τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες

Ιστορικά, η πρώτη βασική τηλεπικοινωνιακή υπηρεσία που αναπτύχθηκε ήταν η

τηλεγραφία, η οποία παρείχε τη μετάδοση γραπτών μηνυμάτων με διαδοχική

κωδικοποιημένη μεταβίβαση των χαρακτήρων του γραπτού λόγου.  Η πιο κλασσική όμως

βασική υπηρεσία είναι η σταθερή φωνητική τηλεφωνία, δηλαδή η ζωντανή μετάδοση φωνής,

η οποία επιτυγχάνεται με σύνδεση των συνδρομητών μέσω των επίγειων δικτύων. Σήμερα η

τηλεφωνία χαρακτηρίζεται από το χαμηλό κόστος της, καθώς και από την εγκατάσταση σε

όλες τις χώρες ψηφιακών τηλεφωνικών κέντρων, τα οποία  παρέχουν πέρα από τη μετάδοση

της φωνής και σειρά άλλων δυνατοτήτων στους χρήστες, όπως η αφύπνιση, η μεταβίβαση

κλήσης, η φραγή εισερχόμενης κλήσης, ο προσωπικός τηλεφωνητής κ.α., παράγοντες που

την καθιστούν περισσότερο εξυπηρετική για τους χρήστες και επομένως περισσότερο

ελκυστική (Graack 1997).

Η σύγχρονη υπηρεσία της τηλεφωνίας, η οποία ήταν η τελευταία τηλεπικοινωνιακή

υπηρεσία που απελευθερώθηκε στην Ευρώπη, εξακολουθεί να αποτελεί τη βασικότερη πηγή

εσόδων για τους παραδοσιακούς τηλεπικοινωνιακούς οργανισμούς. Όμως, μετά την

απελευθέρωση του τηλεπικοινωνιακού τομέα στον ανταγωνισμό, δραστηριοποιείται στην

αγορά αυτή ένας μεγάλος αριθμός ιδιωτικών τηλεπικοινωνιακών επιχειρήσεων παρέχοντας

υπηρεσίες σε ελκυστικές τιμές και καθιστώντας έτσι τον τομέα της σταθερής τηλεφωνίας

έναν από τους βασικότερους και πλέον ανταγωνιστικούς της τηλεπικοινωνιακής αγοράς (ITU

2006-www.itu.int-, Greupner 1996).
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Στις παραδοσιακές τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες ανήκει και η τηλετυπία (Telex), η

οποία αποτελεί εξέλιξη της τηλεγραφίας. Με την τηλετυπία πραγματοποιείται η ανταλλαγή

γραπτών κειμένων απευθείας μεταξύ χρηστών χωρίς να παρεμβάλλεται υπηρεσία του

Τηλεπικοινωνιακού Οργανισμού. Η εξέλιξη της τεχνολογίας ωστόσο οδήγησε στην ανάπτυξη

νέων πιο προηγμένων μορφών τηλετυπίας όπως η Τηλεομοιοτυπία (Telefax)  και ο

Τηλεκειμενογράφος (Teletext), οι οποίες ωστόσο χαρακτηρίζονται ως υπηρεσίες

προστιθέμενης αξίας (ITU 2006-www.itu.int-).

2.2.2.2 Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας

Ο όρος «Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας» δεν είναι αυστηρά καθορισμένος. Αντίθετα,

επικρατούν διαφορετικοί ορισμοί, οι οποίοι δημιουργούν σοβαρό πρόβλημα στην ακριβή

οροθεσία αυτού του σημαντικού τομέα της τηλεπικοινωνιακής αγοράς. Αυτή η ασάφεια

οφείλεται στο γεγονός, ότι οι υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας περιλαμβάνουν μια

πολλαπλότητα ετερογενών τηλεπικοινωνιακών επιτευγμάτων. Περιλαμβάνουν υπό την

ευρύτερη έννοια όλες τις υπηρεσίες, οι οποίες ικανοποιούν τις εξειδικευμένες απαιτήσεις

των χρηστών στη βάση μετάδοσης φωνής και δεδομένων, προσφέροντας κάποιο νέο προϊόν

ή χαρακτηριστικό και καθιστούν εντατικότερη την εκμετάλλευση των τηλεπικοινωνιακών

δικτύων.

Ωστόσο, παρά τις παραπάνω αναφερθείσες δυσκολίες, έχει καθιερωθεί στην παγκόσμια

τηλεπικοινωνιακή αγορά ότι οι υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας είναι υπηρεσίες, οι οποίες

μέσω της προσθήκης νοημοσύνης στο και/ή γύρω από το δίκτυο, εξασφαλίζουν στους

συνδρομητές των τηλεπικοινωνιών που είναι συνδεδεμένοι με το δίκτυο δυνατότητες

αποθήκευσης και επεξεργασίας. Οι δυνατότητες αυτές, οι οποίες ξεπερνούν τις απλές

λειτουργίες μετάδοσης ή μεταφοράς πληροφοριών,  μπορούν να είναι για όλους τους

ενδιαφερόμενους προσβάσιμες (Richter και Schmeiler 1998, Greupner 1996, Stoetzer 1994,

Ungerer 1989).

Λαμβάνοντας υπόψη τον παραπάνω ορισμό, ως υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας

μπορούν να αναφερθούν οι λεγόμενες υπηρεσίες τηλεματικής ή τηλεπληροφορικής, οι

οποίες προήλθαν από τη σύζευξη των τεχνολογιών των τηλεπικοινωνιών και της

πληροφορικής. Αυτές αφορούν υπηρεσίες που παρέχονται στον χρήστη μέσω του

τηλεπικοινωνιακού δικτύου με μεταφορά δεδομένων (Data). Για την παροχή τους απαιτούν
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τερματικές συσκευές διαχείρισης δεδομένων. Οι τερματικές αυτές συσκευές μπορεί να είναι

Η/Υ, απλά τερματικά ή ειδικά σχεδιασμένες συσκευές για την παροχή συγκεκριμένης

τηλεϋπηρεσίας (όπως π.χ. τερματικά Videotext, τερματικά πιστωτικών καρτών, τερματικά

αυτόματης ανάληψης χρημάτων από τράπεζες κ.λ.π.). Η αύξηση της ηλεκτρονικής

επεξεργασίας δεδομένων οδήγησε τα τελευταία 20 χρόνια σε άνοδο της ανάγκης για

υπηρεσίες μεταφοράς δεδομένων απαιτώντας αυξημένες επιδόσεις, όπως μεγάλη ταχύτητα

και χωρητικότητα, καθώς και ποιότητα μετάδοσης. Σήμερα κυριότερες τηλεματικές

υπηρεσίες είναι (ITU 2006-www.itu.int-, Siebert 1995, Κιουλάφας 1994):

· η επικοινωνία δεδομένων,

· η τηλεεικονογραφία (Videotext),

· η τηλεμετρία και ο τηλεχειρισμός,

· το σύστημα διαχείρισης μηνυμάτων,

· το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (E-Mail) κ.α.

Στην κατηγορία των υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας ανήκει πληθώρα άλλων υπηρεσιών

και εφαρμογών που εμφανίστηκαν την τελευταία δεκαετία στη αγορά και αναμένεται τα

επόμενα χρόνια να αυξηθεί σημαντικά η χρήση τους (ITU 2006-www.itu.int-, Graack 1997,

Stoetzer 1994). Ενδεικτικά κάποιες από αυτές είναι:

· η τηλεδιάσκεψη (τηλεφωνική και οπτική),

· η τηλεϊατρική (δυνατότητα μεταφοράς αρχείου ασθενούς, τηλεδιάγνωσης κ.α.),

· η τηλεαγορά (δυνατότητα αγοράς και πώλησης καταναλωτικών αγαθών από απλά

προϊόντα τροφίμων και οικιακών συσκευών έως πλοία και αυτοκίνητα),

· η τηλεεργασία (δυνατότητα προσφοράς εργασίας από χώρο που βρίσκεται σε

απόσταση από τις εγκαταστάσεις του εργοδότη).

Άλλη σημαντική κατηγορία, η οποία έχει παρουσιάσει σημαντική ανάπτυξη τα

τελευταία χρόνια και αποτελεί σήμερα την δυναμικότερη αγορά των τηλεπικοινωνιών, είναι

οι λεγόμενες κινητές επικοινωνίες. Με τις υπηρεσίες κινητής επικοινωνίας επιτυγχάνεται η



28

αποδέσμευση του χρήστη από τον μόνιμο χώρο στον οποίο είναι εγκαταστημένη η τερματική

συσκευή. Οι σπουδαιότερες από αυτές είναι (ITU 2006-www.itu.int-, Κιουλάφας 1994):

· η κινητή επικοινωνία ξηράς,

· η κινητή επικοινωνία θάλασσας,

· η τηλεειδοποίηση,

· η ασύρματη τηλεφωνία.

Τέλος, πρόσφατη εξέλιξη τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών αποτελούν τα λεγόμενα

Πολυμέσα (Multimedia). Τα πολυμέσα είναι αποτέλεσμα συνδυασμού τηλεπικοινωνιών,

πληροφορικής και οπτικοακουστικών μέσων. Χρησιμοποιούνται ως φορείς πληροφοριών για

ενημέρωση, ψυχαγωγία, διαφήμιση κ.α., συνδυάζοντας πολλές υπηρεσίες μαζί όπως εικόνα,

φωνή, μουσική κ.α. Η χρήση των πολυμέσων παρουσιάζει σημαντική εξέλιξη, καθώς

απευθύνεται όχι μόνο σε επιχειρήσεις, αλλά και στους απλούς καταναλωτές (ITU 2006-

www.itu.int-, Voeth 1996).

Οι υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας χαρακτηρίζονται σήμερα ως από τους πλέον

αναπτυσσόμενους τομείς της τηλεπικοινωνιακής αγοράς.

2.2.3 Τηλεπικοινωνιακός Τερματικός Εξοπλισμός

«Τηλεπικοινωνιακός Τερματικός Εξοπλισμός είναι κάθε εξοπλισμός προοριζόμενος να

συνδεθεί αμέσως ή εμμέσως με τερματικό σημείο (απόληξη) τηλεπικοινωνιακού δικτύου με

σκοπό τη μετάδοση, την επεξεργασία ή τη λήψη πληροφοριών» (Ν. 2846/94).

Όταν αναφερόμαστε δηλαδή στον τηλεπικοινωνιακό τερματικό εξοπλισμό εννοούμε

τόσο τις τηλεφωνικές συσκευές,  τα κινητά τηλέφωνα,  τις συσκευές Fax,  τα συστήματα

τηλεδιάσκεψης και τα εικονοτηλέφωνα όσο και τις τηλεπικοινωνιακές εγκαταστάσεις

επιχειρήσεων και υπηρεσιών Το σύστημα σύνδεσης του τηλεπικοινωνιακού τερματικού

εξοπλισμού με το δίκτυο μπορεί να είναι ενσύρματο, ασύρματο, οπτικό ή άλλου είδους

ηλεκτρομαγνητικό σύστημα. Ως τηλεπικοινωνιακός τερματικός εξοπλισμός νοείται και κάθε

επίγειος δορυφορικός σταθμός, ο οποίος εξασφαλίζει μόνο τη λήψη και δεν συνδέεται με το
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δημόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο. Στη κατηγορία αυτή δεν περιλαμβάνονται οι δέκτες

ραδιοφωνίας και τηλεοράσεως (Richter και Schmeiler 1998, Graack 1997, Greupner 1996,

Voeth 1996).

Η αγορά των τηλεπικοινωνιακών τερματικών εξοπλισμών μέχρι τα τέλη τις δεκαετίας

του 1970 αποτελούσε μια κλειστή αγορά στον ανταγωνισμό και χαρακτηριζόταν από τη

στενή σχέση των μονοπωλιακών τηλεπικοινωνιακών οργανισμών με ένα περιορισμένο

αριθμό εγχώριων προμηθευτών. Από της αρχές όμως της δεκαετίας του '80 υποβάλλεται σε

μια ισχυρή δομική αλλαγή. Οι τεχνολογικές καινοτομίες των τελευταίων χρόνων διεύρυναν

τις προοπτικές ανάπτυξης της παγκόσμιας αγοράς τηλεπικοινωνιακού τερματικού

εξοπλισμού. Επιπλέον, επέτρεψαν τη μετάβαση της δράσης της βιομηχανίας από

μονοπωλιακό σε ανταγωνιστικό περιβάλλον, θέτοντας τις βάσεις για τη διεθνοποίηση της

βιομηχανίας και τη χάραξη νέας στρατηγικής από τις εταιρείες με στόχο την πρόσβαση σε

νέες αγορές μέσω κοινών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, συγχωνεύσεων, εξαγορών κ.α.

(Οδηγία 88/301/ΕΚ, Bernd 1996, Πιέρρος κ.α. 1994, Grande και Kuhlen κ.α. 1991).

Πλέον, η σημασία της βιομηχανίας παραγωγής τηλεπικοινωνιακού υλικού στην

οικονομική ανάπτυξη των χωρών είναι ιδιαίτερη σημαντική. Η αντικατάσταση των παλαιών

συσκευών με τις περιορισμένες δυνατότητες, η σημαντική αύξηση της ζήτησης για

τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες και η εξάπλωση των νέων υπηρεσιών έχουν καταστήσει τον

τομέα του τηλεπικοινωνιακού τερματικού εξοπλισμού έναν από τους δυναμικότερους της

τηλεπικοινωνιακής αγοράς. Ιδιαίτερη δυναμική παρουσιάζει ο τερματικός εξοπλισμός που

αφορά το δίκτυο της κινητής επικοινωνίας,  καθώς και οι τερματικές συσκευές ISDN  –

δικτύου, με δυνατότητα ταυτόχρονης αποστολής και λήψης φωνής, εικόνας και δεδομένων.

Έτσι κυρίως με την ανάπτυξη της μικροηλεκτρονικής προσφέρεται στην αγορά μια

πολλαπλότητα συσκευών με δυνατότητα διαφορετικών εφαρμογών υψηλής ποιότητας και σε

τιμές ιδιαίτερα χαμηλές λόγω του ισχυρού ανταγωνισμού που επικρατεί στην αγορά (ITU

2006-www.itu.int-, Παναγόπουλος 1998).
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3. ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ1

3.1 Παράγοντες αναδιάρθρωσης των τηλεπικοινωνιακών αγορών

Από την πρώτη κιόλας τηλεπικοινωνιακή υπηρεσία, την τηλεγραφία, οι

τηλεπικοινωνίες ανήκαν αποκλειστικά στο Κράτος. Η παροχή της υπηρεσίας αυτής καθώς

και η εγκατάσταση και διαχείριση του τηλεγραφικού δικτύου ήταν αποκλειστική

αρμοδιότητα του Κράτους, το οποίο ασκούσε την μονοπωλιακή του θέση με τη δημιουργία

ειδικής δημόσιας διοίκησης. Σε αυτό συνέτεινε σε μεγάλο βαθμό η μεγάλη στρατιωτική

σημασία της τηλεγραφίας (Κιουλάφας 1994).

Η εξέλιξη των τηλεπικοινωνιών δημιούργησε την ανάγκη ίδρυσης ευέλικτων

οργανισμών που θα τις ελέγχουν.  Έτσι η παροχή υπηρεσιών και η διαχείριση του δικτύου

πέρασε σε μια κρατικά ελεγχόμενη αυτοτελή επιχείρηση ή σε μια ιδιωτική επιχείρηση, η

οποία λειτουργούσε κάτω από τον αυστηρό κρατικό έλεγχο σε συνδυασμό με ρυθμίσεις

τιμών ή ποσότητας.  Και πάλι δηλαδή ο τομέας των τηλεπικοινωνιών θεωρείτο ως ένας

τομέας της οικονομίας, στον οποίο δεν μπορούσε να λειτουργήσει ο ανταγωνισμός. Εκτός

από την εθνική άμυνα και την ασφάλεια της χώρας που επέτασσαν τη μη ύπαρξη

ανταγωνισμού,  ένας ακόμη λόγος που συνηγορούσε υπέρ αυτού ήταν και η ανάγκη

λειτουργίας των τηλεπικοινωνιών υπό καθεστώς φυσικού μονοπωλίου. Η παροχή δηλαδή

των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών λόγω των τεχνολογικών τους ιδιοτήτων ήταν αξιωματικά

ορθολογικό να γίνεται από μια και μόνη επιχείρηση. Η αιτία ήταν το πολύ υψηλό κόστος που

απαιτούσε η δημιουργία των αναγκαίων υποδομών για να παρασχεθούν οι υπηρεσίες αυτές.

Ο ανταγωνισμός μεταξύ δύο ή περισσοτέρων επιχειρήσεων ουσιαστικά θα σήμαινε τη

δημιουργία πολλαπλών υποδομών και άρα αύξηση του κόστους για την αγορά και την

κοινωνία2 (Nestor και Mahboobi 1999, Wilson και Zhou 2001, Spiller και Cardili 1997,

Shirley και Walsh 2000, Sheshinski και Lopez-Calva 1998, Smith 1995, Mueller 1995).

Ωστόσο, από τις αρχές της δεκαετίας του 1980 αναπτύχθηκαν πολλές θεωρίες που

αμφισβητούν ότι οι δημόσιες επιχειρήσεις ή τα ρυθμιζόμενα μονοπώλια είναι μονόδρομος.

1 Με την λέξη «μεταρρύθμιση» στην παρούσα διατριβή εννοούμε τις διαδικασίες αποκρατικοποίησης και
ιδιοκτησιακής και διοικητικής αναδιοργάνωσης, οι οποίες έλαβαν χώρα στον τομέα των τηλεπικοινωνιών.
2 Για τους λόγους αυτούς και σε άλλους βασικούς τομείς της οικονομίας (π.χ. μεταφορές, ενέργεια, τράπεζες),
κυρίως μετά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, παρατηρήθηκε η τάση κρατικοποίησης των ιδιωτικών
επιχειρήσεων.
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Χαρακτηριστικότερη είναι η θεωρία της διεκδικησιμότητας (Theory of Contestable Markets)

που ανέπτυξε ο Baumol (1982). Ο συγγραφέας θέλησε να δείξει ότι τα φυσικά μονοπώλια

δεν είναι ανάγκη να βρίσκονται στα χέρια του κράτους, ούτε να είναι ρυθμιζόμενα,

προκειμένου να επιτευχθεί βέλτιστη κατανομή των πόρων. Η συγκεκριμένη θεωρία

προσθέτει ακόμη ότι ούτε ο ανταγωνισμός καθ' αυτός είναι αναγκαίος για τη βέλτιστη

κατανομή των φυσικά μονοπωλιακών αγορών.  Η απειλή και μόνο για είσοδο νέων

επιχειρήσεων στην αγορά αρκεί για να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα. Η λογική πίσω

από αυτή τη θεωρία είναι μια γενίκευση του μοντέλου του τέλειου ανταγωνισμού σε μοντέλο

των τέλεια διεκδικήσιμων αγορών (που διεκδικούνται από πολλούς πιθανούς ανταγωνιστές),

για να συμπεριληφθούν όλοι οι τύποι βιομηχανικής οργάνωσης. Έτσι, η έμφαση δίνεται στον

πιθανό ανταγωνισμό, ενώ στις διεκδικήσιμες αγορές η είσοδος θεωρείται απολύτως

ελεύθερη και η έξοδος χωρίς κανένα κόστος (αναλυτικά η θεωρία του Baumol

παρουσιάζεται στο Παράρτημα Ι).

Επίσης,  η αλλαγή της στάσης της πολιτικής κατά τις τελευταίες δύο δεκαετίες έναντι

των δικτυακών τομέων (όπως είναι ο κλάδος των τηλεπικοινωνιών) ενισχύθηκε και από τρεις

επιπλέον λόγους (Διάγραμμα 3) (Koski 2002, OECD 1995b, Greupner 1996, Heracleous

1999, Nestor και Mahboobi 1999, Gual και Waverman 1998, Graack 1997, Bauer και

Neumann 1994, Mueller 1998):

· Πρώτο, οι χώρες που χρησιμοποιούσαν σε μεγάλο βαθμό την κρατική ιδιοκτησία ως

ένα βασικό μέσο για την επίτευξη οικονομικών και κοινωνικών στόχων άρχισαν να

θεωρούν πως τα παραδοσιακά ρυθμιστικά όργανα οδήγησαν σε σοβαρές απώλειες

αποδοτικότητας. Η μεταστροφή αυτή σε μεγάλο βαθμό τροφοδοτήθηκε από τις

εξελίξεις παγκοσμιοποίησης της οικονομίας και της αγοράς προϊόντων και

κεφαλαίων,  αλλά και από την ανάπτυξη νέων τεχνικών για την επιβολή και τον

έλεγχο της εφαρμογής ρυθμίσεων.

· Δεύτερο, οι τεχνολογικές εξελίξεις οδήγησαν στην ανάγκη για επαναξιολόγηση των

παραδοσιακών πολιτικών οργάνων σε σχέση με τον κανονισμό των φυσικών

μονοπωλίων. Στις υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών για παράδειγμα, η συνεχώς

αναπτυσσόμενη τεχνολογία, όπως οι νέες ασύρματες επικοινωνίες, τα παγκόσμια

δορυφορικά δίκτυα,  η διευρυμένη δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο και άλλες
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υπηρεσίες, επιτρέπει στις νεοεισερχόμενες επιχειρήσεις να ανταγωνίζονται τους

παραδοσιακούς τηλεπικοινωνιακούς οργανισμούς με τη μείωση του κόστους

εισόδου,  ενώ δημιουργεί παράλληλα ζήτηση και προσφορά νέων υπηρεσιών και

προϊόντων.

· Τρίτο, οι προτιμήσεις των καταναλωτών εξελίχθηκαν και οι ανάγκες τους για

καλύτερες και περισσότερες υπηρεσίες πολλαπλασιάστηκαν, όπως και οι

εναλλακτικές μέσω των νέων τεχνολογιών. Εκτός της ανάγκης για νέα πιο προηγμένα

τεχνολογικά προϊόντα και υπηρεσίες όπως π.χ. για κινητές τηλεπικοινωνίες, για

πολυμέσα, οι πελάτες αναζήτησαν και φιλικότερες προς τον καταναλωτή υπηρεσίες.

Διάγραμμα 3: Παράγοντες επίδρασης της αναδιάρθρωσης της τηλεπικοινωνιακής αγοράς

Τεχνολογική εξέλιξη

· Ενοποιημένα δίκτυα
· Ψηφιακή τεχνολογία

Αναδιάρθρωση
παραδοσιακών

αγορών

Αυξανόμενες ανάγκες των
πελατών

· Μεμονωμένες προσφορές
· Προσωπικές Επικοινωνίες
· Κινητικότητα
· Εφαρμογές Πολυμέσων

(Multimedia)

Παγκοσμιοποίηση

· Διεθνείς πελάτες
· Διεθνής Συμμαχίες
· Είσοδος αλλοδαπών

εταιρειών
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 Επιπλέον, η αμφισβήτηση των υφιστάμενων δομών ενισχύθηκε και από την θεωρία

του Arrow, ο οποίος το 1962 με την ανάπτυξη του υποδείγματός του κατέληξε στο

συμπέρασμα ότι τα φυσικά μονοπώλια δεν μπορούν,  λόγω της δομής και της λειτουργίας

τους να ικανοποιήσουν τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις ή τις ικανοποιούν με καθυστέρηση

και υψηλό κόστος. Αντίθετα, ο τέλειος ανταγωνισμός προσφέρει μεγαλύτερα κίνητρα για

την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών (αναλυτικά το υπόδειγμα του Arrow παρουσιάζεται στο

Παράρτημα ΙΙ).

3.2 Απορρύθμιση (Deregulation) των τηλεπικοινωνιακών αγορών

Η αλλαγή αυτή της πολιτικής είχε ως αποτέλεσμα οι απόψεις περί φυσικού μονοπωλίου

της αγοράς των δικτυακών τομέων να αμφισβητηθούν έντονα δημιουργώντας έτσι μια

γενικότερη τάση για τροποποίηση του παραδοσιακού κανονιστικού πλαισίου. Η τάση αυτή

που έγινε παγκοσμίως γνωστή ως «απορρύθμιση» (Deregulation) είχε ως βασικό στόχο να

καθιερώσει τις απαραίτητες θεσμικές αλλαγές, που θα αναβαθμίσουν το ρόλο την δυνάμεων

της αγοράς στη λειτουργία των τομέων με τη εισαγωγή στοιχείων ανταγωνισμού και μέτρων

απελευθέρωσης.  Οι αλλαγές αυτές μετέβαλαν σταδιακά το ρόλο του κράτους,  ο οποίος

μετατοπίστηκε από την ευθύνη ιδιοκτησίας και διαχείρισης στη διαμόρφωση νέας πολιτικής

και άσκηση της αναγκαίας ρυθμιστικής πολιτικής (International Chamber of Commerce

2004, Gonenc κ.α. 2000, Wilson και Zhou 2001, Gasmi κ.α. 2000, OECD 1997a, Voeth 1996,

Greupner 1996, Graack 1997).

Οι επιμέρους στόχοι αυτών των διαρθρωτικών αλλαγών συγκλίνουν στα κάτωθι

(Διάγραμμα 4) (Booz-Allen και Hamilton 1997):

· στην ιδιωτικοποίηση των δημόσιων μονοπωλιακών επιχειρήσεων,

· στην απελευθέρωση των τιμών και της πρόσβασης στις αγορές που προηγουμένως

διέπονταν από μια σειρά περιορισμούς και εμπόδια,

· στην ανάληψη από τον ιδιωτικό τομέα δραστηριοτήτων που βρίσκονταν υπό τον

άμεσο έλεγχο της κυβέρνησης,

· στον καθορισμό νέων ρυθμιστικών κανόνων στους δικτυακούς τομείς, ώστε να

καταστεί εφικτή η πρόσβαση από νέους παρόχους υπηρεσιών στα τμήματα της

αγοράς που δεν διέπονταν από ανταγωνισμό,
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· στη διαμόρφωση των αγορών από την αρχή,  ώστε στις συναλλαγές που

προηγουμένως πραγματοποιούνταν στο πλαίσιο μιας επιχείρησης να αρχίσουν να

συμμετέχουν νέοι παίκτες,

· στην εισαγωγή του ανταγωνισμού σε τομείς, όπου (μη οικονομικοί) στόχοι δημοσίου

ενδιαφέροντος εκπληρώνονταν από την ύπαρξη ενός μη ανταγωνιστικού

(μονοπωλιακού) περιβάλλοντος.

Διάγραμμα 4: Στόχοι μεταρρυθμίσεων

Ειδικότερα, οι εφαρμοζόμενες διεθνώς διαρθρωτικές αλλαγές στον τομέα των

τηλεπικοινωνιών, αν και εμφάνισαν σημαντικές εθνικές διαφορές στο ρυθμό προώθησής

τους και στις συνθήκες εφαρμογής τους, χαρακτηρίστηκαν σε γενικές γραμμές από τρία

κοινά σημεία (Parker 2004, Ricketts 2004, Omran 2004, Levi-Faur 2003, Nicoletti και

Scarpetta 2003, Kurth 2003, Goldstein 2003, Koski 2002, Knorr 2002, Koopmann 2001,

Shirley και Walsh 2000, Ramaswamy και Van Glinow 2000, Li κ.α. 2000):

ιδιωτικοποίηση των
δημόσιων μονοπωλιακών

επιχειρήσεων

Στόχοι
μεταρρυθμίσεων

διαμόρφωση των
αγορών από την

αρχή

καθορισμός νέων
ρυθμιστικών κανόνων

στους δικτυακούς τομείς

απελευθέρωση των
τιμών και πρόσβαση

στις αγορές

ανάληψη από τον ιδιωτικό
τομέα δραστηριοτήτων που
βρίσκονταν υπό τον άμεσο

έλεγχο της κυβέρνησης

εισαγωγή του
ανταγωνισμού
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· πρώτο σημείο είναι η αυξανόμενη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στις

δραστηριότητες της αγοράς. Αυτή εκφράζεται μέσω της εισόδου νέων επιχειρήσεων

και μέσω της ιδιωτικοποίησης των παραδοσιακών τηλεπικοινωνιακών οργανισμών.

· δεύτερο σημείο είναι η εισαγωγή και η ανάπτυξη ανταγωνισμού με το λειτουργικό

διαχωρισμό των καθετοποιημένων διαδικασιών που χαρακτηρίζουν την παραγωγή

και παροχή υπηρεσιών.  Έτσι,  η εισαγωγή του ανταγωνισμού συνδέεται με την

αύξηση του αριθμού των διαθέσιμων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και του αριθμού

των φορέων παροχής τους,  καθώς και του είδους και του αριθμού των δικτύων που

συγκροτούν την τηλεπικοινωνιακή υποδομή.

· το τρίτο σημείο αφορά στη διαμόρφωση ενός κατάλληλου ρυθμιστικού πλαισίου για

την εύρυθμη λειτουργία του ανταγωνισμού. Έτσι συγκροτούνται τόσο εξειδικευμένοι

ρυθμιστικοί μηχανισμοί, όσο και ανεξάρτητες ρυθμιστικές αρχές.

3.3 Πολιτικές Ιδιωτικοποίησης

3.3.1 Ορισμός

Υπό τον όρο ιδιωτικοποίηση μπορεί να συμπεριληφθεί μια μεγάλη σειρά από μέτρα

πολιτικής. Σε ευρεία έννοια, η ιδιωτικοποίηση αναφέρεται στη μεταφορά της ιδιοκτησίας

των δημοσίων επιχειρήσεων ή στοιχείων από το Κράτος σε φορείς του ιδιωτικού τομέα. Σε

στενή έννοια, η ιδιωτικοποίηση υπονοεί τη μόνιμη μεταφορά του ελέγχου, ως αποτέλεσμα

της μεταφοράς του δικαιώματος ιδιοκτησίας από μια δημόσια αντιπροσωπεία σε ένα ή

περισσότερα ιδιωτικά μέρη (Parker 2004, Ricketts 2004, Nellis 1998, Heracleus 1999,

Taylor και Warrack 1998, Ramamurti 2000, Keller κ.α. 1994).

Με την ευρεία έννοια, η ιδιωτικοποίηση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε τρία επίπεδα:

σε επίπεδο επιχείρησης, σε επίπεδο τομέα παραγωγής και σε επίπεδο του συνόλου της

οικονομίας (Guislain 1997). Πιο συγκεκριμένα:
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· Σε επίπεδο επιχείρησης, η ιδιωτικοποίηση περιλαμβάνει οποιοδήποτε μέτρο οδηγεί

στην μεταφορά στον ιδιωτικό τομέα μερικώς ή πλήρως των δραστηριοτήτων που

ασκούνταν μέχρι τότε από το δημόσιο τομέα.

· Σε επίπεδο τομέα παραγωγής, η ιδιωτικοποίηση περιλαμβάνει την εισαγωγή της

ιδιωτικής πρωτοβουλίας συχνά με την κατάργηση των δημοσίων μονοπωλίων ή των

εμποδίων στην είσοδο.  Αυτό το άνοιγμα της αγοράς συχνά,  αλλά όχι πάντα,

συνοδεύεται και από την εισαγωγή πραγματικού ανταγωνισμού μεταξύ των

επιχειρήσεων της αγοράς.

· Επιπλέον, η ιδιωτικοποίηση μπορεί να έχει μια ακόμη πιο ευρύτερη έννοια και να

περιλαμβάνει όχι μόνο την ιδιωτικοποίηση των επιχειρήσεων και των τομέων αλλά

και μιας ολόκληρης οικονομίας. Σε αυτή την περίπτωση ο βαθμός ιδιωτικοποίησης

εξαρτάται από την έκταση της προγενέστερης κρατικής ιδιοκτησίας και ελέγχου και

τον στόχο του προγράμματος μεταρρύθμισης που υιοθετείται.

Αν και καθένα από αυτά τα επίπεδα ιδιωτικοποίησης είναι χωριστό και ευδιάκριτο,

υπάρχει στενή αλληλεπίδραση μεταξύ τους. Η πολιτική ιδιωτικοποίησης μιας δημόσιας

επιχείρησης πρέπει να είναι σύμφωνη με τις τομεακές και μακροοικονομικές πολιτικές της

χώρας. Συχνά, η ιδιωτικοποίηση μιας επιχείρησης αποτελεί το συστατικό μέρος ενός

τομεακού ή μακροοικονομικού προγράμματος. Η ιδιωτικοποίηση αποτελεί έτσι ένα όργανο

αυτών των προσεγγίσεων παρά έναν αυτοσκοπό.

Παγκοσμίως, κυρίως τις τελευταίες δύο δεκαετίες, πάρα πολλές χώρες έχουν αναλάβει

εκτεταμένα προγράμματα για να μεταρρυθμίσουν της οικονομίες τους. Χαρακτηριστικό

είναι το παράδειγμα των χωρών των λεγόμενων «μεταβατικών οικονομιών», στις οποίες

λαμβάνουν χώρα ευρύτατα μεταρρυθμιστικά προγράμματα, όπου οι ιδιωτικοποιήσεις των

επιχειρήσεων και των τομέων αποτελούν ένα αναπόσπαστο τμήμα (Shleifer 1998, Nellis

1999, Nellis 1998, Shafik 1996, Sheshinski και Lopez-Calva 1998, Gibbon 2000, Nestοr και

Mahboobi 1999, Bortolotti κ.α. 1999a, Jelic κ.α.  2003).
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3.3.2 Στόχοι ιδιωτικοποίησης

Η επιτυχία ενός προγράμματος ιδιωτικοποίησης εξαρτάται από τους σαφείς και

ξεκάθαρους στόχους που θέτει. Πολλά προγράμματα ιδιωτικοποίησης διεθνώς απέτυχαν,

όταν έλειπαν οι σαφείς στόχοι ή όπου αντικρουόμενοι στόχοι επιδιώχθηκαν ταυτόχρονα. Ο

μεγάλος αριθμός πιθανών στόχων και δραστών με διαφορετικά, συχνά αντικρουόμενα

συμφέροντα καθιστά τον καθορισμό των στόχων μια δύσκολη αποστολή. Ωστόσο, οι στόχοι

που συνηθέστερα επιδιώκονται και είναι κοινοί για τις περισσότερες χώρες που

αναλαμβάνουν τέτοιες πολιτικές δράσεις συνοψίζονται ως εξής (Διάγραμμα 5) (Guislain

1997, Losch και Talsma 2001, Davis κ.α. 2000, Megginson κ.α. 1994, Shirley και Walsh

2000, Sheshinski και Lopez-Calva 1998, Shirley 1995, Munari 2003, Maw 2002, Tavera

2001):

· η αποδοτικότητα και ανάπτυξη της οικονομίας,

· οι δημοσιονομικές και οικονομικές βελτιώσεις,

· η εισαγωγή του ανταγωνισμού,

· η αποδοτικότητα και ανάπτυξη της επιχείρησης,

· η μείωση της κρατικής παρέμβασης στην οικονομία,

· η εισοδηματική διανομή ή αναδιανομή.

Διάγραμμα 5: Στόχοι ιδιωτικοποίησης

αποδοτικότητα και
ανάπτυξη της
οικονομίας

Στόχοι
ιδιωτικοποίησηςμείωση της

κρατικής
παρέμβασης

στην οικονομία

αποδοτικότητα και ανάπτυξη
της επιχείρησης

δημοσιονομικές και
οικονομικές
βελτιώσεις

εισαγωγή του
ανταγωνισμού

εισοδηματική
διανομή ή

αναδιανομή
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Όπως αναφέρθηκε, οι πολιτικές ιδιωτικοποίησης κατά ένα μεγάλο μέρος αποτελούν

απάντηση στην οικονομική κρίση που αντιμετωπίζουν πολλές κυβερνήσεις. Κατά συνέπεια,

τα θέματα που αφορούν στην μακροοικονομική ή τομεακή αποδοτικότητα και

ανταγωνιστικότητα είναι από τα πρώτα στη λίστα των κυβερνητικών στόχων.  Η ανάπτυξη

των εθνικών αγορών κεφαλαίων, η προώθηση τόσο των εσωτερικών όσο και των ξένων

επενδύσεων και η δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης, αποτελούν βασικές

προτεραιότητες προς αυτή την κατεύθυνση (Maw 2002, Tavera 2001).

Επιπλέον, στόχος των προγραμμάτων ιδιωτικοποίησης αποτελούν οι δημοσιονομικές

και οικονομικές βελτιώσεις με την μείωση του ελλείμματος του δημόσιου τομέα και του

δημόσιου χρέους μέσω της αύξησης των εσόδων του κράτους,  της χρηματοδότησης των

κρατικών δαπανών από τα έσοδα των ιδιωτικοποιήσεων,  της μείωσης των κρατικών

επιχορηγήσεων προς τις δημόσιες επιχειρήσεις, της κινητοποίησης ιδιωτικών κεφαλαίων για

τη χρηματοδότηση επενδύσεων που δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν από τα δημόσια

οικονομικά, της εξεύρεσης νέων φορολογικών πηγών κ.α. (Guislain 1997)

Επίσης, η ιδιωτικοποίηση αποβλέπει στην εισαγωγή του ανταγωνισμού στις μέχρι τώρα

κλειστές αγορές. Ειδικότερα,  προσφέρει μια ευκαιρία για την κατάργηση των μονοπωλίων

και τη βελτίωση της αποδοτικότητας και της ευημερίας των καταναλωτών με τη σταδιακή

μείωση των τιμών και την αύξηση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών και

προϊόντων. Η ιδιωτικοποίηση είναι επίσης μια απάντηση στη μη ικανοποιητική απόδοση των

δημόσιων επιχειρήσεων.  Η ανάπτυξη της επιχείρησης και της αποδοτικότητάς της σε ένα

όλο και περισσότερο διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον θα πρέπει να αποτελεί έναν από

τους βασικότερους στόχους ενός προγράμματος ιδιωτικοποίησης. Προτεραιότητα θα πρέπει

να δοθεί στις μεθόδους που μεγιστοποιούν τέτοια αποδοτικότητα. Το άνοιγμα της

οικονομίας στο εσωτερικό και διεθνή ανταγωνισμό,  η εισαγωγή νέων τεχνολογιών και

καινοτομιών, η βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών και των προϊόντων, η ανάπτυξη

νέων διοικητικών μεθόδων είναι σημαντικά μέτρα προς αυτή την κατεύθυνση (Παπαϊωάννου

2003, Megginson και Netter 2001, Errunza και Mazumbar 2001, Dewenter και Malatesta

2001, Megginson και Nash 1994) .

Εκτός από την μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας της οικονομίας και των

επιχειρήσεων, ένας από τους κυριότερους στόχους του προγράμματος ιδιωτικοποίησης είναι

και η μείωση της κρατικής παρέμβασης στην οικονομία. Προς την κατεύθυνση αυτή
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συμβάλλουν  πολιτικές, όπως η μείωση του μεγέθους και του πεδίου δράσης του δημόσιου

τομέα ή του μεριδίου του στην οικονομική δραστηριότητα, ο επαναπροσδιορισμός της

δραστηριότητας του δημόσιου τομέα με την εγκατάλειψη των στόχων παραγωγής και την

εστίαση στον πυρήνα των κυβερνητικών λειτουργιών και στη δημιουργία ενός

περιβάλλοντος ευνοϊκού στην ιδιωτική πρωτοβουλία, η μείωση της ανάμειξης των

κυβερνήσεων στις αποφάσεις των επιχειρήσεων, η πάταξη διαφθοράς και της κακής χρήσης

της δημόσιας ιδιοκτησίας από τους ανώτερους κυβερνητικούς υπαλλήλους και τους

διευθυντές των δημοσίων επιχειρήσεων κ.α. (Guislain 1997, Παπαϊωάννου 2003, Li κ.α.

2005, Boubakri κ.α. 2005).

Η ενθάρρυνση της ευρύτερης ιδιοκτησίας του κεφαλαίου με τη διασπορά της

ιδιοκτησίας των μετοχών από την μια πλευρά και η ενθάρρυνση της ιδιοκτησίας μετοχών

από τους εργαζόμενους από την άλλη έχουν ως αποτέλεσμα την αναδιανομή του

εισοδήματος, που αποτελεί έναν εξίσου σημαντικό στόχο των προγραμμάτων

ιδιωτικοποίησης (Guislain 1997, Παπαϊωάννου 2003, D’ Souza κ.α. 2005, Dyck και Zingales

2004).

Ο καθορισμός των στόχων έχει ιδιαίτερη σημασία όχι μόνο για την επιλογή και τη

δομή των τεχνικών και των νομικών εγγράφων, αλλά και για την επιλογή των κατάλληλων

μέτρων που προηγούνται της ιδιωτικοποίησης. Η μεγιστοποίηση της οικονομικής

αποδοτικότητας απαιτεί συχνά σημαντικές μεταρρυθμίσεις προ της ιδιωτικοποίησης, όπως

είναι για παράδειγμα η διάσπαση της δημόσιας επιχείρησης για να ενθαρρυνθεί ο

ανταγωνισμός, η κατάργηση των μονοπωλίων και των εμποδίων στην είσοδο στον τομέα, η

θέσπιση ρυθμιστικού πλαισίου σε περιπτώσεις ιδιωτικοποίησης μονοπωλιακών τομέων κ.α.

3.3.3 Διαδικασία ιδιωτικοποίησης

Η διαδικασία ενός προγράμματος ιδιωτικοποίησης διακρίνεται συνήθως σε τρεις

τύπους: (Vickers και Yarrow 1991, Rigden και Fisher 1995)

· την ιδιωτικοποίηση ανταγωνιστικής επιχείρησης ή γενικότερα την μεταβίβαση στον

ιδιωτικό τομέα δημοσίων επιχειρήσεων που αναπτύσσουν δραστηριότητες σε

ανταγωνιστικές αγορές, απαλλαγμένες από ουσιαστικές αποτυχίες αγοράς (όπως π.χ.

η τραπεζική και ασφαλιστική αγορά),
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· την ιδιωτικοποίηση μονοπωλιακής επιχείρησης ή γενικότερα την μεταβίβαση στον

ιδιωτικό τομέα δημοσίων επιχειρήσεων με ουσιαστική αγοραστική δύναμη (όπως π.χ.

ο τηλεπικοινωνιακός τομέας και ο τομέας ενέργειας). Κατά την ιδιωτικοποίηση μιας

μονοπωλιακής επιχείρησης, σε αντίθεση με την ιδιωτικοποίηση μιας ανταγωνιστικής

επιχείρησης, οι κυβερνήσεις διατηρούν συχνά δικαιώματα ελέγχου με την μορφή

ρυθμιστικών μηχανισμών,

· την μεταβίβαση δημοσίων υπηρεσιών που ασκούνται από διάφορους δημόσιους

οργανισμούς στον ιδιωτικό τομέα. Σε αυτή την περίπτωση ιδιωτικοποίησης δεν

υπάρχει πώληση κρατικών περιουσιακών στοιχείων, αλλά μια συμφωνία συμβάσεων

ή προνομίων υπηρεσιών μεταξύ του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.

Η επιτυχία ενός προγράμματος ιδιωτικοποίησης για όλους τους τύπους

ιδιωτικοποίησης εξαρτάται από μια σειρά από ενέργειες. Οι ενέργειες αυτές, σύμφωνα με τη

διεθνή εμπειρία (Gibbon 1997, Rondinelli και Iacono 1996, Shafik 1996, Cornelli και Li

1997, Kikeri κ.α. 1992, Durchslag κ.α. 1994, Schmidt 1996b, Banerji και Errunza 2005,

Bouim 1992, Davis κ.α. 2000, Shelton 1999), αφορούν:

· στην ανάπτυξη του κατάλληλου θεσμικού πλαισίου,

· στον καθορισμό της δομής του προγράμματος ιδιωτικοποίησης,

· στην δημοσιοποίηση αξιόπιστων οικονομικών στοιχείων της επιχείρησης που

πωλείται,

· στην επιλογή των καταλληλότερων επενδυτών,

· στον προσδιορισμό της σχέσης μεταξύ της επιχείρησης και του δημοσίου μετά την

ολοκλήρωση της πώλησης,

· στην ανάπτυξη νέων ρυθμιστικών μηχανισμών όταν απαιτείται (κυρίως στον δεύτερο

τύπο ιδιωτικοποίησης).

Παράλληλα με τις ανωτέρω ενέργειες, στις περισσότερες περιπτώσεις, οι κυβερνήσεις

προβαίνουν και στην αναδιάρθρωση των δημοσίων επιχειρήσεων που πρόκειται να

ιδιωτικοποιήσουν (Bowman και Singh 1993, Palmer κ.a. 1995, Prechek 1994, Hoskisson και

Hitt 1990, Comment και Jarrell 1995, Markides 1992b, Fox και Marcus 1992, Lei και Hitt

1995, Amburgey κ.α. 1993).
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Οι αλλαγές που πραγματοποιούνται αναφέρονται κυρίως σε ζητήματα όπως η δομή

ιδιοκτησίας των επιχειρήσεων, η δομή και λειτουργία της διοίκησης και οι σχέσεις εργασίας.

Το γεγονός αυτό οφείλεται στο ότι οι κυβερνήσεις προσπαθούν να βελτιώσουν την

αποτελεσματικότητα και οικονομική λειτουργία της επιχείρησης, προκειμένου να αυξήσουν

την αξία πώλησής της. Επιπλέον, οι κυβερνήσεις έχουν περισσότερες δυνατότητες από τους

ιδιωτικούς φορείς να αντέξουν το όποιο οικονομικό βάρος προκύπτει από τις αλλαγές

(Brickley και Van Drunen 1990, Robins 1993, Dewenter και Malatesta 2001, Megginson και

Netter 2001, Errunza και Mazumdar 2001, Ramaswamy και Von Glinow 2000).

3.3.4 Μέθοδοι ιδιωτικοποίησης

Μετά τον καθορισμό του προγράμματος της ιδιωτικοποίησης αυτό που πρέπει να

επιλεγεί είναι η μέθοδος με την οποία θα εκτελεστεί η ιδιωτικοποίηση. Η πολυπλοκότητα

των στόχων των προγραμμάτων ιδιωτικοποίησης οδηγεί σε διαφορετικές μεθόδους

(Διάγραμμα 6). Σύμφωνα με την μέχρι τώρα εμπειρία, επικρατέστερες μέθοδοι

ιδιωτικοποίησης των δημοσίων επιχειρήσεων, κυρίως στις αναπτυγμένες χώρες, είναι

(Nestor και Mahboobi 1999, Jones κ.α. 1999, OECD 1996, OECD 1997a, OECD 1998,

OECD 1999a, OECD 2000c, OECD 2001d, OECD 2002d, Nestor και Mahboobi 1999,

Megginson κ.α. 2004, Bortolotti κ.α. 1999a, Welch και Fremond 1998):

· η δημόσια διαπραγμάτευση στις αγορές κεφαλαίων (μετοχοποίηση),

· η πώληση σε στρατηγικούς επενδυτές.

Γενικότερα, η δημόσια διαπραγμάτευση στις αγορές κεφαλαίων αποτελεί την πιο

διαδεδομένη μέθοδο ιδιωτικοποίησης παγκοσμίως, διότι αφενός συνδυάζει τα οικονομικά

οφέλη των αγορών κεφαλαίου και αφετέρου τυγχάνει της υποστήριξης των πολιτών,  οι

οποίοι μπορούν άμεσα να αποκτήσουν μερίδιο επί των κερδών της επιχείρησης με την αγορά

μετοχών. Ειδικότερα, η δημόσια προσφορά στην κεφαλαιαγορά, ως μέθοδος

ιδιωτικοποίησης, συναντάται κυρίως κατά την ιδιωτικοποίηση επιχειρήσεων κοινής

ωφέλειας. Βασικό επιχείρημα για αυτό αποτελεί το γεγονός, ότι η επιχείρηση για τις

αναγκαίες επενδύσεις σε υποδομές μέσω της δημόσιας διαπραγμάτευσης στην

χρηματιστηριακή αγορά εξασφαλίζει σημαντικούς χρηματικούς πόρους σε χαμηλό κόστος.

Επίσης, η επιχείρηση μέσω της αγοράς μετοχών διατηρεί τουλάχιστον για τα πρώτα χρόνια
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της ιδιωτικοποίησης την ανεξαρτησία της, με αποτέλεσμα να διασφαλίζει μεγαλύτερη

διαφάνεια στην δομή του κόστους και των χρηματικών ροών και να περιορίζει έτσι

σημαντικά τις ασυμμετρίες στην πληροφόρηση προς την ρυθμιστική αρχή.

Από την άλλη πλευρά, η άμεση πώληση της επιχείρησης σε στρατηγικούς επενδυτές

παρουσιάζει το πλεονέκτημα της βέβαιης εισροής κεφαλαίων για το δημόσιο. Ένα ακόμη

πλεονέκτημα της συγκεκριμένης μεθόδου ιδιωτικοποίησης εμφανίζεται η εισαγωγή

τεχνογνωσίας σε διοικητικό και σε τεχνολογικό επίπεδο. Ωστόσο, στην πράξη σε αρκετές

περιπτώσεις η άμεση πώληση των δημοσίων επιχειρήσεων σε ιδιώτες συνάντησε σημαντικές

αντιδράσεις, διότι συνδέθηκε με φαινόμενα διαπλοκής και διαφθοράς. Συχνά όμως η επιλογή

των κυβερνήσεων να πουλήσουν τις επιχειρήσεις σε επιχειρήσεις εγχώριων συμφερόντων,

είχε αρνητικές συνέπειες στην ανταγωνιστικότητα του τομέα.

Στην διεθνή πρακτική, συναντώνται δύο ακόμη μέθοδοι ιδιωτικοποίησης, που ωστόσο

είναι λιγότερο διαδεδομένες και πολλές φορές χρησιμοποιούνται ως συμπληρωματικές

μέθοδοι των δύο προαναφερθέντων μεθόδων ιδιωτικοποίησης (Gray 1996, Uvalic και

Vaughan-Whitehead 1997, Bornstein 1997, Boycko κ.α. 1994, Earle και Estrin 1996,

Havrylyshyn και McGettigan 1999, Pohl και Djankov 1996). Αυτές είναι:

· η διάθεση μετοχών σε στελέχη και εργαζόμενους της επιχείρησης,

· η άμεση πώληση περιουσιακών στοιχείων.

Η διάθεση των μετοχών αναφέρεται στην πώληση ή στη δωρεάν παραχώρηση μετοχών

σε διευθυντές και εργαζομένους τους.  Τα πλεονεκτήματα σε αυτή την περίπτωση

εντοπίζονται στην υψηλή πολιτική δημοτικότητα, στην ταχύτητα και στην ευκολία

εφαρμογής αυτής. Επιπλέον, η ιδιωτικοποίηση των δημοσίων επιχειρήσεων με τη

συγκεκριμένη μέθοδο οδηγεί τις περισσότερες φορές στην αποτελεσματικότερη λειτουργία

τους, δεδομένου ότι τα κίνητρα των εργαζομένων και των ιδιοκτητών ευθυγραμμίζονται. Το

βασικό μειονέκτημα της συγκεκριμένης μεθόδου ιδιωτικοποίησης, ωστόσο, είναι ότι οι

διευθυντές και οι εργαζόμενοι της επιχείρησης μπορούν ως μέτοχοι να αποκομίσουν

περισσότερα οφέλη από ότι πραγματικά παράγουν. Η διοίκηση της επιχείρησης μπορεί να

προβεί σε υπερβολικές αυξήσεις των μισθών και σε διατήρηση του υπεράριθμου

προσωπικού. Επιπλέον, το ύψος της επένδυσης σε αυτή την περίπτωση κρίνεται ανεπαρκές,
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ενώ τις περισσότερες φορές οι διευθυντές και οι εργαζόμενοι ως μέτοχοι της επιχείρησης δεν

έχουν εκείνες τις απαραίτητες ικανότητες που απαιτεί η οικονομία της αγοράς.

Η άμεση πώληση των περιουσιακών στοιχείων μιας δημόσιας επιχείρησης έχει ως

στόχο να πωληθούν άμεσα κρατικά περιουσιακά στοιχεία σε εγχώριους και ξένους

επενδυτές, προκειμένου να ενισχυθούν τα δημόσια έσοδα. Το βασικό πλεονέκτημα της

μεθόδου αυτής είναι ότι εξασφαλίζει τις περισσότερες φορές την πώληση των κρατικών

περιουσιακών στοιχείων σε υψηλές τιμές. Επιπλέον, η συγκεκριμένη μέθοδος κρίνεται ως

ιδιαίτερα ευέλικτη. Εντούτοις, η άμεση πώληση της δημόσιας περιουσίας προκαλεί συνήθως

την έντονη αντίδραση των πολιτών, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις οι διευθυντές και οι

εργαζόμενοι των επιχειρήσεων απέτρεψαν την τελική συμφωνία πώλησης.

Ακόμη, είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι υπάρχει και μια σειρά από άλλες μεθόδους

ιδιωτικοποίησης που αναπτύχθηκαν κυρίως στις πρώην σοσιαλιστικές χώρες τις Κεντρικής

και Ανατολικής Ευρώπης με βασικό σκοπό την αποκατάσταση των αδικιών του

προηγούμενου καθεστώτος και την προώθηση της μεγαλύτερης δυνατής συμμετοχής των

πολιτών σε μια εποχή στενότητας ρευστών (Liberman κ.a. 1997, Marcinein και Van

Wijnbergen 1997, Gray 1996, Uvalic και Vaughan-Whitehead 1997, Havrylyshyn και

McGettigan 1999, Brada 1996, Bornstein 1994, Bornstein 1999, Stephen και Backhaus 2003,

Backhaus 2003). Ως τέτοιες αναφέρονται:

· η ιδιωτικοποίηση μέσω της επιστροφής περιουσίας,

· η ιδιωτικοποίηση με δελτίο ή η μαζική ιδιωτικοποίηση.

H ιδιωτικοποίηση μέσω της επιστροφής περιουσίας κρίνεται κατάλληλη σε

περιπτώσεις όπου η περιουσία μπορεί εύκολα να αναγνωριστεί και να αποτιμηθεί. Η

περιουσία αυτή επιστρέφεται στον αρχικό της ιδιοκτήτη ή τους κληρονόμους του.  Μια

βασική δυσκολία που προκύπτει σε αυτή την περίπτωση είναι ότι οι αναγκαίες αποδείξεις για

τον προσδιορισμό τις περιουσίας μπορεί να μην είναι οι κατάλληλες, ενώ σε πολλές

περιπτώσεις υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών.

Η μέθοδος της ιδιωτικοποίησης με δελτίο ή της μαζικής ιδιωτικοποίησης

χρησιμοποιήθηκε αποκλειστικά στις πρώην σοσιαλιστικές χώρες της Κεντρικής και
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Ανατολικής Ευρώπης. Με την μέθοδο αυτή οι πολίτες χρησιμοποιούν δελτία που διατίθενται

δωρεάν ή σε ονομαστικό κόστος  για να μπορούν να αγοράζουν μερίδια δημοσίων

επιχειρήσεων ή περιουσιακών στοιχείων των επιχειρήσεων που ιδιωτικοποιούνται.

Αποτέλεσμα αυτής της μεθόδου ήταν να πραγματοποιηθούν σημαντικές μεταβολές στις

ιδιοκτησιακές δομές των επιχειρήσεων, παρόλο που σε πολλές περιπτώσεις η εν λόγω

μέθοδος δεν κατάφερε να αλλάξει αποτελεσματικά τις δομές άσκησης ελέγχου επί αυτών

των επιχειρήσεων.

Διάγραμμα 6: Μέθοδοι ιδιωτικοποίησης

Έρευνα που πραγματοποιήθηκε από τους Jelic κ.α. το 2003 μελετά τα προγράμματα

ιδιωτικοποίησης τριών πρώην σοσιαλιστικών χωρών, της Ουγγαρίας, της Πολωνίας και της

Τσεχίας, και διαπιστώνει μεταξύ άλλων ότι το αποτέλεσμά των προγραμμάτων αυτών

επηρεάζεται σημαντικά από την επιλεγείσα μέθοδο ιδιωτικοποίησης.

δημόσια
διαπραγμάτευση στις

αγορές κεφαλαίων
(μετοχοποίηση)

Μέθοδοι
ιδιωτικοποίησης

ιδιωτικοποίηση μέσω
της επιστροφής

περιουσίας

άμεση πώληση περιουσιακών
στοιχείων

πώληση σε
στρατηγικούς

επενδυτές

διάθεση μετοχών σε
στελέχη και

εργαζόμενους της
επιχείρησης

ιδιωτικοποίηση με
δελτίο ή η μαζική
ιδιωτικοποίηση
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3.3.5 Εφαρμογή μεθόδων ιδιωτικοποίησης

Παρόλο που διεθνώς έχει αποκτηθεί μια σημαντική εμπειρία, η επιλογή του

καταλληλότερου προγράμματος ιδιωτικοποίησης αποτελεί κάθε φορά μια ιδιαίτερα

πολύπλοκη απόφαση και εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Ειδικότερα, οι παράγοντες που

επηρεάζουν την τελική απόφαση συνδέονται (Li κ.α. 2005, Boubakri κ.α. 2005, D’ Souza

κ.α. 2005, Dyck και Zingales 2004, Bortolotti κ.α. 2003, Drook κ.α. 2004, Nicoletti και

Scarpetta 2003, Megginson κ.α. 2004, Biais και Perotti 2002) με τα κάτωθι χαρακτηριστικά:

· τα γενικά χαρακτηριστικά της χώρας (όπως είναι το πολιτικό περιβάλλον,  το

οικονομικό περιβάλλον, το κοινωνικό περιβάλλον, το θεσμικό περιβάλλον και το

βαθμό κινδύνου που χαρακτηρίζει μια χώρα),

· τα χαρακτηριστικά του τομέα παραγωγής (χαρακτηριστικά της δομής της αγοράς),

· τα χαρακτηριστικά της επιχείρησης (όπως είναι το μέγεθος η οικονομική κατάσταση,

οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα του εργατικού δυναμικού, το νομικό καθεστώς

κ.α.).

Ειδικότερα, οι Bortolotti και Pinotti το 2004 εξετάζοντας 21 χώρες του ΟΟΣΑ για την

περίοδο 1977-1999 διαπιστώνουν ότι η διαδικασία της ιδιωτικοποίησης και τελικά το

αποτέλεσμά της επηρεάζονται σημαντικά από το πολιτικό κατεστημένο της χώρας. Ο

πολιτικός προσανατολισμός της εκάστοτε κυβέρνησης ασκεί σημαντική επίδραση στην

έκταση και στη μέθοδο της ιδιωτικοποίησης. Επίσης, σύμφωνα με την μελέτη των Boubakri

κ.α. (2004) με την οποία εξετάζουν ένα δείγμα 230 επιχειρήσεων από 32 αναπτυσσόμενες

χώρες, η επιτυχία ενός προγράμματος ιδιωτικοποίησης επηρεάζεται σημαντικά από το

οικονομικό περιβάλλον μιας χώρας.

Ομοίως, η μελέτη των Li και Xu (2002b) εξέτασε 45  χώρες κατά τη διάρκεια της

περιόδου 1990 – 1998 και διαπίστωσε ότι η διαδικασία των ιδιωτικοποίησης και γενικότερα

οι μεταρρυθμίσεις επηρεάζονται σημαντικά από το βαθμό δημοκρατίας μιας χώρας. Οι

περισσότερο δημοκρατικές χώρες είναι πιθανότερο να προχωρήσουν σε μεταρρυθμίσεις σε

σχέση με τις λιγότερο δημοκρατικές χώρες, οι οποίες το πιθανότερο είναι να διατηρήσουν το
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μονοπώλιο δημόσιου τομέα, ιδιαίτερα όταν η κυβέρνηση ωφελείται από έναν τέτοιο τρόπο

διακυβέρνησης.

3.3.6 Σύγκριση δημόσιας και ιδιωτικής ιδιοκτησίας

Η μεταπολεμική περίοδος παγκοσμίως χαρακτηρίστηκε από ένα καθεστώς οικονομικής

οργάνωσης που είχε ως επίκεντρο την αυξανόμενη κρατική ιδιοκτησία έναντι της θεωρίας

της ελεύθερης αγοράς. Βασικό επιχείρημα της επέκτασης του δημόσιου τομέα αποτέλεσε η

άποψη ότι η οικονομική ανάπτυξη δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί χωρίς τη

δημοκρατική διαταγή που επιβάλλεται από ένα κράτος δικαίου. Από αυτή την άποψη θα

ήταν αδύνατο να προωθηθεί η διαδικασία ανάπτυξης χωρίς την ύπαρξη λειτουργικών

συστημάτων εκπαίδευσης και υγειονομικής περίθαλψης ή την διασφάλιση των υποδομών

ενέργειας, μεταφορών και επικοινωνιών και ύδρευσης-αποχέτευσης. Αυτές τις λειτουργίες

κατά την επικρατούσα άποψη ήταν σε θέση να τις αναλάβει μόνο το κράτος (Shirley και

Walsh 2000, Megginson και Netter 2001, Rondinelli και Iacono 1996, Shleifer 1998, Errunza

και Mazumdar 2001, Taylor και Warrack 1998).

Ωστόσο, η παραπάνω θεωρία της δημόσιας ιδιοκτησίας αμφισβητήθηκε έντονα από τις

αρχές της δεκαετίας του 1980 υπέρ της ιδιωτικής ιδιοκτησίας. Τα πρώτα σύγχρονα μαζικά

προγράμματα ιδιωτικοποιήσεων ξεκίνησαν από τη Μεγάλη Βρετανία με σημαντικότερη την

πετυχημένη αρχική δημόσια προσφορά της British Telecom το 1984 (Lal κ.α. 2004, Parker

2003, Yergin και Stanislaw 1998, Puxty 1997, Eckel κ.α. 1997, Menyah και Paudyal 1996,

Menyah κ.α. 1995, Vickers και Yarrow 1991). Η επιτυχία του προγράμματος

ιδιωτικοποιήσεων της Βρετανίας ώθησε τις περισσότερες αναπτυγμένες και αναπτυσσόμενες

χώρες να υιοθετήσουν ανάλογα προγράμματα πουλώντας τις δημόσιες επιχειρήσεις τους σε

ιδιώτες. (Alexandre και Charreaux 2004, Ricketts 2004, OECD 2003b, Sztyber 2003,

Hanousek και Kocenda 2003, Tchipev 2003, Brainerd 2002, Earle και Telegdy 2002, Pelozo

2001, Dumontier και Laurin 2002, Estache κ.α. 2002).

Τα κύρια επιχειρήματα υπέρ της ιδιωτικής ιδιοκτησίας βασίστηκαν στο θεμελιώδες

θεώρημα της οικονομικής ευημερίας που διατυπώθηκε για πρώτη φορά από τους Pareto

(1906) και Bareno (1908). Κατά την θεωρία αυτή, η δυνατότητα των κρατικών επιχειρήσεων

να ασκούν μονοπωλιακή δύναμη και να διατηρούν μακροχρόνια τις τιμές των προϊόντων ή

των υπηρεσιών τους πάνω από το κόστος μειώνει την ευημερία των καταναλωτών,  όπως
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αυτή εκφράζεται από την τιμή και την ποιότητα του προϊόντος ή υπηρεσίας που προσφέρει η

επιχείρηση.  Ακόμη και όταν οι κρατικές επιχειρήσεις,  με σκοπό να ενισχύσουν την

κοινωνική ευημερία, δεν ασκούν μονοπωλιακή δύναμη, δηλαδή λειτουργούν με τιμές κοντά

στο κόστος, παραμένουν τόσο γραφειοκρατικές και αναποτελεσματικές που τελικά

λειτουργούν με πολύ υψηλότερο κόστος και χαμηλότερη ποιότητα σε σχέση με τις ιδιωτικές

επιχειρήσεις. Ωστόσο, ως κρίσιμη παράμετρος θεωρείται η εμπόδιση της ιδιωτικής

επιχείρησης μέσω ρυθμίσεων να εξασκήσει την τυχόν μονοπωλιακή δύναμη της (Sheshinski

και Lopez-Calva 1998, Barberis κ.α. 1996, Ehrlich κ.α. 1994, Shleifer 1998, Durchslag κ.α.

1994, Taylor και Warrack 1998).

Υπέρ της ιδιωτικής ιδιοκτησίας και έναντι της δημόσιας ιδιοκτησίας συνηγορούν δύο

ακόμη θεωρίες, η θεωρία δικαιωμάτων ιδιοκτησιών και η θεωρία της δημόσιας επιλογής.

Τόσο η θεωρία δικαιωμάτων ιδιοκτησιών όσο και η θεωρία της δημόσιας επιλογής

υποστηρίζουν ότι η οικονομική συμπεριφορά και η απόδοση των ιδιωτικών επιχειρήσεων

είναι πολύ καλύτερη από ότι των δημοσίων επιχειρήσεων (Munari 2003). Επιπλέον, η

ιδιωτική ιδιοκτησία, κυρίως στους τομείς όπου η καινοτομία είναι κρίσιμη όπως των

τηλεπικοινωνιών, προάγει πολύ περισσότερο τη δημιουργία και υιοθέτηση νέων τεχνολογιών

προς όφελος των καταναλωτών (Winston 1998).

Η έντονη και γενικευμένη κριτική εναντίον των δημοσίων επιχειρήσεων αφορά στο

γεγονός ότι μέχρι τώρα λειτουργούσαν ως κυβερνητικές υπηρεσίες, οι οποίες απλώς

επέκτειναν τις αρμοδιότητες κάποιου υπουργείου. Από αυτή την άποψη, ενέπλεκαν σειρά

γραφειοκρατικών διαδικασιών, διέπονταν από πολύπλοκα και δυσκίνητα ιεραρχικά σχήματα,

ενώ οι αποφάσεις λαμβάνονταν με κριτήρια κυρίως πολιτικών υπολογισμών και όχι

οικονομικού ορθολογισμού. Κύρια συνέπεια αυτού του τύπου οργάνωσης ήταν η

αναποτελεσματική, λανθασμένη ή ακατάλληλη αξιοποίηση των δημοσίων πόρων.

Ειδικότερα, οι κυριότερες αιτίες της αναποτελεσματικότητας των δημοσίων επιχειρήσεων

έναντι των ιδιωτικών επιχειρήσεων, σύμφωνα με την διεθνή βιβλιογραφία (Megginson και

Netter 2001, Κατσουλάκος και Μπενετάτος 1997, Berglof και Roland 1998, Frydman κ.α.

2000, Sheshinski και Lopez-Calva 1998, Shleifer και Vishny 1994, Frydman κ.α. 1997,

Frydman κ.α. 2000, Shleifer 1998, Shirley 1999, Roland και Sekkat 2000), εντοπίζονται στα

κάτωθι:
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(α) στον προσδιορισμό των στόχων της επιχείρησης

Η κρατική ιδιοκτησία δημιουργεί πολλά προβλήματα στον προσδιορισμό των στόχων

μιας επιχείρησης.  Ενώ το μοντέλο επιχειρησιακής οργάνωσης έχει ως βασικό στόχο τη

μεγιστοποίηση των κερδών και του οφέλους των μετόχων,  οι κυβερνήσεις,  για πολιτικούς

κυρίως λόγους, μπορεί να ορίζουν στόχους πολύ διαφορετικούς από αυτούς. Επιπλέον, οι

στόχοι αυτοί συνήθως μεταβάλλονται με την αλλαγή των κυβερνήσεων. Η αδυναμία αυτή

των κυβερνήσεων να δεσμευτούν σε μια συγκεκριμένη επιχειρηματική πολιτική με

ξεκάθαρους και σαφείς στόχους οδηγεί σε σημαντική μείωση της αποτελεσματικότητας,

τόσο σε λειτουργικό όσο και σε επίπεδο εταιρικής διακυβέρνησης των δημοσίων

επιχειρήσεων. Ακόμη κι αν ο απώτερος στόχος του κράτους είναι η μεγιστοποίηση της

κοινωνικής ευημερίας,  στην πράξη αυτό είναι δύσκολο να συμβεί λόγω των ασαφών ή

αλληλοαναιρούμενων στόχων, γεγονός που οφείλεται κυρίως στο ότι δεν υπάρχει άμεσος

έλεγχος των διοικητών των επιχειρήσεων, όπως συμβαίνει με τις ιδιωτικές επιχειρήσεις.

(β) στα προβλήματα αντιπροσώπευσης

Ακόμη και αν κυβέρνηση και πολίτες συμφωνήσουν ότι ο στόχος μιας δημόσιας

επιχείρησης θα πρέπει να είναι το κέρδος, είναι πολύ δύσκολο να μπορέσουν να

οριοθετήσουν με συμβατικά κίνητρα τη συμπεριφορά των διοικητικών στελεχών και των

εργαζόμενων προς αυτή την κατεύθυνση. Το πρόβλημα αυτό αποτελεί μέρος μιας σειράς

ζητημάτων που προκύπτουν από την ανάλυση του κόστους συναλλαγής μεταξύ εντολέων και

αντιπροσώπου (θεωρία της αντιπροσώπευσης). Για να επιτύχει στο στόχο του ο εντολέας

(υπουργός), είτε ο στόχος αυτός είναι η μεγιστοποίηση του κέρδους είτε είναι η

μεγιστοποίηση της κοινωνικής ευημερίας, πρέπει να λειτουργήσει αποτελεσματικά ο

αντιπρόσωπος (διοικητής),  έτσι ώστε η παραγωγή να γίνεται στο ελάχιστο δυνατό κόστος.

Για να επιτευχθεί,  η συνθήκη αυτή θα πρέπει ο έλεγχος του διοικητή από τον υπουργό να

είναι αποτελεσματικός. Επιπλέον, θα πρέπει ο διοικητής να υπόκειται και σε άλλους,

εξωτερικούς ελέγχους,  οι οποίοι να τον εξαναγκάζουν να λειτουργεί στο ελάχιστο δυνατό

κόστος.

Επομένως, υπό αυτή την οπτική, η λειτουργία των δημοσίων επιχειρήσεων

χαρακτηρίζεται ως αναποτελεσματική,  δεδομένου ότι στο δημόσιο τομέα δεν υπάρχουν τα

κατάλληλα μέσα ελέγχου των κινήτρων και της συμπεριφοράς σε σχέση με τον ιδιωτικό
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τομέα. Επιπροσθέτως, οι διοικητές των δημοσίων επιχειρήσεων σε αντίθεση με τους

διοικητές των ιδιωτικών επιχειρήσεων δεν υπόκεινται σε εξωτερικούς ελέγχους, όπως είναι η

απειλή εξαγοράς ή πτώχευσης της επιχείρησης. Οι δημόσιες επιχειρήσεις ακόμη και εάν

εμφανίζουν πολύ κακές οικονομικές επιδόσεις συνεχίζουν να λειτουργούν βασιζόμενες στην

κρατική χρηματοδότηση. Έτσι, η πειθαρχία που επιβάλλεται στις ιδιωτικές επιχειρήσεις από

την πίεση των αγορών και το φόβο της οικονομικής δυσχέρειας είναι λιγότερο σημαντική ή

και ανύπαρκτη για τις δημόσιες επιχειρήσεις, γεγονός που αποτελεί σημαντικό αντικίνητρο

στο να λειτουργήσουν αποτελεσματικά.

(γ) στην αδυναμία εκσυγχρονισμού και επέκτασης της επιχείρησης

Η χρηματοδότηση των ζημιογόνων δημόσιων επιχειρήσεων με πόρους που

προέρχονται από υγιείς και κερδοφόρους κρατικούς οργανισμούς έχει ως αποτέλεσμα την

υπονόμευση των επενδύσεων, καταδικάζοντας πολλές επιχειρήσεις σε τεχνολογική

καθυστέρηση. Επιπλέον, η λειτουργία των δημοσίων επιχειρήσεων είναι αντικειμενικά και

νομικά περιορισμένη, γεγονός που δεν επιτρέπει στις επιχειρήσεις αυτές να επεκταθούν σε

νέους επιχειρηματικούς τομείς και αγορές. Επίσης, δεν μπορούν να προβούν σε

συγχωνεύσεις και εξαγορές και ως εκ τούτου αδυνατούν να εκμεταλλευτούν τα

πλεονεκτήματα που προκύπτουν από μεγαλύτερα και ευρύτερης βάσης επιχειρηματικά

σχήματα.  Με άλλα λόγια,  όλη η δυναμική για εκσυγχρονισμό και επέκταση των δημοσίων

επιχειρήσεων καταργείται από τον ίδιο τον τρόπο λειτουργίας τους.

3.3.7 Εμπειρικές μελέτες

Στο πλαίσιο της σύγκρισης της δημόσιας με την ιδιωτική ιδιοκτησία υπάρχει ένας

σημαντικός αριθμός εμπειρικών μελετών που εξετάζει εάν οι ιδιωτικές επιχειρήσεις

λειτουργούν αποδοτικότερα από ό,τι οι δημόσιες επιχειρήσεις (Claessens και Djankov 2002,

LaPorta κ.α. 2000a, Dewenter και Malatesta 2001, Frydman κ.α. 1997, Majumdar 1996,

Ehrlich κ.α. 1994, Boardman και Vining 1992, Vining και Boardman 1989). Παρά τις

σημαντικές δυσκολίες που προκύπτουν από την έλλειψη επαρκών στοιχείων, το βασικό

συμπέρασμα στο οποίο καταλήγει το σύνολο των συγκεκριμένων μελετών είναι ότι οι

ιδιωτικές επιχειρήσεις είναι αποδοτικότερες και πιο κερδοφόρες από τις δημόσιες

επιχειρήσεις. Ειδικότερα, οι Claessens και Djankov (2002) υποστηρίζουν ότι η

ιδιωτικοποίηση συνδέεται με σημαντικές αυξήσεις στις πωλήσεις και στην παραγωγικότητα
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της εργασίας, καθώς και με λιγότερες απώλειες θέσεων εργασίας. Επιπλέον, διαπιστώνουν

ότι τα παραπάνω αποτελέσματα ενισχύονται όσο περισσότερος χρόνος παρέρχεται της

ιδιωτικοποίησης.  Έτσι,  από την έρευνα προκύπτει ότι η απόδοση των λιγότερο από δύο

χρόνια ιδιωτικοποιημένων επιχειρήσεων δεν παρουσιάζει σημαντικές διαφορές από αυτή

των δημοσίων επιχειρήσεων. Αντίθετα, οι επιχειρήσεις που έχουν ιδιωτικοποιηθεί για 3 ή

περισσότερα έτη επιδεικνύουν πολύ καλύτερη απόδοση από τις δημόσιες επιχειρήσεις.

Στην ίδια κατεύθυνση οι LaPorta κ.α. (2000a) διαπιστώνουν ότι η δημόσια ιδιοκτησία

περιορίζει την οικονομική ανάπτυξη και έχει αρνητικό αντίκτυπο στην παραγωγικότητα. Οι

Dewenter και Malatesta (2001) δείχνουν ότι οι ιδιωτικές επιχειρήσεις είναι πιο κερδοφόρες

από τις δημόσιες επιχειρήσεις, ενώ ταυτόχρονα παρουσιάζουν μικρότερο χρέος και

χαμηλότερη ένταση εργασίας. Οι Frydman κ.α. (1997) διαπιστώνουν ότι η ιδιωτική

ιδιοκτησία βελτιώνει εντυπωσιακά την απόδοση των επιχειρήσεων, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά

τα έσοδα από πωλήσεις. Επίσης, οι Ehrlich κ.α. (1994) συμπεραίνουν ότι η ιδιωτική

ιδιοκτησία οδηγεί μακροχρόνια σε υψηλότερη παραγωγικότητα και σε χαμηλότερο κόστος.

Αντίθετα, οι βραχυχρόνιες επιπτώσεις στην παραγωγικότητα και το κόστος από την

μετάβαση σε καθεστώς ιδιωτικής ιδιοκτησίας είναι ασαφείς.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα αποτελέσματα της έρευνας του Konings (1997),

ο οποίος συμπεραίνει ότι οι νεοεισερχόμενες ιδιωτικές επιχειρήσεις αποδίδουν καλύτερα από

τις παραδοσιακές επιχειρήσεις (τόσο τις αμιγώς δημόσιες όσο και τις ιδιωτικοποιημένες).

Επιπλέον, διαπιστώνει ότι οι δημόσιες επιχειρήσεις είναι λιγότερο αποδοτικές τόσο από τις

νεοεισερχόμενες ιδιωτικές επιχειρήσεις όσο και από τις ιδιωτικοποιημένες.

Σε αρκετές περιπτώσεις η ιδιωτικοποίηση είναι μερική με το δημόσιο να διατηρεί

σημαντικό μερίδιο ιδιοκτησίας της ιδιωτικοποιημένης επιχείρησης για λόγους οικονομικής

αποδοτικότητας, παραγωγής κυβερνητικού εισοδήματος και πολιτικών κινήτρων. Οι

Boardman και Vining πραγματοποιώντας δύο μελέτες το (1992) και το (1989) διαπίστωσαν

ότι η απόδοση των ιδιωτικών επιχειρήσεων είναι καλύτερη όχι μόνο από αυτή των δημόσιων

επιχειρήσεων αλλά και από των μικτών επιχειρήσεων. Το γεγονός αυτό εξηγείται ως

αποτέλεσμα της σύγκρουσης μεταξύ των ιδιωτικών και δημόσιων μετόχων που εμποδίζει τον

επαρκή έλεγχο της διοίκησης. Σε παρόμοιο συμπέρασμα μεταξύ άλλων καταλήγουν και οι

μελέτες των Majumdar 1996, Tian (2000) και Mok και Chau (2003), ότι δηλαδή οι μικτές
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επιχειρήσεις είναι λιγότερο κερδοφόρες και χαμηλότερα εκτιμώμενες σε σχέση με τις

πλήρως ιδιωτικοποιημένες επιχειρήσεις.

Αντίθετα είναι τα αποτελέσματα της μελέτης του Omran (2004), ο οποίος εξέτασε 108

αιγυπτιακές επιχειρήσεις (38 πλήρως ιδιωτικοποιημένες, 16 μερικώς ιδιωτικοποιημένες και

54 δημόσιες επιχειρήσεις). Συγκεκριμένα, διαπίστωσε ότι δεν υπάρχουν σημαντικές

διαφορές στην βελτίωση της απόδοσης των ιδιωτικοποιημένων επιχειρήσεων σε σύγκριση με

τις δημόσιες επιχειρήσεις. Αυτό αποδίδεται στο ότι η βελτίωση της απόδοσης των

ιδιωτικοποιημένων επιχειρήσεων παρέσυρε θετικά από άποψη του ανταγωνισμού και την

απόδοση των δημοσίων επιχειρήσεων. Επιπλέον, συμπεραίνει ότι η βελτίωση της απόδοσης

των ιδιωτικοποιημένων επιχειρήσεων δεν επηρεάζεται από το εάν η ιδιωτικοποίηση είναι

πλήρης ή μερική.

Ομοίως, οι Martin και Parker (1995), εξετάζοντας την απόδοση 11 επιχειρήσεων του

Ηνωμένου Βασιλείου, που ιδιωτικοποιήθηκαν κατά την διάρκεια της δεκαετίας του 1980,

διαπίστωσαν ότι η ιδιωτική ιδιοκτησία δεν είναι κατηγορηματικά αποδοτικότερη από την

κρατική ιδιοκτησία.

Οι ανωτέρω έρευνες αναλυτικά παρουσιάζονται στον Πίνακα 1 που ακολουθεί.

3.4 Πολιτικές Ανταγωνισμού

3.4.1 Η έννοια του ανταγωνισμού

Ο ανταγωνισμός στην οικονομία της αγοράς σημαίνει ότι δύο ή περισσότεροι

προμηθευτές ανταγωνίζονται μεταξύ τους για την πώληση των προϊόντων και των

υπηρεσιών τους στους πελάτες. Κατά την οικονομική θεωρία οι διάφορες μορφές

ανταγωνισμού προσδιορίζονται κατ' αντιδιαστολή με την τέλεια μορφή ανταγωνισμού.

Ειδικότερα, η τέλεια μορφή ανταγωνισμού είναι το οικονομικό εκείνο υπόδειγμα της αγοράς,

η οποία έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά (Αθανασίου και Μπρατσιώτης 2000):

· ο αριθμός προμηθευτών και καταναλωτών είναι τόσο μεγάλος,  ώστε να είναι

αδύνατος ο επηρεασμός της τιμής των αγαθών από καθέναν από αυτούς,
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Πίνακας 1: Σύγκριση Δημοσίων – Ιδιωτικών επιχειρήσεων

Μελετή Περιγραφή δείγματος Περίοδος Μελέτης Μεθοδολογία Συμπεράσματα

Claessens

και Djankov

(2002)

Εξετάζουν ένα δείγμα από 6354 ιδιωτικοποιημένες

και δημόσιες επιχειρήσεις από επτά χώρες

(Βουλγαρία, Τσεχία, Ουγγαρία, Πολωνία,

Ρουμανία, Σλοβακία και Σλοβενία)

1992-1995
Οικονομετρική

Ανάλυση

H απόδοση των ιδιωτικοποιημένων επιχειρήσεων υπερτερεί αυτής

των δημοσίων επιχειρήσεων. Ειδικότερα, η ιδιωτικοποίηση

συνδέεται με σημαντικές αυξήσεις στις πωλήσεις και στην

παραγωγικότητα της εργασίας καθώς και με λιγότερες απώλειες

θέσεων εργασίας. Επιπλέον, διαπιστώνεται ότι τα παραπάνω

αποτελέσματα ενισχύονται όσο περισσότερος χρόνος παρέρχεται της

ιδιωτικοποίησης. Έτσι, από την έρευνα προκύπτει ότι η απόδοση

των λιγότερο από δύο χρόνια ιδιωτικοποιημένων επιχειρήσεων δεν

παρουσιάζει σημαντικές διαφορές από αυτή των δημοσίων

επιχειρήσεων. Αντίθετα, οι επιχειρήσεις που έχουν ιδιωτικοποιηθεί

για 3 ή περισσότερα έτη, επιδεικνύουν πολύ καλύτερη απόδοση από

τις δημόσιες επιχειρήσεις.

LaPorta,

Lopez-de-

Silanes και

Shleifer

(2000a)

Χρησιμοποιώντας τα στοιχεία του τραπεζικού

τομέα από 92 χώρες, εξετάζουν την επίδραση της

δημόσιας ιδιοκτησίας στο ποσοστό της οικονομικής

ανάπτυξης και στο ποσοστό αύξησης της

παραγωγικότητας

2000
Οικονομετρική

Ανάλυση

Η δημόσια ιδιοκτησία περιορίζει την οικονομική ανάπτυξη και έχει

αρνητικό αντίκτυπο στην παραγωγικότητα.
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Dewenter

και

Malatesta

(2001)

Χρησιμοποιούν ως δείγμα τα οικονομικά στοιχεία

1369 χρήσεων (οι 147 αφορούν δημόσιες

επιχειρήσεις) από 500 μη αμερικάνικες επιχειρήσεις

και εξετάζουν την κερδοφορία, την εντατικότητα

της εργασίας και τα επίπεδα χρέους των δημοσίων

επιχειρήσεων σε σχέση με τις ιδιωτικές

επιχειρήσεις.

1975, 1985 και 1995
Οικονομετρική

Ανάλυση

Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις είναι πιο κερδοφόρες από τις δημόσιες

επιχειρήσεις, ενώ ταυτόχρονα παρουσιάζουν μικρότερο χρέος και

χαμηλότερη ένταση εργασίας.

Tian (2000)

Εξετάζει συνολικά 825 κινέζικες επιχειρήσεις. Από

αυτές οι 513 επιχειρήσεις είναι μικτής ιδιοκτησίας

και οι υπόλοιπες 312 ιδιωτικές.

1998
Οικονομετρική

Ανάλυση

Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις έχουν πολύ καλύτερη απόδοση σε σχέση

με τις μικτές επιχειρήσεις. Εξετάζοντας την αξία των επιχειρήσεων

διαπιστώνεται ότι αυτή αυξάνεται όσο μεγαλύτερο είναι το ποσοστό

συμμετοχής του κράτους στην  επιχείρηση.

Κarpoff

(2000)

Εξετάζει συνολικά 92 χρηματοδοτούμενες

αποστολές στην Αρκτική, εκ των οποίων οι 35

χρηματοδοτήθηκαν από διάφορες κυβερνήσεις και

οι 57 από ιδιώτες.

1819-1909
Οικονομετρική

Ανάλυση

Οι ιδιωτικές αποστολές έφεραν καλύτερα αποτελέσματα. Οι

περισσότερες ανακαλύψεις έγιναν από τις ιδιωτικές αποστολές, ενώ

τα περισσότερα ατυχήματα (απώλειες πλοίων και ανθρώπινων

ζωών) συνέβησαν στις κυβερνητικές αποστολές.

Konings

(1997)

Εξετάζει συνολικά 300 επιχειρήσεις στην

Ουγγαρία, την Ρουμανία και την Σλοβενία. Το

δείγμα αποτελείται από δημόσιες επιχειρήσεις,

πρώην δημόσιες επιχειρήσεις  που έχουν πλήρως ή

μερικώς ιδιωτικοποιηθεί και από νεοεισερχόμενες

ιδιωτικές επιχειρήσεις.

1996 - 1997

Μελέτη

Περίπτωσης

(Case Study)

Στην Ουγγαρία και στην Σλοβενία συμπεραίνεται ότι οι

νεοεισερχόμενες ιδιωτικές επιχειρήσεις αποδίδουν καλύτερα από τις

παραδοσιακές επιχειρήσεις (τόσο τις αμιγώς δημόσιες όσο και τις

ιδιωτικοποιημένες). Στην Ρουμανία οι δημόσιες επιχειρήσεις είναι

λιγότερο αποδοτικές τόσο από τις νεοεισερχόμενες ιδιωτικές

επιχειρήσεις όσο και από τις ιδιωτικοποιημένες.
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Frydman,

Hessel και

Rapaczynski

(1997)

Χρησιμοποιώντας πάνω από 500 επιχειρήσεις

μεσαίου μεγέθους της Τσεχίας, της Ουγγαρίας και

της Πολωνίας, εξετάζουν τις αποδόσεις των

ιδιωτικοποιημένων και δημοσίων επιχειρήσεων.

1990-1994
Οικονομετρική

ανάλυση

Η ιδιωτική ιδιοκτησία βελτιώνει εντυπωσιακά την απόδοση των

επιχειρήσεων, ιδιαίτερα σε ότι αφορά τα έσοδα από πωλήσεις.

Kole και

Mulherin

(1997)

Διερεύνησαν 17 επιχειρήσεις που ανήκαν μερικώς

στην αμερικάνικη κυβέρνηση και σύγκριναν την

απόδοσή τους με αντίστοιχες επιχειρήσεις του

ιδιωτικού τομέα

23 έτη (κατά την

διάρκεια και μετά

τον 2ο Παγκόσμιο

Πόλεμο)

Οικονομετρική

Ανάλυση

Οι διαφορές απόδοσης μεταξύ των επιχειρήσεων του συγκεκριμένου

δείγματος είναι ασήμαντες. Οι συγγραφείς αποδίδουν το γεγονός

αυτό στην συμμετοχή των επιχειρήσεων στην πολεμική

δραστηριότητα των ΗΠΑ, οπότε η κυβέρνηση είχε ένα σημαντικό

κίνητρο να προωθήσει την αποδοτικότητά τους. Επίσης, οι

συγκεκριμένες επιχειρήσεις επρόκειτο να ιδιωτικοποιηθούν και η

κυβέρνηση επιθυμούσε να αυξήσει την μελλοντική αγοραία αξία

τους. Επιπλέον, η αυξημένη αποδοτικότητα των δημοσίων

επιχειρήσεων ενισχύεται και από το γεγονός ότι δραστηριοποιούταν

σε ανταγωνιστικούς τομείς που τους επέβαλαν να λειτουργούν

αποδοτικά.

Majumdar

(1996)

Εξετάζει τις διαφορές απόδοσης μεταξύ κρατικών,

μικτών και ιδιωτικών επιχειρήσεων στην Ινδία
1973-1989

Οικονομετρική

ανάλυση

Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις είναι παραγωγικότερες έναντι των

δημοσίων επιχειρήσεων. Επίσης, συμπεραίνει ότι οι αμιγώς

ιδιωτικές επιχειρήσεις υπερτερούν έναντι και των μικτών

επιχειρήσεων.

Ehrlich,

Gallais-

Hamomno,

Liu και

Lutter (1994)

Χρησιμοποιώντας ως δείγμα 23 διεθνείς

αερογραμμές, εξετάζουν το ποσοστό αύξησης της

παραγωγικότητας και της μείωσης του κόστους

μεταξύ των ιδιωτικών και των δημοσίων

επιχειρήσεων

1973-1983
Οικονομετρική

ανάλυση

Η ιδιωτική ιδιοκτησία οδηγεί μακροχρόνια σε υψηλότερη παραγωγικότητα

και σε χαμηλότερο κόστος.  Αντίθετα,  οι βραχυχρόνιες επιπτώσεις στην

παραγωγικότητα και το κόστος από την μετάβαση σε καθεστώς ιδιωτικής

ιδιοκτησίας είναι ασαφείς. Η μερική μόνο αλλαγή της ιδιοκτησίας έχει

μικρότερη επίπτωση στην μακροχρόνια αύξηση της παραγωγικότητας.
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Vining και

Boardman

(1992)

Εξετάζουν την απόδοση της δημόσιας ιδιοκτησίας

έναντι της ιδιωτικής ιδιοκτησίας. Ως δείγμα

χρησιμοποιούν 500 καναδικές επιχειρήσεις, εκ των

οποίων οι 12 είναι δημόσιες επιχειρήσεις, οι 93

είναι μικτές επιχειρήσεις και οι υπόλοιπες αμιγώς

ιδιωτικές επιχειρήσεις

1986
Οικονομετρική

ανάλυση

Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις είναι περισσότερο κερδοφόρες και

παραγωγικές έναντι τόσο των μικτών επιχειρήσεων όσο και των

δημόσιων επιχειρήσεων. Επιπλέον, διαφορά στην απόδοση

διαπιστώνεται και μεταξύ των μικτών επιχειρήσεων και των

δημόσιων επιχειρήσεων με τις μικτές να υπερτερούν σε απόδοση.

Boardman

και Vining

(1989)

Μελετούν την απόδοση 500 μη αμερικάνικων

επιχειρήσεων. Το δείγμα περιλαμβάνει δημόσιες,

ιδιωτικές και μικτές επιχειρήσεις.

1983
Οικονομετρική

ανάλυση

Οι  δημόσιες και οι μικτές επιχειρήσεις είναι λιγότερο αποδοτικές σε

σχέση με τις ιδιωτικές επιχειρήσεις. Ωστόσο, σε αντίθεση με την

προηγούμενη μελέτη διαπιστώνεται ότι οι μικτές επιχειρήσεις δεν

είναι περισσότερο αποδοτικές από τις αμιγώς δημόσιες επιχειρήσεις.

Omran

(2004)

Εξετάζει 108 αιγυπτιακές επιχειρήσεις, εκ των

οποίων οι 38 είναι πλήρως ιδιωτικοποιημένες, οι 16

μερικώς ιδιωτικοποιημένες και 54 είναι δημόσιες

επιχειρήσεις

1994-1998
Οικονομετρική

Ανάλυση

Αντίθετα με τα συμπεράσματα των παραπάνω μελετών, με τη

συγκεκριμένη μελέτη συμπεραίνεται ότι η βελτίωση της απόδοσης

των ιδιωτικοποιημένων επιχειρήσεων δεν παρουσιάζει σημαντικές

διαφορές από την βελτίωση της απόδοσης των δημοσίων

επιχειρήσεων. Το γεγονός αυτό αποδίδεται στο ότι οι

ιδιωτικοποιημένες επιχειρήσεις παρασύρουν, από άποψη

ανταγωνισμού, και τις δημόσιες επιχειρήσεις. Επιπλέον,

διαπιστώνεται ότι η απόδοση των ιδιωτικοποιημένων επιχειρήσεων

βελτιώνεται το ίδιο τόσο με την πλήρη όσο και με την μερική

ιδιωτικοποίηση.

Martin και

Parker

(1995)

Εξέτασαν την απόδοση 11 επιχειρήσεων του

Ηνωμένου Βασιλείου, οι οποίες ιδιωτικοποιήθηκαν

κατά την διάρκεια της δεκαετίας του 1980.

1979 - 1995

Μελέτη

περίπτωσης

(Case Study)

Συμπέραναν, όπως και η έρευνα του Omran (2004),  ότι η ιδιωτική

ιδιοκτησία δεν είναι κατηγορηματικά αποδοτικότερη από την

κρατική ιδιοκτησία.
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· τα αγαθά είναι τέλεια ομοιογενή,

· υπάρχει τέλεια πληροφόρηση των συμμετεχόντων στην αγορά (προμηθευτών και

καταναλωτών),

· υπάρχει ελευθερία εισόδου και εξόδου των επιχειρήσεων από την αγορά,

· υπάρχει δυνατότητα εξαναγκασμού εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων από

τους συμβαλλομένους.

Κάτω από αυτές τις συνθήκες, ούτε ο προμηθευτής ούτε ο καταναλωτής μπορεί

μεμονωμένα να επηρεάσει τις τιμές και τις ποσότητες στην αγορά, ενώ αποκλείεται κάθε

ενδεχόμενος συντονισμός μεταξύ ομάδων προμηθευτών. Κατά συνέπεια, αν κάποιος

προμηθευτής προσπαθήσει να επιτύχει για παράδειγμα εξαιρετικά υψηλά κέρδη αυξάνοντας

την τιμή στην οποία προσφέρει το προϊόν του,  σύμφωνα με τη λογική λειτουργίας της

αγοράς, παραγκωνίζεται από τους ανταγωνιστές του.

3.4.2 Στόχοι του ανταγωνισμού

Βασικός στόχος της εισαγωγής του ανταγωνισμού είναι η προστασία των συμφερόντων

των καταναλωτών. Ο ανταγωνισμός δίνει στους καταναλωτές πολύ περισσότερες επιλογές

και δυνατότητες εναλλακτικών προϊόντων και υπηρεσιών, ώστε να προτιμούν κάθε φορά τα

καλύτερα. Ειδικότερα, η δημιουργία ανταγωνιστικού περιβάλλοντος αποβλέπει στην άσκηση

μονίμως πίεσης στις επιχειρήσεις, ώστε αυτές (Διάγραμμα 7) (Zairi 1996, Walley 1998):

· να παράγουν καλύτερης ποιότητας προϊόντα,

· να εξειδικεύονται και να καινοτομούν,

· να προσφέρουν περισσότερες επιλογές στους πελάτες τους,

· να εξυπηρετούν τους πελάτες καλύτερα,

· να βελτιώνουν τα δίκτυα διανομής και γενικά να διευκολύνουν την πρόσβαση στα

προϊόντα και υπηρεσίες τους,

· να βελτιώνουν συνεχώς την οργάνωση και τον τρόπο λειτουργίας τους,

· να παράγουν φθηνότερα και να τιμολογούν ανταγωνιστικά,

· να προσλαμβάνουν τα καλύτερα στελέχη και να τα αξιοποιούν με τον καλύτερο

τρόπο,

· να λειτουργούν αξιοκρατικά.
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Διάγραμμα 7: Στόχοι ανταγωνισμού

Με την ανάλυση του ανταγωνισμού επιχειρείται η διερεύνηση των στρατηγικών

κινήσεων των επιχειρήσεων καθώς και του τρόπου αντίδρασης τους στις αλλαγές που

λαμβάνουν χώρα στον κλάδο. Η αντιπαλότητα μεταξύ ανταγωνιστών ως ένδειξη της έντασης

του ανταγωνισμού εξωτερικεύεται με την προσπάθεια διατήρησης της θέσης που κατέχει

στην αγορά μια επιχείρηση. Πρόκειται για ανταγωνισμό σε επίπεδο τιμών, διαφήμισης,

καινοτομίας, βελτίωσης των υπηρεσιών που παρέχονται μετά την πώληση κ.α. Ενδείξεις

υψηλού βαθμού ανταγωνισμού σε ένα κλάδο παρέχουν (Porter 1986):

· η πλήρης αξιοποίηση του παραγωγικού δυναμικού,

· ο βαθμός διαφοροποίησης των προϊόντων,

· εμπόδια εξόδου από την αγορά,

· κόστος προσαρμογής,

· κουλτούρα του κλάδου.

παραγωγή ποιοτικότερων
προϊόντων

Στόχοι
ανταγωνισμούαξιοποίηση των

καλύτερων
στελεχών

βελτίωση της οργάνωσης
και της λειτουργίας των

επιχειρήσεων

εξειδίκευση και
καινοτομία

περισσότερες
επιλογές για τους

πελάτες

αξιοκρατική
λειτουργία

καλύτερη
εξυπηρέτηση των

πελατών

καλύτερη πρόσβαση
στα προϊόντα και τις

υπηρεσίες

φτηνότερη παραγωγή
και ανταγωνιστική

τιμολόγηση
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3.4.3 Ατέλειες της αγοράς

Η τέλεια ανταγωνιστική αγορά, σύμφωνα με τα παραπάνω, αποτελείται ιδανικά από

μεγάλο αριθμό προμηθευτών των προϊόντων και υπηρεσιών,  καθώς επίσης και από μεγάλο

αριθμό καταναλωτών. Οι καταναλωτές έχουν πλήρη πληροφόρηση και ελευθερία επιλογής

προμηθευτή. Δεν παρατηρείται κανένας αρνητικός εξωτερικός παράγοντας που να συνδέεται

με την συμπεριφορά των προμηθευτών ή των καταναλωτών. Έτσι, σε αυτή την περίπτωση, ο

ανταγωνισμός διεξάγεται μόνο μέσα από τις τιμές,  ενώ η χρήση των οικονομικών πόρων

είναι η βέλτιστη δυνατή, χωρίς να απαιτείται καμία κρατική παρέμβαση για την λειτουργία

της αγοράς.

Εντούτοις, στην πραγματικότητα καμία αγορά δεν είναι τέλεια ανταγωνιστική

(Handler και Burger 2002, OECD 2002f,g,h, Koski 2002, Choi 2000, Hoj κ.α. 1995II, Hank

και McCarthy 2000, Lösch 2000, Rauchway 2002, Levi-Faur 1998, Shelton 1999). Συνήθως

οι αγορές εξουσιάζονται από έναν μικρό αριθμό παραδοσιακών επιχειρήσεων που

επιδιώκουν να μεγιστοποιήσουν το μερίδιο που κατέχουν στην αγορά και να αυξήσουν

επομένως τα κέρδη τους. Το γεγονός αυτό προϋποθέτει την παραβίαση ενός ή περισσοτέρων

χαρακτηριστικών ύπαρξης του τέλειου ανταγωνισμού και οδηγεί σε ατελή ανταγωνισμό.

Στην περίπτωση αυτή, η διαμόρφωση των τιμών δεν είναι απρόσωπη αλλά επηρεάζεται από

διάφορους παράγοντες άλλοτε από την πλευρά των προμηθευτών και άλλοτε από την πλευρά

των καταναλωτών, ενώ η χρήση των οικονομικών πόρων κρίνεται μη αποδοτική.

Από τη θεωρία της βιομηχανικής οργάνωσης προκύπτει ότι τα δύο βασικότερα είδη

διάρθρωσης των αγορών αποτελούν εντελώς ακραίες μεταξύ τους περιπτώσεις. Από τη μια

πλευρά υπάρχει το καθαρό μονοπώλιο, όπου μια επιχείρηση κατέχει μερίδιο αγοράς που

αντιστοιχεί στο 100%  και από την άλλη πλευρά ο τέλειος ανταγωνισμός που σημαίνει ότι

περισσότεροι προμηθευτές ανταγωνίζονται μεταξύ τους για την πώληση των προϊόντων και

των υπηρεσιών τους στους πελάτες. Παρόλο αυτά, ελάχιστα είναι τα παραδείγματα τόσο των

καθαρών μονοπωλίων όσο και του τέλειου ανταγωνισμού. Ακόμη και οι αγορές κοινής

ωφέλειας (π.χ. τηλεπικοινωνίες, ενέργεια, ύδρευση, κ.α.) που αναφέρονταν ως οι

χαρακτηριστικότερες αγορές καθαρού μονοπωλίου, έχουν πλέον μεταρρυθμιστεί όπως

αναλυτικά είδαμε στα προηγούμενα κεφάλαια.



59

Βασικός στόχος αυτής της μεταρρύθμισης είναι η δημιουργία τέλειων ανταγωνιστικών

αγορών προς όφελος των καταναλωτών και γενικότερα της κοινωνίας. Ωστόσο, η διαδικασία

μετατροπής μιας καθαρής μονοπωλιακής αγοράς σε τέλεια ανταγωνιστική αγορά συναντά

την αντίδραση των παλιών επιχειρήσεων. Έτσι, η είσοδος στην αγορά νέων ανταγωνιστών

εξαρτάται από την ανασχετική δύναμη των εμποδίων εισόδου (barriers to entry) και από τις

αναμενόμενες αντιδράσεις. Όσο πιο μεγάλα είναι αυτά τα εμπόδια εισόδου, τόσο πιο

σταθερή είναι μια συγκεκριμένη μορφή αγοράς. Τέτοια εμπόδια μπορούν να αποτελέσουν

(Διάγραμμα 8) (Cabral 2003, Κατσουλάκος 2002, Tirole 1992, Porter 1986):

· οι οικονομίες κλίμακας (economies of scale): Νέοι ανταγωνιστές πρέπει να

δουλέψουν σκληρά για να πετύχουν αποτελέσματα σταδιακής μείωσης των σταθερών

εξόδων, καθώς είναι αναγκασμένοι να μπουν στην αγορά με περιορισμένες

ποσότητες αγαθών.

· τα πλεονεκτήματα κόστους που οι ήδη εγκατεστημένες επιχειρήσεις διαθέτουν

(πλεονεκτήματα κόστους που είναι ανεξάρτητα από τις οικονομίες κλίμακας και

οφείλονται στην τεχνογνωσία, στην πρόσβαση σε πρώτες ύλες, στην αξιοποίηση

συνεργείων κ.α.) και τα οποία οι νέοι ανταγωνιστές είναι δύσκολο να πετύχουν.

· διαφοροποίηση προϊόντος: Οι εγκατεστημένες επιχειρήσεις διαθέτουν κατά κανόνα

γνωστά προϊόντα, τα οποία μπορούν να κερδίσουν την αφοσίωση των αγοραστών σε

ισχυρό βαθμό.

· ανάγκες σε κεφάλαια: Η είσοδος στην αγορά προκαλεί υψηλές ανάγκες σε κεφάλαια

για εξοπλισμό, έρευνα και ανάπτυξη, διαφήμιση κ.α.

· κόστος προσαρμογής: Κόστος που προκαλείται στον καταναλωτή από την αλλαγή

προϊόντος.

· πρόσβαση σε κανάλια διανομής: Συχνά υπάρχουν περιορισμοί στην πρόσβαση σε

κανάλια διανομής, καθώς οι ήδη εγκατεστημένες επιχειρήσεις τα κατέχουν με

πολύχρονες δεσμεύσεις, κατοχυρωμένες με συμβόλαια.

· κρατική πολιτική:  Το κράτος μπορεί να ενισχύσει την είσοδο στην αγορά (π.χ.  με

επιχορήγηση δραστηριοτήτων επιχειρηματικότητας) ή απεναντίας να εμποδίσει

ακόμη και να αποτρέψει την είσοδο σε αυτήν (π.χ.  με κρατικά μονοπώλια,  με

αυστηρές προδιαγραφές προστασίας περιβάλλοντος, με περιορισμό της πρόσβασης

σε πρώτες ύλες κ.α.). Βέβαια, η Ε.Ε. έχει καταργήσει τεχνητούς φραγμούς που
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επιβάλλουν οι εθνικές πολιτικές, εντούτοις σε μη ευρωπαϊκές χώρες ισχύουν ακόμη

αρκετοί περιορισμοί.

Διάγραμμα 8: Εμπόδια εισόδου (barriers to entry)

Αξίζει να σημειωθεί ότι εάν ένας παλαιότερος μονοπωλητής τελικά δεν μπορέσει να

αποτρέψει την είσοδο μιας νέας επιχείρησης στην αγορά,  μπορεί παρ'  όλα αυτά να

προσπαθήσει να κερδίσει μονοπωλιακή δύναμη παρακινώντας την έξοδο των αντιπάλων του.

Ένας συνηθισμένος τρόπος για να το πετύχει αυτό είναι η εξαγορά της αντίπαλης

επιχείρησης. Σε γενικές γραμμές, οι συγχωνεύσεις και οι εξαγορές υποδηλώνουν έμμεσα την

έξοδο από τη αγορά των συγχωνευόμενων επιχειρήσεων ή τουλάχιστον των εξαγορασμένων

επιχειρήσεων και την είσοδο στην αγορά της νέας επιχείρησης σε περίπτωση συγχώνευσης

(Sakai 2002, Hoskisson και Hitt 1990, Palmer και Zhou κ.α. 1995).

οικονομίες κλίμακας
(economies of scale)

Εμπόδια εισόδου
(barriers to

entry)πρόσβαση σε
κανάλια διανομής

ανάγκες σε
κεφάλαια

πλεονεκτήματα
κόστους

εγκατεστημένων
επιχειρήσεων

διαφοροποίηση
προϊόντος

κρατική πολιτική

κόστος
προσαρμογής
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Η εισαγωγή του ανταγωνισμού στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, που αναπτύχθηκε για

πολλά χρόνια σε μονοπωλιακό περιβάλλον,  με μια μόνο επιχείρηση να έχει τον πλήρη

έλεγχο της αγοράς τόσο ως προς την ποσότητα όσο και ως προς την τιμή,  συναντά πολλές

δυσκολίες. Απλά και μόνο η είσοδος νέων επιχειρήσεων δεν εξασφαλίζει πάντα

αποτελεσματικό ανταγωνισμό. Η μακροχρόνια παροχή μονοπωλιακών προνομίων δίνει τη

δυνατότητα σε αυτές τις επιχειρήσεις, να βρίσκονται σε πλεονεκτική θέση, καθώς

απολαμβάνουν πλεονεκτήματα τεχνικής και χρηματοοικονομικής φύσης, και να περιορίζουν

έτσι προς όφελός τους τον ανταγωνισμό. Τέτοιου είδους πλεονεκτήματα είναι ο έλεγχος των

απαραίτητων εγκαταστάσεων, οι οικονομίες των καθιερωμένων εθνικών δικτύων, οι κάθετες

οικονομίες, ο έλεγχος των προτύπων και της ανάπτυξης των δικτύων, οι διεπιδοτήσεις, η

αδράνεια των καταναλωτών κ.α.

Ως εκ τούτου, αυτές οι ατέλειες λειτουργίας της αγοράς επιβάλλουν την υιοθέτηση μιας

μακροχρόνιας πολιτικής ανταγωνισμού, προκειμένου να εισαχθεί και να προωθηθεί στην

αγορά ο ανταγωνισμός.

3.4.4 Έννοια και μορφές άσκησης της πολιτικής ανταγωνισμού

Η πολιτική ανταγωνισμού αποτελεί μέρος του ρυθμιστικού ρόλου του κράτους και

αποβλέπει στο να ελέγχει τις οικονομικές ενέργειες των επιχειρήσεων που

δραστηριοποιούνται στις αγορές. Αντικειμενικός στόχος αυτών των ελέγχων είναι η

ανταπόκριση στις ατέλειες της αγοράς με την διατήρηση των συνθηκών ανταγωνισμού και

τη δημιουργία ενός υγιούς επιχειρηματικού περιβάλλοντος που αυξάνει την οικονομική

αποδοτικότητα και συμβάλλει στην ενθάρρυνση των επενδύσεων. Η πολιτική ανταγωνισμού

ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για την αποδοτική κατανομή των πόρων μέσω της μετακίνησης τους

από μη αποδοτικές παραγωγικές διαδικασίες σε περισσότερο αποδοτικές, ειδικότερα από μη

παραγωγικές επιχειρήσεις σε περισσότερο παραγωγικές ανταγωνιστικές επιχειρήσεις, ειδικά

σε νεοεισερχόμενες (Sasi 2002, Hoekman και Mavroidis 2002, Beato και Laffont 2002, Hank

και McCarthy 2000, Heimler 1998, Hoekman και Holmes 1999, OECD 1989).

Αυτές οι κρατικές παρεμβάσεις για παράδειγμα μπορούν να αφορούν είτε την

επέμβαση για την αποτροπή της συγχώνευσης δύο σημαντικών επιχειρήσεων δικτύου,  για

παράδειγμα στην αγορά των τηλεπικοινωνιών,  είτε την απαίτηση του διαχωρισμού του

παραδοσιακού προμηθευτή σε χωριστές εταιρικές οντότητες, όπως συνέβη παραδείγματος
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χάριν στις ΗΠΑ με το διαχωρισμό της AT&T (Neu και Stumpf κ.α. 1999, Weinkopf 1994,

Luethje 1993, Weyhenmeyer 1994, Windthorst 2000).

Από τις πρώτες χώρες που ανέπτυξαν μια ουσιαστική πολιτική ανταγωνισμού είναι οι

ΗΠΑ, οι οποίες υπό τον όρο «αντιτράστ πολιτική» επιχείρησαν να υποκινήσουν και να

συντηρήσουν τον ανταγωνισμό στις αγορές τους. Προς την ίδια κατεύθυνση κινήθηκαν και

άλλες αναπτυγμένες χώρες όπως η Ιαπωνία, Καναδάς, Αυστραλία κ.α. (Singh 2002). Η

Ευρωπαϊκή Ένωση με στόχο τη δημιουργία μιας ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς εφάρμοσε

πολιτική ανταγωνισμού, που καθορίστηκε από τα άρθρα 85-90 της Συνθήκης της Ρώμης

(όπως τροποποιήθηκε από την Συνθήκη του Άμστερνταμ) και τους εθνικούς νόμους

ανταγωνισμού των κρατών μελών (McGowan 1998, Geppert κ.α. 2002).

Η άσκηση της πολιτικής ανταγωνισμού συνήθως έχει μια δομική μορφή. Οι κρατικές

παρεμβάσεις δηλαδή έχουν επιπτώσεις στην δομή της αγοράς εξετάζοντας συνήθως τα

προβλήματα της μονοπωλιακής δύναμης σε τρεις περιπτώσεις: τις σχέσεις και συμφωνίες

μεταξύ ανεξάρτητων επιχειρήσεων, τις ενέργειες από μια ενιαία επιχείρηση και τις

συνεργασίες ανεξάρτητων επιχειρήσεων. Ειδικότερα, οι κυριότερες μορφές των κρατικών

παρεμβάσεων που συνδέονται με τον ανταγωνισμό, παρότι επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό

από τα χαρακτηριστικά της κάθε αγοράς και χώρας, συνήθως αφορούν (Διάγραμμα 9)

(OECD 2004a,b,c OECD 2003a,b,c,d,e,f,g, OECD 2002a,c,f,g,h, OECD 2001a,b,c,f, OECD

2000a,b, OECD 1999b, Koopmann 2001, Lorentzen και Mollgaarf 2002, Shelton 1999,

Αθανασίου και Μπρατσιώτης 2000),

· τις απαγορευμένες συμπράξεις επιχειρήσεων,

· την κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης των επιχειρήσεων,

· τον έλεγχο της συγκέντρωσης των επιχειρήσεων.
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Διάγραμμα 9: Πολιτικές ανταγωνισμού

Κατά τις απαγορευμένες συμπράξεις επιχειρήσεων, οι κρατικές παρεμβάσεις έχουν ως

στόχο να ελεγχθούν όλες οι συμφωνίες μεταξύ επιχειρήσεων, που έχουν ως αντικείμενο ή ως

αποτέλεσμα την παρεμπόδιση, τον περιορισμό ή τη νόθευση του ανταγωνισμού και ιδίως

όσες συμφωνίες α) καθορίζουν άμεσα ή έμμεσα τις τιμές της αγοράς ή πώλησης προϊόντων

και υπηρεσιών, β) περιορίζουν ή ελέγχουν την παραγωγή και διάθεση της τεχνολογικής

ανάπτυξης ή των επενδύσεων,  γ)  κατανέμουν τις αγορές ή τις πηγές εφοδιασμού,  δ)

δημιουργούν ανισότητες στους όρους εμπορίας, ε) δημιουργούν πρόσθετες παροχές στους

συναλλασσόμενους. Οι συμφωνίες αυτές μπορούν να αφορούν είτε συμφωνίες μεταξύ

ανταγωνιστικών επιχειρήσεων (οριζόντιες σχέσεις) είτε συμφωνίες επιχειρήσεων σε

διαφορετικά στάδια παραγωγής (κάθετες σχέσεις) (Αθανασίου και Μπρατσιώτης 2000).

Ο έλεγχος της δεσπόζουσας θέσης μιας επιχείρησης αφορά στις περιπτώσεις εκείνες

που η επιχείρηση χρησιμοποιεί καταχρηστικά το συγκεκριμένο πλεονέκτημα σε βάρος των

καταναλωτών και των ανταγωνιστών της και δεν αφορά στις περιπτώσεις όπου η επιχείρηση

επιβάλλεται στην αγορά επειδή παράγει με το μικρότερο δυνατό κόστος και τη βέλτιστη

χρήση των πόρων. Επομένως, κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης προκύπτει μέσω: α) της

απαγόρευση συμπράξεων
επιχειρήσεων

Πολιτική
ανταγωνισμού

έλεγχος της
συγκέντρωσης των
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άμεσης ή έμμεσης επιβολής μη δίκαιων τιμών αγοράς ή πώλησης προϊόντων και υπηρεσιών

και β) της υιοθέτησης στρατηγικών που αποβλέπουν στον περιορισμό των δυνατοτήτων

ανταγωνισμού από πιθανούς ανταγωνιστές και στην διατήρηση ή επέκταση της

μονοπωλιακής ισχύος (όπως πχ. συμβατικές δεσμεύσεις των πελατών σε θέματα παραγωγής,

διάθεσης, τεχνολογικής ανάπτυξης κ.α., τυπικές ή άτυπες κατανομές της αγοράς, «ληστρική

τιμολόγηση» κλπ.).

Τέλος, ο έλεγχος της συγκέντρωσης των επιχειρήσεων αφορά κυρίως τις οριζόντιες

συγχωνεύσεις (μεταξύ αντίπαλων επιχειρήσεων στην ίδια αγορά) που οδηγούν στην

δημιουργία μιας επιχείρησης με δεσπόζουσα θέση με όλα τα αρνητικά επακόλουθα, που

αναφέραμε παραπάνω. Επίσης, ο έλεγχος μπορεί να αφορά και στις κάθετες συγχωνεύσεις,

μεταξύ δηλαδή επιχειρήσεων που διακρίνονται από μια σχέση πωλητή – αγοραστή, όταν

αυτές συνδέονται με αποκλεισμό των αντίπαλων επιχειρήσεων από τμήματα της αγοράς που

υπό άλλες συνθήκες θα ήταν ελεύθερα στον ανταγωνισμό (Koopmann 2001, Lorentzen και

Mollgaarf 2002).

3.4.5 Πολιτικές προώθησης του ανταγωνισμού στους τομείς κοινής ωφέλειας

Το σημαντικότερο εμπόδιο για την ανάπτυξη και προώθηση του ανταγωνισμού στις

αγορές κοινής ωφέλειας είναι η ίδια η δομή της αγοράς σε όρους κάθετης ολοκλήρωσης και

εγκαθιδρυμένων δομών (Handler και Burger 2002, OECD 2000d, Gonenc κ.α. 2000, Beato

και Laffont 2002). Πιο συγκεκριμένα, οι παραδοσιακοί τομείς κοινής ωφέλειας, όπως π.χ. οι

τηλεπικοινωνίες, έχουν οργανωθεί με τέτοιο τρόπο, ώστε τα μη ανταγωνιστικά τμήματα τους

(π.χ. η παροχή δικτυακών υπηρεσιών και η τοπική τηλεφωνία σε αραιοκατοικημένες

περιοχές) να βρίσκονται καθέτως ολοκληρωμένα με ανταγωνιστικά τμήματα ή

δραστηριότητες (π.χ. αστικές και υπεραστικές υπηρεσίες, υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας

κ.α.).

Διαπιστώνεται δηλαδή ότι η εισαγωγή του ανταγωνισμού στους βασικούς τομείς

κοινής ωφέλειας δεν είναι απλά θέμα νομικών εμποδίων στην είσοδο. Είναι σημαντικό να

εξασφαλιστεί ότι οι νεοεισερχόμενες εταιρείες θα έχουν πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες

που παρέχονται μόνο από την επιβεβλημένη μονοπωλιακή εταιρεία.  Αυτό διότι η κάθε

επιβεβλημένη εταιρεία προσπαθεί να αντισταθεί στην αύξηση του ανταγωνισμού με την

άρνησή της να παρέχει ουσιαστικές υπηρεσίες πρόσβασης ή με την παροχή υπηρεσιών σε
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μια χαμηλότερη ποιότητα ή σε μια υψηλότερη τιμή, προκειμένου να περιορίσει τις απώλειες

της προς τους ανταγωνιστές (Παπαϊωάννου 2005).

Έτσι, στο πλαίσιο των μεταρρυθμιστικών πολιτικών των αγορών κοινής ωφέλειας που

υιοθετήθηκαν από πολλές χώρες, βασικό ζήτημα αποτέλεσε ο τρόπος εισαγωγής και

προώθησης του ανταγωνισμού. Προς αυτή την κατεύθυνση το πρώτο ουσιαστικό βήμα ήταν

η αναμόρφωση των δημοσίων μονοπωλιακών επιχειρήσεων και ιδιαίτερα ο διαχωρισμός των

τμημάτων που εξακολουθούν να διέπονται από χαρακτηριστικά φυσικού μονοπωλίου από

αυτά που είναι δυνάμει ανταγωνιστικά και επιτρέπουν την είσοδο νέων επιχειρήσεων στους

κλάδους. Ειδικότερα, για την επίτευξη αυτού του στόχου αναπτύχθηκαν διεθνώς μια σειρά

από πολιτικές (OECD 2001e), όπως:

· η ρύθμιση της πρόσβασης στα μη ανταγωνιστικά τμήματα της δημόσιας

μονοπωλιακής επιχείρησης,

· ο διαχωρισμός της ιδιοκτησίας μεταξύ ανταγωνιστικών και μη ανταγωνιστικών

τμημάτων,

· η ομαδική ή από κοινού ιδιοκτησία των μη ανταγωνιστικών τμημάτων από

ανταγωνιστικές επιχειρήσεις,

· ο έλεγχος των μη ανταγωνιστικών τμημάτων από μια ανεξάρτητη οντότητα

(«λειτουργικός διαχωρισμός»),

· ο διαχωρισμός των μη ανταγωνιστικών τμημάτων σε μικρότερα αμοιβαία

λειτουργικά τμήματα.

Λεπτομερέστερα, η ρύθμιση της πρόσβασης στα μη ανταγωνιστικά τμήματα της

δημόσιας μονοπωλιακής επιχείρησης αφορά την διαμόρφωση τέτοιων όρων και συνθηκών,

ώστε οι ανταγωνιζόμενες επιχειρήσεις να αποκτούν πρόσβαση στις μη ανταγωνιστικές

υπηρεσίες.  Στην περίπτωση αυτή δηλαδή οι κρατικές παρεμβάσεις έχουν ως στόχο να

θέσουν τέτοιους όρους και συνθήκες που να προωθούν τον ανταγωνισμό στο επίπεδο των

καταναλωτών.

Η δεύτερη πολιτική αναφέρεται στον κάθετο διαχωρισμό μεταξύ ανταγωνιστικών

δραστηριοτήτων και μη ανταγωνιστικών δραστηριοτήτων, που προωθείται με

επιχειρηματικούς περιορισμούς και άλλους ελέγχους ιδιοκτησίας. Κατά την συγκεκριμένη
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προσέγγιση,  η επιχείρηση που κατέχει μη ανταγωνιστικά τμήματα της αγοράς δεν έχει

κανένα κίνητρο να περιορίζει τον ανταγωνισμό στην ανταγωνιστική δραστηριότητα.

Η ομαδική ή από κοινού ιδιοκτησία των μη ανταγωνιστικών τμημάτων από

ανταγωνιστικές επιχειρήσεις αποτελεί μια τρίτη πολιτική εισαγωγής και προώθησης του

ανταγωνισμού στην αγορά. Με βάση αυτή την παρέμβαση κάθε μία από τις ανταγωνιζόμενες

επιχειρήσεις κατέχει ένα μερίδιο στην μη ανταγωνιστική δραστηριότητα, γεγονός που

μειώνει την ανάγκη για έλεγχο και επέμβαση από τη ρυθμιστική αρχή για την ίση

μεταχείριση των ανταγωνιστών.

Ο λειτουργικός διαχωρισμός ως μια επιπλέον πολιτική εισαγωγής και προώθησης του

ανταγωνισμού περιλαμβάνει την τοποθέτηση των μη ανταγωνιστικών τμημάτων ενός τομέα

υπό τον έλεγχο μιας ανεξάρτητης αρχής. Το αποτέλεσμα του λειτουργικού διαχωρισμού

είναι ότι περιορίζει την δυνατότητα μιας μη ανταγωνιστικής επιχείρησης να λειτουργήσει

μονοπωλιακά, δεδομένου ότι η αρχή που αναλαμβάνει τη διαχείριση των μη ανταγωνιστικών

τμημάτων έχει και τον πλήρη έλεγχό τους.

Ως τελευταία πιθανή πολιτική εισαγωγής και προώθησης του ανταγωνισμού είναι ο

διαχωρισμός των μη ανταγωνιστικών τμημάτων σε μικρότερα αμοιβαία λειτουργικά

τμήματα.  Η πολιτική αυτή εφαρμόζεται κυρίως στον τομέα των τηλεπικοινωνιών,  όπου η

δύναμη της επιβεβλημένης επιχείρησης στην αγορά προκύπτει τόσο από τις παραδοσιακές

οικονομίες κλίμακας όσο και από τις οικονομίες κλίμακας από τη σκοπιά της ζήτησης

«demand side economies of scale», δηλαδή όταν η ζήτηση για τις υπηρεσίες μιας

επιχείρησης αυξάνεται με την κατανάλωση αυτών των υπηρεσιών (όσοι πιο πολλοί

καταναλωτές έχουν τηλέφωνο τόσο πιο χρήσιμο είναι να έχει κανείς τηλέφωνο για μπορεί να

επικοινωνήσει με περισσότερους ανθρώπους).

Όπως διαπιστώνεται, μόνο η πρώτη πολιτική αναφέρεται σε άμεση ρύθμιση της

πρόσβασης, ενώ όλες οι υπόλοιπες αναφέρονται στον διαχωρισμό της ιδιοκτησίας στο

πλαίσιο των πρώην μονοπωλιακών επιχειρήσεων και των υποδομών τους. Η ρύθμιση της

πρόσβασης αντιπροσωπεύει μια ρύθμιση συμπεριφοράς, ενώ ο διαχωρισμός αντιπροσωπεύει

μία διαρθρωτική ρύθμιση. Το ποια από τις πολιτικές είναι πιο αποτελεσματική εξαρτάται

από πολλούς παράγοντες που σχετίζονται με τη δομή των κινήτρων αλλά και τη δομή του
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κόστους λειτουργίας της αγοράς. Πιο συγκεκριμένα, τα πλεονεκτήματα και τα

μειονεκτήματα κάθε πολιτικής παρουσιάζονται στον Πίνακα 2 που ακολουθεί.

Πίνακας 2: Πολιτικές Προώθησης του Ανταγωνισμού στους Τομείς Κοινής Ωφέλειας

Πολιτική Πλεονέκτημα Μειονέκτημα Τύπος πολιτικής

Ρύθμιση της
πρόσβασης
(Access
Regulation)

Διατήρηση των
οικονομιών φάσματος

Αποφεύγεται το κόστος
διαχωρισμού

Απαιτεί υψηλό βαθμό ρυθμιστικής
παρέμβασης

Οι ρυθμιστικές αρχές μπορεί να έχουν
περιορισμένη πληροφόρηση ή εργαλεία
καταπολέμησης της μονοπωλιακής
συμπεριφοράς

Υψηλές απαιτήσεις επίβλεψης και
ελέγχου

Συμπεριφοράς

Διαχωρισμός
ιδιοκτησίας
(Ownership
Separation)

Περιορίζει τα κίνητρα
για διακρίσεις

Δεν απαιτεί πολύ
αυστηρές ρυθμίσεις

Πιθανή απώλεια οικονομιών φάσματος

Πιθανό υψηλό κόστος διαχωρισμού
Διαρθρωτική

Από κοινού
(ομαδική)
ιδιοκτησία
(Club
Ownership)

Περιορίζει τα κίνητρα
για διακρίσεις

Πιθανά κίνητρα για αποκλεισμό άλλων
επιχειρήσεων

Ευνοεί τη συμμαχία
μεταξύ των επιχειρήσεων, για δύναμη
επί της αγοράς

Αποτελεσματική υπό συγκεκριμένες
προϋποθέσεις

Διαρθρωτική

Λειτουργικός
διαχωρισμός
(Operational
Separation)

Ευνοεί τον έλεγχο για
πιθανή άσκηση
πολιτικής διάκρισης και
μονοπωλιακής
συμπεριφοράς

Η πιθανή έλλειψη κέρδους μειώνει τα
κίνητρα για παροχή καινοτομικών και
δυναμικών υπηρεσιών

Ασαφής

Διαχωρισμός
σε αμοιβαία
λειτουργικά
τμήματα
(Separation
into
Reciprocal
Parts)

Τα κίνητρα για
αντιανταγωνιστική
συμπεριφορά
αντισταθμίζονται από
τα οφέλη από τη
διασύνδεση

Ευνοεί τον οριζόντιο
ανταγωνισμό στα μη
ανταγωνιστικά τμήματα

Διατηρούνται οι
οικονομίες
φάσματος
Δεν απαιτεί
επιχειρηματικούς
περιορισμούς -

Μπορεί να εφαρμοστεί μόνο υπό
συγκεκριμένες προϋποθέσεις Διαρθρωτική

Πηγή: OECD (2001e)
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Παρότι αυτές οι πολιτικές όταν εφαρμόζονται από μόνες τους δεν ενισχύουν τον

ανταγωνισμό, εντούτοις είναι πολύ σημαντικές ως συμπληρωματικές πολιτικές, ιδιαίτερα

όταν εφαρμόζονται ταυτόχρονα με ρυθμιστική πολιτική, όπως αναλύεται παρακάτω (Hardt

1995, Hilmer 1993).

3.4.6 Αρχές Ανταγωνισμού

Από την παραπάνω ανάλυση προκύπτει ότι η προστασία του ανταγωνισμού είναι

καθοριστικής σημασίας για την εφαρμογή και την εξέλιξη της μεταρρύθμισης. Για το λόγο

αυτό απαιτείται η ύπαρξη αποτελεσματικών θεσμών και υποστηρικτικών μηχανισμών.

Τέτοιους θεσμούς αποτελούν οι λεγόμενες «Αρχές Ανταγωνισμού» που έχουν ως βασικό

ρόλο την εισαγωγή και την προώθηση του ανταγωνισμού στην αγορά.  Η βασική Αρχή

Ανταγωνισμού λειτουργεί είτε σε υπουργικό επίπεδο και συνεργάζεται άμεσα με το

Υπουργικό Συμβούλιο είτε ως ανεξάρτητη διοικητική αρχή (OECD 2004a,b,c, OECD

2003a,c,d,e,f,g, OECD 2002f,g,h, OECD 2001a,b,c,f, OECD 2000a,b, OECD 1999b, Beato

και Laffont 2002, Akbar και Mueller 1997, Nicolaides 1997, Shelton 1999).

Οι Αρχές Ανταγωνισμού διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο τόσο κατά τη διάρκεια

εφαρμογής των μεταρρυθμίσεων όσο και μετά τις μεταρρυθμίσεις. Πιο συγκεκριμένα, κατά

τη διάρκεια των μεταρρυθμίσεων οι Αρχές Ανταγωνισμού διασφαλίζουν ότι οι

μεταρρυθμίσεις εφαρμόζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να προάγεται ο ανταγωνισμός. Μετά τις

μεταρρυθμίσεις οι Αρχές Ανταγωνισμού προωθούν τον ανταγωνισμό διασφαλίζοντας ότι οι

επιχειρήσεις ανταγωνίζονται μεταξύ τους και δεν προβαίνουν σε απαγορευμένες συμπράξεις

καταπατώντας τις αρχές των αντιμονοπωλιακών θεσμικών πλαισίων. Στις περιπτώσεις που

κάποιες επιχειρήσεις εξακολουθούν να έχουν δεσπόζουσα θέση στην αγορά, οι Αρχές

Ανταγωνισμού καλούνται να διασφαλίσουν ότι αυτές δεν θα κάνουν κατάχρηση της δύναμης

τους,  εμποδίζοντας τη δημιουργία ισχυρών ανταγωνιστών (Παπαϊωάννου 2005, OECD

2003a,c,d,e,f,g).

Επιπλέον, οι Αρχές Ανταγωνισμού ελέγχουν τις συγχωνεύσεις επιχειρήσεων ώστε να

αποφευχθεί η δημιουργία πολύ ισχυρών επιχειρήσεων που θα θέσουν εμπόδια στην

ανάπτυξη υγιούς ανταγωνισμού, καθώς και τις εξαγορές πιθανών ισχυρών ανταγωνιστών

που βρίσκονται στα πρώτα στάδια της ανάπτυξης τους από μεγάλες επιχειρήσεις του τομέα
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μειώνοντας έτσι τη δυναμική του ανταγωνισμού (OECD 2004a,b,c, OECD 2003a,c,d,e,f,g,

OECD 2002f,g,h, OECD 2001a,b,c,f, OECD 2000a,b, OECD 1999b).

3.5 Ρυθμιστικές Πολιτικές

3.5.1 Έννοια και διαστάσεις της ρυθμιστικής πολιτικής

Παρότι οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που υιοθετήθηκαν απέβλεπαν στη

διαμόρφωση αγορών, όπου θα ελαχιστοποιούνταν η ανάγκη για παρεμβάσεις από πλευράς

του κράτους, αυτό δεν κατέστη εφικτό. Αντίθετα, η μεταρρύθμιση πολλών αγορών απαίτησε

την ύπαρξη νέων ρυθμιστικών καθεστώτων. Η ανάγκη αυτή προέκυψε εντονότερα κυρίως

στους δικτυακούς τομείς, όπου τα κόστη της αρχικής επένδυσης είναι τεράστια και δεν

μηδενίζονται με τη έξοδο της επιχείρησης από την αγορά. Τέτοιο παράδειγμα αποτελούν οι

δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη και για εγκατάσταση υπόγειων δικτυακών υποδομών, στον

τομέα των τηλεπικοινωνιών, όπου οι ιδιωτικοποιήσεις και η εισαγωγή του ανταγωνισμού

απαίτησαν ένα μεγάλο πλέγμα ρυθμίσεων, το οποίο διέπει σχεδόν όλες τις πτυχές της αγοράς

(Beato και Laffont 2002, Gonenc κ.α. 2000, Melody 1999, Cook 1999, Kruse και Haucap

2002, Levi-Faur 1998, Tavera 2001, Michalski 1996, Shelton 1999, Bitran και Serra 1998).

Οι κρατικές ρυθμίσεις δηλαδή κρίνονται αναγκαίες στις περιπτώσεις όπου ο ελεύθερος

ανταγωνισμός αποτυγχάνει να οδηγήσει στην οργάνωση της αγοράς ή δεν μπορεί να

εφαρμοστεί, καθώς από τη μία μεριά υπάρχουν οικονομίες κλίμακας που οδηγούν σε φυσικά

μονοπώλια και από την άλλη ιδιαίτερες οικονομικές συνθήκες, όπως ο εξοντωτικός πόλεμος

τιμών, που καταστρέφουν την παραγωγική ικανότητα. Στην πρώτη περίπτωση, οι

ρυθμιστικές αρχές πρέπει να ελέγξου την μονοπωλιακή δύναμη, ενώ στη δεύτερη πρέπει να

περιορίσουν ή να ρυθμίσουν τον ανταγωνισμό. Σε αυτό το πλαίσιο επομένως η έννοια της

ρύθμισης αναφέρεται στην δημοσίευση από τις δημόσιες αρχές ενός συνόλου από

συνταγματικές διατάξεις, νόμους, διατάγματα, οδηγίες, καθώς και μηχανισμών για τον

έλεγχο και προώθηση της συμμόρφωσης με αυτούς τους κανόνες (OECD 1997b).



70

3.5.2 Στόχοι των ρυθμιστικών πολιτικών

Οι βασικοί στόχοι των ρυθμιστικών πολιτικών, αν και προσαρμόζονται κάθε φορά

ανάλογα με τις ιδιαίτερες συνθήκες της κάθε χώρας και του κάθε τομέα, σε ένα μεγάλο

βαθμό είναι κοινοί μεταξύ των χωρών που μεταρρυθμίζουν την οικονομίας τους και

συνοψίζονται ως εξής (Διάγραμμα 10) (OECD 2002c, Handler και Burger 2002, Hank και

McCarthy 2000, Παπαϊωάννου 2005):

· αύξηση της κοινωνικής ευημερίας με την εξισορρόπηση και τη διαχρονικά καλύτερη

εφαρμογή των κοινωνικών και οικονομικών πολιτικών,

· προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης και της ευημερίας των καταναλωτών με την

ενθάρρυνση της εισόδου νέων επιχειρήσεων στην αγορά, την καινοτομία, τον

ανταγωνισμό και γενικά την αύξηση της ανταγωνιστικότητας,

· έλεγχος του κόστους των ρυθμίσεων, ώστε να βελτιωθεί η παραγωγική

αποτελεσματικότητα με τη μείωση του λειτουργικού κόστους ιδιαίτερα για τις

μικρομεσαίες επιχειρήσεις,

· βελτίωση της αποδοτικότητας, της ευελιξίας και της αποτελεσματικότητας του

δημοσίου τομέα μέσω μεταρρυθμίσεων σε επίπεδο δημόσιας διοίκησης,

· ορθολογικοποίηση και επαναδιατύπωση της νομοθεσίας,

· βελτίωση των κανόνων δικαίου και της δημοκρατίας μέσω νομικών μεταρρυθμίσεων,

συμπεριλαμβανομένων και της βελτίωσης στην πρόσβαση στις ρυθμίσεις και τη

μείωση των διακρίσεων από πλευράς ρυθμιστικών και εκτελεστικών αρχών, που

αποτελούν βασικές πηγές διαφθοράς.

3.5.3 Μορφές των ρυθμίσεων

Οι ρυθμιστικές παρεμβάσεις στο επίπεδο των αγορών κοινής ωφέλειας αφορούν

κυρίως οικονομικές ρυθμίσεις (economic regulations) και διοικητικές ρυθμίσεις

(administrative regulations). Οι οικονομικές ρυθμίσεις επεμβαίνουν απευθείας στις

αποφάσεις σε επίπεδο επιχείρησης και αγοράς, ενώ οι διοικητικές ρυθμίσεις αφορούν στις

κυβερνητικές διαδικασίες και λειτουργίες. Πιο συγκεκριμένα, αυτές οι κρατικές παρεμβάσεις

έχουν τις εξής μορφές (OECD 1997b, Michalski 1996, Παπαϊωάννου 2005):



71

· εμπόδια εισόδου που διαμορφώνονται με τη δημιουργία νόμιμων μονοπωλίων

εφόσον έχουν εξεταστεί οι απαιτούμενες ανάγκες βάση της ζήτησης για την υπηρεσία

ανάγκες.

Διάγραμμα 10: Στόχοι ρυθμιστικών πολιτικών

· ρύθμιση και έλεγχος των τιμών ως προς το ύψος και τη δομή των χρεώσεων και του

κόστους. Ειδικότερα, αυτό το είδος παρέμβασης περιλαμβάνει τον ορισμό των τιμών,

τον ορισμό του κατώτερου και του ανώτερου επιπέδου τιμών και υποχρεωτικές

αναφορές τιμών.

· επιβολή προτύπων ποιότητας και υποχρεωτική δημοσιοποίηση των χρεώσεων για την

προστασία των καταναλωτών.

αύξηση της
κοινωνικής ευημερίας

Στόχοι
ρυθμιστικών

πολιτικών

βελτίωση των
κανόνων δικαίου και

της δημοκρατίας

βελτίωση της αποδοτικότητας,
της ευελιξίας και της

αποτελεσματικότητας του
δημοσίου τομέα

προώθηση της
οικονομικής
ανάπτυξης

έλεγχος του
κόστους των
ρυθμίσεων

ορθολογικοποίηση
και επαναδιατύπωση

της νομοθεσίας
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· υπογραφή σύμβασης σύμφωνα με την οποία η ρυθμιζόμενη επιχείρηση είναι

υποχρεωμένη να παρέχει τις υπηρεσίες της σε όλους τους πολίτες.

Εκτός τις παραπάνω μορφές ρυθμίσεων,  υπάρχουν και άλλες εναλλακτικές μορφές

ρυθμίσεων που καλύπτουν ένα πιο ευρύ φάσμα ρυθμιστικών μέτρων και είναι γνωστές ως

εξωτερικές ρυθμίσεις. Αυτές συνήθως διαχωρίζονται σε (Nowotny 1996, Κατσουλάκος 1991,

Γάτσιος 1996, Hoj κ.α. 1995II, Hank και McCarthy 2000, Παπαϊωάννου 2005):

· Διαχειριστικές Ρυθμίσεις. Οι ρυθμιστικές αρχές γνωρίζουν τις συνθήκες παραγωγής,

κόστους και ζήτησης, γεγονός που προϋποθέτει πολύ υψηλή πληροφόρηση. Η

πληροφόρηση αυτή εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις ρυθμιζόμενες επιχειρήσεις

(πρόβλημα ασύμμετρης πληροφόρησης).

· Ρυθμίσεις Κινήτρων. Σε αυτή την περίπτωση, οι ρυθμίσεις έχουν ως στόχο τη

δημιουργία κινήτρων στη διοίκηση των επιχειρήσεων σε τομείς με εμπόδια εισόδου,

προκειμένου να λειτουργήσουν αποτελεσματικά και να ελαχιστοποιήσουν τα

προβλήματα πληροφόρησης.  Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι π.χ.  η υιοθέτηση ενός

συστήματος ανταμοιβών για τη διοίκηση ή τους εργαζόμενους.

· Όρια Τιμών. Σε αυτό το είδος ρυθμίσεων δεν υπάρχει όριο στα επιτρεπόμενα κέρδη,

αλλά στο μέσο επίπεδο των τιμών, το οποίο  υπολογίζεται με βάση ένα δείκτη που

περιλαμβάνει τη γενική αύξηση του κόστους. Αυτός ο δείκτης προσαρμόζεται με

έναν παράγοντα Χ, ο οποίος λαμβάνει υπόψη την μελλοντική αύξηση της

παραγωγικότητας στην επιχείρηση.

· Ανταγωνισμός Σύγκρισης (Yardstick Competition). Στην απουσία ανταγωνισμού και

άρα πληροφόρησης από ομοειδείς επιχειρήσεις ένας τρόπος μείωσης του

προβλήματος πληροφόρησης για την εκτίμηση των επιδόσεων της ρυθμιζόμενης

επιχείρησης είναι η χρήση πληροφοριών από άλλες ρυθμιζόμενες επιχειρήσεις. Σε

μια τέτοια περίπτωση οι ρυθμιζόμενες επιχειρήσεις οδηγούνται σε έναν έμμεσο

ανταγωνισμό μεταξύ τους μέσω της σύνδεσης της τιμής μιας επιχείρησης με το

κόστος λειτουργίας των άλλων επιχειρήσεων.
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· Παροχή Προνομίων (Franchising). Η ρύθμιση αυτή επιχειρεί την εισαγωγή του

ανταγωνισμού στον τομέα με τη μορφή πλειστηριασμού για το μονοπώλιο, όπου

πολλές επιχειρήσεις ανταγωνίζονται για το ποια θα δραστηριοποιηθεί τελικά στην

αγορά. Προτιμάται τελικά εκείνη η επιχείρηση που θα δεσμευθεί για την προσφορά

του προϊόντος ή υπηρεσίας στην χαμηλότερη τιμή. Με αυτό τον τρόπο επιχειρείται η

επίτευξη των κοστολογικών οφελών της παραγωγής από μία μόνο επιχείρηση χωρίς

να αντιμετωπίζονται προβλήματα μονοπωλιακής συμπεριφοράς.

Ανάλογα με τον οικονομικό τομέα,  οι παραπάνω μορφές ρύθμισης μπορεί να

παρουσιάζουν διαφοροποιήσεις. Έτσι, για παράδειγμα, η ύπαρξη ενός φυσικού μονοπωλίου

ή μη ανταγωνιστικών τμημάτων οδηγεί στην αναζήτηση ενός διανύσματος τιμών που να

επιτρέπει την κάλυψη του κόστους ταυτόχρονα με την ελαχιστοποίηση της απώλειας

κοινωνικής ευημερίας.  Οι στόχοι που αφορούν στην περιφερειακή πολιτική και στην

κατανομή μπορούν να εκπληρωθούν παραδείγματος χάριν με μία δομή τιμών με εσωτερική

επιχορήγηση.

3.5.4 Διαδικασία της ρυθμιστικής πολιτικής

Για τη ανάπτυξη των ρυθμίσεων με προσανατολισμό στην αγορά έχουν αναγνωριστεί

παγκοσμίως μια σειρά από αρχές. Οι αρχές αυτές αντανακλούν τις βασικές αρχές του

συστήματος διεθνών εμπορικών συναλλαγών, σύμφωνα με τις οποίες πολλές χώρες έχουν

υιοθετήσει συγκεκριμένα μέτρα στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου και

άλλων διεθνών συμφωνιών. Ειδικότερα, αυτές αναφέρονται σε (Διάγραμμα 11) (OECD

2002a,b,c),

· διαφανείς και ανοικτές διαδικασίες λήψης αποφάσεων,

· κατάργηση των διακρίσεων,

· αποφυγή μη αναγκαίων περιορισμών στις εμπορικές συναλλαγές,

· διεθνής εναρμόνιση των μέτρων,

· αναγνώριση της ισοδυναμίας των ρυθμιστικών μέτρων άλλων χωρών,

· εφαρμογή της αρχής του ανταγωνισμού.

Οι εκθέσεις του ΟΟΣΑ και των άλλων διεθνών οργανισμών (ITU, Παγκόσμια Τράπεζα

κ.α.) κατά την αξιολόγηση των μεταρρυθμίσεων των διαφόρων χωρών αποσκοπούν κυρίως
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στην εκτίμηση του εάν και κατά πόσο τα εγχώρια όργανα, οι διαδικασίες και πρακτικές

επιτρέπουν την εφαρμογή αυτών των αρχών και προάγουν το άνοιγμα των αγορών.

Διάγραμμα 11: Αρχές ρυθμιστικών πολιτικών

3.5.5 Ρυθμιστικές Αρχές

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η καταλληλότητα και η υψηλή ποιότητα του σχεδιασμού

και εφαρμογής των ρυθμίσεων,  απαιτείται το κατάλληλο σύνολο θεσμών.  Ιδιαίτερα στους

δικτυακούς τομείς, όπως οι τηλεπικοινωνίες, κρίθηκε αναγκαία η δημιουργία δημόσιων

ρυθμιστικών αρχών που θα αναλαμβάνουν το έργο της διασφάλισης της νομιμότητας,  της

διαφάνειας, της ίσης αντιμετώπισης και της δίκαιης τιμολόγησης μεταξύ των επιβεβλημένων

επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων που επιθυμούν να εισέλθουν στην αγορά. Οι αρχές αυτές

μπορεί να είναι είτε τα αρμόδια υπουργεία είτε ανεξάρτητες ρυθμιστικές αρχές, όπου

παραχωρούνται συγκεκριμένες αρμοδιότητες και ευθύνες για να ελέγχουν και να προωθούν

εφαρμογή της αρχής του
ανταγωνισμού

Αρχές
ρυθμιστικών

πολιτικών

αναγνώριση της
ισοδυναμίας των

ρυθμιστικών μέτρων
άλλων χωρών

αποφυγή μη αναγκαίων
περιορισμών στις εμπορικές

συναλλαγές

διαφανείς και ανοικτές
διαδικασίες λήψης

αποφάσεων

κατάργηση των
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την πρόοδο των μεταρρυθμίσεων (Hank και McCarthy 2000, Bitran και Serra 1998, Holmes

και Kempton 1996, Smith και Staple 1994, Beato και Laffont 2002).

Οι περισσότερες κυβερνήσεις αρχικά δημιούργησαν κεντρικές δομές συντονισμού και

διαχείρισης των ρυθμίσεων, οι οποίες υποστηρίζονταν σε επίπεδο υπουργών με ευθύνη για

το σύνολο των ρυθμιστικών πολιτικών.  Η πρωτοβουλία αυτή υποδήλωνε ότι τα ζητήματα

των μεταρρυθμίσεων και των ρυθμιστικών παρεμβάσεων αποτελούν προτεραιότητα σε

υψηλό πολιτικό επίπεδο. Ωστόσο, από την δεκαετία του 1990 και έπειτα, ο πιο διαδεδομένος

θεσμός για την εφαρμογή της ρυθμιστικής πολιτικής είναι οι λεγόμενες Ανεξάρτητες

Ρυθμιστικές Αρχές,  οι οποίες λειτουργούν ανεξάρτητα από τα υπουργεία και τη γενική

εκτελεστική εξουσία. Ιδιαίτερα οι Ανεξάρτητες Ρυθμιστικές Αρχές χρησιμοποιούνται στις

ιδιωτικοποιήσεις δημοσίων επιχειρήσεων και στην ανάπτυξη του ανταγωνισμού στους

πρώην μονοπωλιακούς τομείς κοινής ωφέλειας με δικτυακή δομή,  (όπως για παράδειγμα

είναι ο τομέας των τηλεπικοινωνιών,)  ενώ η κεντρική διοίκηση μέσω των αρμοδίων

υπουργείων διατήρησε το σημαντικό ρόλο της χάραξης της ευρύτερης πολιτικής για τους

ρυθμιζόμενους τομείς της ανάληψης των απαιτουμένων νομοθετικών πρωτοβουλιών (Goldstein

2003, Melody 1999, Levy και Spiller 1994, OECD 1997b).

Ο στόχος της δημιουργίας των Ανεξάρτητων Ρυθμιστικών Αρχών ήταν να

αποφευχθούν οι παρεμβάσεις και οι επεμβάσεις από πολιτικά πρόσωπα και

γραφειοκρατικούς μηχανισμούς. Η ανεξαρτησία προστατεύει τις ρυθμιστικές αρχές από την

επιρροή συγκεκριμένων ομάδων συμφερόντων, όπως για παράδειγμα οι ρυθμιζόμενες

επιχειρήσεις, οι χρηματοπιστωτικοί μηχανισμοί ή άλλες μη κυβερνητικές ομάδες. Επιπλέον,

η ανεξαρτησία προάγει τη διαφάνεια, τη σταθερότητα και την εξειδίκευση. Ο βαθμός

ανεξαρτησίας της ρυθμιστικής αρχής προσδιορίζεται από την νομική ανεξαρτησία που

κατοχυρώνει την αρχή τόσο απέναντι στην εκάστοτε κυβέρνηση όσο και απέναντι στις

επιχειρήσεις που λειτουργούν στην αγορά, καθώς και από τις ρυθμιστικές αρμοδιότητες που

έχει η αρχή προκειμένου να εφαρμόσει την απαραίτητη ρυθμιστική πολιτική. Επομένως,

προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι Ανεξάρτητες Ρυθμιστικές Αρχές θα προφυλαχτούν από

κινδύνους, όπως η διαφθορά ή τα διαπλεκόμενα συμφέροντα, απαιτείται η ενίσχυσή τους με

προϋποθέσεις, όπως (Παπαϊωάννου 2005, Koski 2002, Gonenc κ.α. 2000, Levy και Spiller

1996, Smith και Wellenius 1999, Ramirez 1998):
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· η διασφάλιση της δομικής ανεξαρτησίας και αυτονομίας από την κυβέρνηση,

· ο ορισμός διαφανούς διαδικασίας διορισμού των στελεχών της αρχής,

· η προστασία των στελεχών από αυθαίρετη απόλυση ή απομάκρυνση από την αρχή,

· ο ορισμός των επαγγελματικών αρμοδιοτήτων και των επιπέδων αμοιβών των

στελεχών της αρχής,

· ο σχεδιασμός ενός αξιόπιστου συστήματος χρηματοδότησης των λειτουργιών της

αρχής.

Σε ό,τι αφορά την επιτυχία εφαρμογής της ρυθμιστικής πολιτικής μιας χώρας υπάρχουν

σημαντικές εμπειρικές μελέτες (Baudrier 2001, Galal και Nauriyal 1995, Bortolotti κ.α.

2002), που αποδεικνύουν ότι η χρησιμοποίηση Ανεξάρτητων Ρυθμιστικών Αρχών είναι

αποτελεσματικότερη για την ανάπτυξη και την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς από ότι τις

υπηρεσίες των αρμόδιων υπουργείων. Επιπλέον, οι ίδιες μελέτες διαπιστώνουν ότι όσο

μεγαλύτερος είναι ο βαθμός ανεξαρτησίας της ρυθμιστικής αρχής μιας χώρας τόσο

υψηλότερη είναι η απόδοση της αγοράς. Η ισχυρή ανεξάρτητη ρυθμιστική αρχή εξασφαλίζει

απέναντι σε όλους τους συμμετέχοντες την αξιόπιστη και εύρυθμη λειτουργία της αγοράς.

Αντίθετα, ο Min (1999) εξετάζοντας τον τομέα των τηλεπικοινωνιών της Ιαπωνίας

διαπίστωσε ότι, σε αντίθεση με την πολιτική που ακολούθησαν οι περισσότερες χώρες του

ΟΟΣΑ, υπεύθυνη αρχή για την πολιτική και την ρύθμιση της αγοράς είναι το Υπουργείο

Ταχυδρομείων και Τηλεπικοινωνιών και όχι μια ανεξάρτητη ρυθμιστική αρχή. Ωστόσο, τα

αποτελέσματα της μεταρρύθμισης κρίνονται εξίσου σημαντικά.

3.5.6 Αρμοδιότητες των ρυθμιστικών αρχών

Οι αρμοδιότητες και ευθύνες των ρυθμιστικών αρχών εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό

από το ευρύτερο θεσμικό πλαίσιο της χώρας. Με βάση ωστόσο τη διεθνή εμπειρία από τις

χώρες με αντίστοιχους μηχανισμούς για τη διαχείριση των μεταρρυθμίσεων, η βασική

αρμοδιότητα των ρυθμιστικών αρχών είναι η επίβλεψη της εφαρμογής των ρυθμιστικών

πλαισίων και ο συντονισμός των ρυθμιστικών παρεμβάσεων σε διαφορετικούς τομείς,

προκειμένου να μην υπάρχουν επικαλύψεις στις πολιτικές παρεμβάσεις. Ειδικότερα, οι

αρμοδιότητες των ρυθμιστικών αρχών μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε πρωτεύοντες
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άξονες όπως (Διάγραμμα 12) (Holmes και Young 2002, Koopmann 2001, Hank και McCarthy

2000, Smith και Wellenius 1999):

· η προώθηση αποτελεσματικού ανταγωνισμού με την κατάργηση των εμποδίων για

την είσοδο στην αγορά νέων επιχειρήσεων,

· η αξιοποίηση των τεχνολογικών εξελίξεων (όπως πχ. για τις τηλεπικοινωνίες είναι ο

καθορισμός της διαδικασίας για την κατανομή των αριθμών, την ραδιοηλεκτρική

κατανομή του φάσματος, τους όρους διασύνδεσης κλπ.),

· η εξασφάλιση της καθολικής παροχής των υπηρεσιών,

· η απλοποίηση των διοικητικών διαδικασιών,

· η προστασία των καταναλωτών.

Διάγραμμα 12: Αρμοδιότητες ρυθμιστικών πολιτικών

Σε αυτό το σημείο είναι ιδιαίτερα σημαντικό να αναφερθεί η σπουδαιότητα της στενής

και καλής συνεργασίας μεταξύ των ρυθμιστικών αρχών και των αρχών ανταγωνισμού,

προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνέπεια στη σχέση κράτους και αγοράς μέσα στην

οικονομία.  Επειδή η σχέση των ρυθμιστικών αρχών με τις αρχές ανταγωνισμού δεν είναι

πάντα ξεκάθαρη, ειδικά όταν οι ρυθμιστικές αρχές είναι υπεύθυνες για την αντιμετώπιση

κλασικών ζητημάτων ανταγωνισμού, οι ρυθμιστικές πολιτικές πρέπει να περιλαμβάνουν και

την προώθηση του ανταγωνισμού, όπως αυτή ορίζεται από τις βασικές αρχές ανταγωνισμού
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και όχι να προσπαθούν να τις υποκαταστήσουν. Επιγραμματικά, οι σημαντικότερες διαφορές

μιας Αρχής Ανταγωνισμού και μιας Ρυθμιστικής Αρχής παρουσιάζονται στον Πίνακα 3

(Hank και McCarthy 2000, Burger και Handler 2001, Heimler 1998, Gonenc κ.α. 2000).

Πίνακας 3: Σύγκριση Αρχής Ανταγωνισμού και Ρυθμιστικής Αρχής

Χαρακτηριστικά Αρχή Ανταγωνισμού Ρυθμιστική Αρχή

Χρόνος δράσης

/Διαδικασία

(Timing/Process)

· Αναδρομική παρέμβαση

(δηλαδή μετά το γεγονός),

· Συγκεκριμένη καταγγελία ή

διεξαγωγή έρευνας,

· Τυπική εξέταση,

· Στενό πεδίο δημόσιας

περέμβασης.

· Αναμενόμενη όπως και αναδρομική

παρέμβαση,

· Αποφάσεις ή άλλες διαδικασίες γενικής

εφαρμογής, όπως επίσης ενέργειες

ειδικότερων ζητημάτων,

· Συνδυασμός τυπικών και λιγότερο

τυπικών διαδικασιών,

· Ευρύ πεδίο δημόσιας παρέμβασης.

Επίκεντρο

Πολιτικής

(Policy Focus)

· Μείωση συμπεριφορών που

εμποδίζουν τον

ανταγωνισμό,

· Εστίαση στην διανεμητική

απόδοση (allocative

efficiency),

· Αποτροπή κατάχρησης της

αγοραστικής δύναμης ή

άλλης κακής διαχείρησης.

· Παραδοσιακή (μονοπωλιακή) ρύθμιση

για την επιδίωξη κοινωνικών στόχων

(όπως π.χ. καθολική υπηρεσία),

· Μεταβατική ρύθμιση για την αποτροπή

αντιανταγωνιστικών συμπεριφορών,

καθώς η αγορά γίνεται ανταγωνιστική

(τελικά, η ρύθμιση της αγοράς μπορεί

να αποφευχθεί, καθώς ο ανταγωνισμός

επαρκεί για να προστατέψει τους

καταναλωτές).

Πεδίο δράσης

(Scope)

· Ευρύτερα η οικονομία,

διάφορες βιομηχανίες,

· Οι παρεμβάσεις

καθορίζονται λεπτομερώς.

· Συνήθως συγκεκριμένη βιομηχανία

(μεγαλύτερη τομεακή εξειδίκευση),

· Οι παρέμβασης καθορίζονται ευρύτερα

(ανταποκρινόμενες στο εύρος των

πολιτικών στόχων και διαδικασιών).

Πηγή: Hank και McCarthy (2000)
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3.6 Εμπειρικές μελέτες

Πολυάριθμες εμπειρικές μελέτες διαπιστώνουν ότι η ιδιωτικοποίηση των δημοσίων

επιχειρήσεων, η εισαγωγή και ανάπτυξη του ανταγωνισμού και η εφαρμογή ρυθμιστικής

πολιτικής οδηγούν σε σημαντικές βελτιώσεις στην  απόδοση του τομέα όπου εφαρμόζονται.

Κάποιες από αυτές τις μελέτες εξέτασαν επιπλέον και τις επιπτώσεις του τρόπου εφαρμογής

των ανωτέρω πολιτικών. Ενδεικτικά παραθέτουμε μερικές εκ των σημαντικότερων μελετών,

τα αποτελέσματα των οποίων παρέχουν μια σειρά από αξιόλογα συμπεράσματα.

Ο Wallsten (2001) μελέτησε τις επιπτώσεις των μεταρρυθμίσεων του

τηλεπικοινωνιακού τομέα.  Με τη βοήθεια της «Panel  data  analysis» χρησιμοποίησε ένα

δείγμα 30 χωρών από την Αφρική και την Λατινική Αμερική για το χρονικό διάστημα 1984

– 1997, με στόχο να ερευνήσει τα αποτελέσματα της εισαγωγής ανταγωνισμού στην

τηλεπικοινωνιακή αγορά, της ιδιωτικοποίησης των εθνικών τηλεπικοινωνιακών οργανισμών

και του κανονισμού, όπως εκφράζεται από τις ρυθμιστικές αρχές. Βάσει των εμπειρικών

αποτελεσμάτων της συγκεκριμένης έρευνας, ο ανταγωνισμός επιφέρει τις σημαντικότερες

επιπτώσεις, η ιδιωτικοποίηση από μόνη της χωρίς την ύπαρξη μιας ανεξάρτητης ρυθμιστικής

αρχής δεν παρέχει ουσιαστικά καμία βελτίωση στη απόδοση, ενώ η  ρύθμιση είναι ιδιαίτερα

σημαντική όταν έχουμε την ιδιωτικοποίηση του εθνικού τηλεπικοινωνιακού οργανισμού.

Ομοίως με την μελέτη των Li και Xu (2002) διαπιστώνεται ότι η επίδραση του

ανταγωνισμού είναι ισχυρότερη από ότι της ιδιωτικοποίησης, ενώ η βέλτιστη απόδοση

απαιτεί την ταυτόχρονη εφαρμογή του ανταγωνισμού και της ιδιωτικοποίησης. Επιπλέον,

εξετάζοντας τη διαδικασία ιδιωτικοποίησης συμπέραναν ότι η χορήγηση στον πρόσφατα

ιδιωτικοποιημένο παραδοσιακό τηλεπικοινωνιακό οργανισμό μιας περιόδου αποκλειστικής

παροχής ορισμένων βασικών υπηρεσιών περιορίζει ουσιαστικά τα οφέλη της

ιδιωτικοποίησης. Αντίθετα, ο τρόπος ιδιωτικοποίησης (δημόσια προσφορά μεριδίου,

εξεύρεση στρατηγικού επενδυτή κλπ) δεν έχει καμία επίπτωση στην απόδοση. Ως δείγμα

χρησιμοποιούν για την περίπτωση της εισαγωγής του ανταγωνισμού 43 χώρες για την

χρονική περίοδο 1990 – 1998 και για την περίπτωση της ιδιωτικοποίησης 166 χώρες μεταξύ

1981 – 1998.

Ο Ramirez  (1998) μελετώντας τον τομέα ηλεκτρικής ενέργειας της Χιλής και τον

τομέα των αερομεταφορών του Μεξικού καταλήγει μεταξύ άλλων στο συμπέρασμα ότι,
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προκειμένου να έχει επιτυχία και να επιφέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα το πρόγραμμα

μεταρρύθμισης, πρέπει η πολιτική ανταγωνισμού και η ρυθμιστική πολιτική να εφαρμοστούν

πριν την ιδιωτικοποίηση των δημοσίων επιχειρήσεων και την πλήρη απελευθέρωση της

αγοράς. Η αμελής ρυθμιστική επίβλεψη και η απουσία νόμων ανταγωνισμού δίνει την

δυνατότητα στις παραδοσιακές επιχειρήσεις να παγιώσουν γρήγορα την θέση τους στην

αγορά και να ασκήσουν σημαντική μονοπωλιακή δύναμη.

Αντίθετα, οι Madden κ.α. (2003) συμπεραίνουν ότι η επίδραση της ιδιωτικοποίησης

των εθνικών τηλεπικοινωνιακών οργανισμών είναι εντονότερη από τον ανταγωνισμό,

δεδομένου ότι βραχυπρόθεσμα η ιδιωτική ιδιοκτησία επιβάλλει μια πιο πειθαρχημένη

λειτουργία των επιχειρήσεων. Ως δείγμα η συγκεκριμένη μελέτη χρησιμοποιεί τον τομέα

τηλεπικοινωνιών σε 12 ειρηνικοασιατικές χώρες (Αυστραλία, Καναδάς, Χονγκ Κονγκ,

Ιαπωνία, Κορέα, Μαλαισία, Νέα Ζηλανδία, Φιλιππίνες, Σιγκαπούρη, Ταϊβάν, Ταϊλάνδη και

ΗΠΑ) για τη χρονική διάρκεια 1987 – 1990.

Οι Fink κ.α. (2003) εξέτασαν μεταξύ άλλων εάν η σειρά εφαρμογής των

μεταρρυθμιστικών πολιτικών έχει επιπτώσεις στην απόδοση. Ως βάση δεδομένων

χρησιμοποιούν 86 αναπτυσσόμενες χώρες από την Αφρική, την Ασία, τη Μέση Ανατολή,

την Λατινική Αμερική και τις Καραϊβικές χώρες για την χρονική περίοδο 1985 – 1999.

Χρησιμοποιώντας την μέθοδο της «Panel data analysis» συμπέραναν καταρχήν ότι οι

περισσότερες χώρες αποφεύγουν να προχωρήσουν αμέσως σε πλήρη απελευθέρωση της

αγοράς, προτιμώντας αντί αυτού μια βαθμιαία εισαγωγή του ανταγωνισμού και μερική

ιδιωτικοποίηση του εθνικού τηλεπικοινωνιακού οργανισμού. Σε ότι αφορά στη σειρά

εφαρμογής της μεταρρύθμισης διαπιστώνουν ότι η απόδοση της αγοράς είναι χαμηλότερη,

εάν ο ανταγωνισμός εισάγεται μετά από την ιδιωτικοποίηση έναντι μιας ταυτόχρονης

εφαρμογής και των δύο πολιτικών.

Ομοίως και ο Wallsten (2002) εξέτασε εάν η σειρά εφαρμογής των πολιτικών

μεταρρύθμισης έχει επίπτωση στην απόδοση του τηλεπικοινωνιακού τομέα ή όχι.

Συγκεκριμένα, εξέτασε εάν η δημιουργία μιας ανεξάρτητης ρυθμιστικής αρχής πριν την

ιδιωτικοποίηση του εθνικού οργανισμού τηλεπικοινωνιών: α) επηρεάζει την ανάπτυξη της

αγοράς και β) αυξάνει την τιμή πώλησης του οργανισμού. Προκειμένου να απαντήσει σε

αυτά τα δύο ζητήματα,  χρησιμοποιεί δύο δείγματα.  Για το πρώτο ζήτημα χρησιμοποιεί ένα

δείγμα 197 χωρών για την χρονική περίοδο 1985 – 1999, ενώ για το δεύτερο ζήτημα
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χρησιμοποιεί για δείγμα 33 χώρες μεταξύ των ετών 1985 – 1999. Με τη χρήση της «Panel

data analysis» μεθοδολογίας ο Wallsten συμπεραίνει ότι η καθιέρωση μιας ανεξάρτητης

ρυθμιστικής αρχής πριν από την ιδιωτικοποίηση συσχετίζεται με μεγαλύτερη απόδοση του

τομέα. Όσον αφορά στο δεύτερο ζήτημα, διαπίστωσε ότι η καθιέρωση ρυθμιστικής αρχής

και η εφαρμογή ενός ρυθμιστικού πλαισίου πριν την ιδιωτικοποίηση, καθώς και η

εξασφάλιση περιόδου αποκλειστικής παροχής υπηρεσιών, έχουν ως αποτέλεσμα την αισθητή

αύξηση της τιμής πώλησης του οργανισμού.

Δεδομένου ότι η διαδικασία ιδιωτικοποίησης των εθνικών οργανισμών

τηλεπικοινωνιών που ακολουθείται έχει ιδιαίτερη σημασία για τα αποτελέσματα της

μεταρρύθμισης, ο Wallsten (2000) πραγματοποίησε μελέτη με στόχο να εξετάσει τις

επιπτώσεις της περιόδου παροχής βασικών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών κατά

αποκλειστικότητα από τους παραδοσιακούς τηλεπικοινωνιακούς οργανισμούς. Ειδικότερα,

εξέτασε τις επιπτώσεις της περιόδου αυτής σε σχέση με την τιμή πώλησης του οργανισμού.

Ως δείγμα εξετάζει τα στοιχεία 20 εταιρειών από 15 χώρες. Χρησιμοποιώντας την «Panel

data analysis» μεθοδολογία συμπεραίνει ότι η περίοδος αποκλειστικής παροχής υπηρεσιών

στον εθνικό οργανισμό, σε συνδυασμό με το επίπεδο του πληθυσμού και του κατά κεφαλήν

ΑΕΠ, αυξάνει σημαντικά την τιμή πώλησης της εταιρείας.

Τέλος,  ο Serra (1998) μελέτησε τις επιπτώσεις των μεταρρυθμίσεων σε βασικούς

τομείς της οικονομίας της Χιλής και ιδιαίτερα του Χιλιανού τηλεπικοινωνιακού τομέα. Η

εμπειρία της μεταρρύθμισης του Χιλιανού τηλεπικοινωνιακού τομέα οδηγεί σε χρήσιμα

συμπεράσματα σε ότι αφορά στη διαδικασία μεταρρύθμισης. Συγκεκριμένα, ο ανταγωνισμός

είναι πολύ δύσκολο να λειτουργήσει με πλήρη επιτυχία, όταν μια μερικώς ιδιωτικοποιημένη

επιβεβλημένη επιχείρηση διατηρεί ένα πολύ μεγάλο μερίδιο της αγοράς και δεν έχει

προηγουμένως αναδιοργανωθεί η δομή της αγοράς. Τα υψηλά κέρδη παραγωγικότητας που

αποκτούν οι ιδιωτικοποιημένες επιχειρήσεις ωφελούν τους καταναλωτές μόνο όταν έχει

εισαχθεί και λειτουργεί υγιής ανταγωνισμός στην αγορά. Τέλος, η αμελής ρύθμιση του

ανταγωνισμού σε βασικά ζητήματα όπως είναι η διασύνδεση, η τιμολογιακή πολιτική, η ίση

πρόσβαση κ.α. προκαλεί σοβαρά προβλήματα στην ανάπτυξη ενός αποτελεσματικού

ανταγωνισμού.
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Οι ανωτέρω εμπειρικές μελέτες καταγράφονται στον Πίνακα 4 συνολικά με τις

υπόλοιπες μελέτες για τις επιπτώσεις της μεταρρυθμιστικής πολιτικής στον τομέα των

τηλεπικοινωνιών.
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4. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Αν και μια πλήρης αξιολόγηση της μεταρρύθμισης του τομέα των τηλεπικοινωνιών,

όπως αναλύθηκε στο δεύτερο κεφάλαιο της παρούσας διατριβής, είναι ακόμη πρόωρη,

εντούτοις υπάρχει ένας σημαντικός αριθμός μελετών που επιχειρεί να εκτιμήσει τις

επιπτώσεις των σημαντικών αλλαγών (Πίνακας 4). Στην υπάρχουσα βιβλιογραφία

συναντάμε κυρίως δύο τύπους αναλύσεων, εμπειρικές οικονομετρικές αναλύσεις και

περιγραφικές αναλύσεις, οι οποίες εξετάζουν κυρίως δύο βασικά θέματα:

· τις επιπτώσεις των μεταρρυθμίσεων στην τηλεπικοινωνιακή αγορά και

· την εταιρική αναδιοργάνωση των παραδοσιακών τηλεπικοινωνιακών οργανισμών

που ιδιωτικοποιήθηκαν πλήρως ή μερικώς μέσω δημόσιας προσφοράς μεριδίου ή

μέσω άμεσης πώλησης σε έναν ή περισσότερους επενδυτές.

Οι παγκοσμίως αποδεκτοί δείκτες απόδοσης,  βάσει των οποίων εκτιμάται η απόδοση

του τηλεπικοινωνιακού τομέα, παρουσιάζονται συνολικά σε εκθέσεις διεθνών οργανισμών,

όπως είναι η Διεθνής Ένωσης Τηλεπικοινωνιών (ΙTU) και ο Οργανισμός Οικονομικής

Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ).  Αυτοί οι δείκτες απόδοσης,  αν και παρουσιάζουν

μειονεκτήματα κυρίως λόγω των διαφορετικών λογιστικών ή τεχνικών ορισμών και

διαφορετικού δημογραφικού, οικονομικού, γεωγραφικού και ρυθμιστικού περιβάλλοντος

κάθε χώρας, εντούτοις δίνουν μια γενική εικόνα των επιπτώσεων των μεταρρυθμίσεων.

Πιο συγκεκριμένα, το εγχειρίδιο τηλεπικοινωνιακών δεικτών της ΙTU το 2005 ταξινομεί

τους συγκεκριμένους δείκτες σε διαφορετικές κατηγορίες ως εξής: (1) μέγεθος και διάσταση

της τηλεπικοινωνιακής υποδομής (τηλεφωνικές γραμμές, επίπεδο ψηφιακοποίησης κυρίων

τηλεφωνικών γραμμών κ.α.), (2) άλλες υπηρεσίες (αγορά κυψελοειδής κινητής τηλεφωνίας,

αγορά διαδικτύου, υπηρεσίες μισθωμένων γραμμών, υπηρεσίες ISDN κ.α.), (3) ποιότητα

υπηρεσίας (ελαττώματα κυρίων τηλεφωνικών γραμμών, ποσοστό ελαττωμάτων που

επισκευάζονται σε 24  ώρες,  ποσοστό κλήσεων που αποτυγχάνουν κ.α.),  (4)  κυκλοφορία

(τοπική τηλεφωνική κυκλοφορία, εθνική τηλεφωνική κυκλοφορία, διεθνής τηλεφωνική

κυκλοφορία κ.α.), (5) τιμολόγια (τιμές τοπικών, εθνικών, διεθνών κλήσεων, τιμές κινητής

τηλεφωνίας και διαδικτύου, των μισθωμένων γραμμών κ.α.), (6) προσωπικό (επίπεδο

απασχόλησης του τομέα), (7) εισοδήματα και δαπάνες (συνολικά εισοδήματα του τομέα,
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εισοδήματα από τις τοπικές και εθνικές κλήσεις, εισοδήματα από διεθνείς κλήσεις, δαπάνες

λειτουργίας των υπηρεσιών κ.α.), (8) επένδυση (συνολική ετήσια επένδυση).

Ο OECD με εκθέσεις του (Lee 2003, Ypsilantis 1999) αναφέρει ως σημαντικότερους

δείκτες για την αξιολόγηση της ανταγωνιστικότητας των τηλεπικοινωνιακών αγορών τους

εξής: (1) δομή αγοράς (μερίδιο αγοράς και τάσεις του, εμπόδια ή ευκολία εισόδου στην

αγορά), (2) χορήγηση αδειών (διαδικασίες χορήγησης των αδειών, ύπαρξη περιορισμών

κ.α.), (3) ρυθμιστικές αρχές (επαρκείς αρμοδιότητες, νομική ανεξαρτησία και αμεροληψία),

(4) συμπεριφορά των προμηθευτών (ανταγωνισμός στην τιμή, παροχή καινοτόμων

υπηρεσιών κ.α.), (5) συμπεριφορά των καταναλωτών (πρόσβαση στην πληροφόρηση,

αγοραστική δύναμη των καταναλωτικών ομάδων, δαπάνες και εμπόδια στην αλλαγή

προμηθευτών, (6) καταναλωτικά οφέλη (παροχή ανταγωνιστικών υπηρεσιών, χαμηλότερες

τιμές,  καλύτερη ποιότητα παρεχομένων υπηρεσιών),  (7)  διασύνδεση (βελτίωση των

διαδικασιών διασύνδεσης, κόστος διασύνδεσης κ.α.), (8) υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας

(επίπεδο ανταγωνισμού και αποδοτικότητα της αγοράς), (9) υπηρεσίες διαδικτύου (επίπεδο

ανταγωνισμού και αποδοτικότητα της αγοράς).

4.1 Μεταρρύθμιση των τηλεπικοινωνιακών αγορών

Αν και η τηλεπικοινωνιακή αγορά αποτελείται από τρεις βασικούς τομείς, τον

τηλεπικοινωνιακό τερματικό εξοπλισμό, τα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα και τις

τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, οι μελέτες των επιπτώσεων της απελευθέρωσης αφορούν στις

τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες και κυρίως στη σταθερή τηλεφωνία, στην κινητή τηλεφωνία

και το διαδίκτυο.  Όπως προαναφέραμε,  οι μελέτες αυτές ποικίλουν ανάλογα με την

εφαρμοζόμενη μεθοδολογία. Έτσι, συναντάμε μελέτες που στηρίζονται σε οικονομετρικές

αναλύσεις με την τεχνική της «Panel data analysis» και μελέτες που υιοθετούν την

περιγραφική ανάλυση μιας συγκεκριμένης περίπτωσης (case studies) με τη βοήθεια

δευτερογενών πηγών, όπως είναι οι πίνακες διεθνών οργανισμών (π.χ. OECD, ITU, WTO

κ.α.) αλλά και πρωτογενών πηγών με την χρήση κυρίως ερωτηματολογίων.

Ως δείγμα – αντικείμενο των μελετών χρησιμοποιούνται τόσο ομάδες χωρών όσο και

μεμονωμένες χώρες, που αφορούν αναπτυγμένες χώρες πρωτοπόρες στην μεταρρύθμιση των

τηλεπικοινωνιών τους, όπως χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και αναπτυσσόμενες

χώρες της Κεντρικής και Λατινικής Αμερικής,  της Ασίας και της Αφρικής.  Και με τις δύο
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μεθοδολογίες εξετάζονται  οι επιπτώσεις της μεταρρυθμιστικής πολιτικής στην απόδοση της

τηλεπικοινωνιακής αγοράς. Πιο συγκεκριμένα, εξετάζονται οι επιπτώσεις της εισαγωγής του

ανταγωνισμού, της ιδιωτικοποίησης των παραδοσιακών τηλεπικοινωνιακών οργανισμών και

της καθιέρωσης μιας ανεξάρτητης ρυθμιστικής αρχής σε δείκτες απόδοσης της αγοράς, όπως

είναι η τηλεφωνική διείσδυση, το ύψος των επενδύσεων, η παραγωγικότητα της εργασίας, οι

τιμές και η ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών και η απασχόληση. Ειδικότερα,

4.1.1 Τηλεφωνική διείσδυση

Από το σύνολο των μελετών που εξετάζονται διαπιστώνεται ότι η εφαρμογή των

μεταρρυθμιστικών προγραμμάτων βελτιώνει σημαντικά το επίπεδο της τηλεφωνικής

διείσδυσης (Fink κ.α. 2003, Li και Xu 2002α, Ros και Banerjee 2000, Fink κ.α. 2001, Hughes

και Phillips 1999, Ypsilantis 2002a,b, Chung και Ypsialntis 2003,  Mueller και Lovelock

2000). Ο αριθμός των κυρίων τηλεφωνικών γραμμών με ταυτόχρονη ψηφιακοποίησή τους

αυξάνεται ραγδαία,  όπως και ο αριθμός των κερματοδεκτών /  καρτοτηλεφώνων και των

Telecenters (Tusubira κ.a. 2002, Dia κ.α. 2002, Haggarty και Shirley 2003, Laffont και N’

Guessan 2003). Ειδικότερα, από τις εφαρμοζόμενες πολιτικές ο ανταγωνισμός αυξάνει τον

αριθμό των κυριών γραμμών και τον αριθμό των κερματοδεκτών. H τηλεφωνική

διεισδυτικότητα επηρεάζεται θετικά εάν καθιερωθεί άμεσα μια ανεξάρτητη ρυθμιστική αρχή

(Wallsten 2002, Galal και Nauriyal 1995). Όσο μεγαλύτερος είναι ο βαθμός ανεξαρτησίας

της ρυθμιστικής αρχής μιας χώρας τόσο μεγαλύτερη είναι η αύξηση της διείσδυσης κύριων

τηλεφωνικών γραμμών (Baudrier 2001).

Σε ότι αφορά στην ιδιωτικοποίηση προκύπτει ότι εάν πραγματοποιηθεί πριν από την

εισαγωγή του ανταγωνισμού η διεισδυτικότητα των κυρίων γραμμών μετριάζεται (Fink κ.α.

2003). Επίσης, ο ρυθμός αύξησης των κύριων τηλεφωνικών γραμμών περιορίζεται εάν

εξασφαλιστεί για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο αποκλειστική παροχή βασικών

τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών από τους παραδοσιακούς τηλεπικοινωνιακούς οργανισμούς.

Αντίθετα, οι χώρες που έχουν ιδιωτικοποιήσει τον εθνικό τους τηλεπικοινωνιακό οργανισμό

τουλάχιστον κατά 50% παρουσιάζουν σημαντικότερη αύξηση των κύριων τηλεφωνικών

γραμμών σε αντίθεση με τις χώρες που προχωρούν στην ιδιωτικοποίηση ενός μόνο μικρού

ποσοστού (Wallsten 2000).
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Επίσης,  η μεταρρύθμιση του τομέα προκάλεσε τη ραγδαία αύξηση του ποσοστού

διείσδυσης νέων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών,  κυρίως της κινητής τηλεφωνίας και του

διαδικτύου (Min 1999, Ypsilantis 2002a, Ypsilantis 2002b, Ypsilantis και Min 2000, Xavier

και Ypsilantis 2000, Sato και Ypsilantis 2000, Min και Ypsilantis 1999, Yamada και Ypsilantis

2000, Xavier και Ypsilantis 2001, Samarajiva 2000, Clarke κ.α. 2003, Bloendal και Dirk

1997). Η ανάπτυξη της αγοράς της κινητής τηλεφωνίας είναι εντονότερη. Εξαιτίας του

έντονου ανταγωνισμού της κινητής τηλεφωνίας η αύξηση των κυρίων τηλεφωνικών γραμμών

παρουσιάζεται εντονότερη κατά τα πρώτα χρόνια της μεταρρύθμισης και μειώνεται μετά την

πλήρη απελευθέρωση της αγοράς (Ypsilantis και Min 2001, Sacripanti 1999). Ωστόσο, η

μελέτη των Gutierrez και Berg (2000) καταλήγει σε αντίθετα συμπεράσματα, διαπιστώνοντας

ότι η ανάπτυξη της κινητής τηλεφωνίας είτε λειτουργεί συμπληρωματικά ως προς την

σταθερή τηλεφωνία είτε ανταγωνιστικά, αυξάνει σημαντικά το επίπεδο των κυρίων γραμμών

ανά 100 κατοίκους.

Αντίθετα, η αγορά του διαδικτύου  παρουσιάζει μικρότερους ρυθμούς ανάπτυξης

κυρίως στις αναπτυσσόμενες χώρες (Laffont και N’ Guessan 2003, Lee 2002, Vanyai 1998,

Serra 1998, Gonzalez κ.a. 1998). Όπως διαπιστώνεται η ανάπτυξη του διαδικτύου είναι

υψηλότερη σε χώρες που έχουν ένα δημοκρατικό πολιτικό σύστημα και ευνοούν το

επιχειρηματικό πνεύμα και την επένδυση. Επίσης, όσο υψηλότερο είναι το κατά κεφαλήν

εισόδημα, οι εγκατεστημένες τηλεφωνικές γραμμές και η χρήση της αγγλικής γλώσσας, τόσο

υψηλότερος είναι ο αριθμός των χρηστών του διαδικτύου (Giullen και Suarez 2001). Ακόμη,

σημαντική για την ανάπτυξη της αγοράς του διαδικτύου είναι η σύνδεση του ποσοστού

διείσδυσης του διαδικτύου με τη διείσδυση Η/Υ. Όσο υψηλότερο είναι το ποσοστό

διείσδυσης των Η/Υ μιας χώρας, τόσο θετικότερες είναι οι προοπτικές ανάπτυξης της

συγκεκριμένης αγοράς (Lee και Ypsilantis 2002). Αντίθετα, ο έλεγχος του διαδικτύου από

κυβερνητικούς οργανισμούς έχει ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη της συγκεκριμένης αγοράς με

πολύ αργούς ρυθμούς (Chung και Ypsialntis 2003). Σε κάθε περίπτωση η αύξηση της

διείσδυσης της κινητής τηλεφωνίας και του διαδικτύου βελτιώνει σημαντικά την

αποδοτικότητα του τηλεπικοινωνιακού τομέα και εντείνει την ανάγκη για επέκταση και

εκσυγχρονισμό της τηλεπικοινωνιακής υποδομής (Jha και Majumdar 1999). Η καθυστέρηση

μεταρρύθμισης του τομέα των τηλεπικοινωνιών έχει σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στο

ποσοστό διείσδυσης τόσο των σταθερών όσο και των κινητών τηλεφωνικών γραμμών, όπως

επίσης και στον βαθμό χρήσης υπηρεσιών του διαδικτύου (Coldstein 2003).
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Τέλος, σημαντικό πρόβλημα παραμένει ο στόχος της καθολικής υπηρεσίας. Οι

φτωχότερες περιοχές, ιδιαίτερα των αναπτυσσόμενων χωρών, εξακολουθούν να παραμένουν

και μετά την μεταρρύθμιση του τομέα των τηλεπικοινωνιών  αποκλεισμένες από

περισσότερες και καλύτερες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες (Gonzalez κ.α. 1998, Tusubira κ.a.

2002, Haggarty κ.α. 2003, Laffont και N’ Guessan 2003). Ενώ, δεν προκύπτει κανένα σαφές

συμπέρασμα ως προς το εάν ο ανταγωνισμός είναι ευεργετικός ή όχι για την επίτευξη του

στόχου της καθολικής υπηρεσίας (Barros και Seabra 1999).

4.1.2 Ύψος των επενδύσεων

Όσον αφορά το ύψος των επενδύσεων το σύνολο των εξεταζόμενων μελετών

διαπιστώνει γενικά ότι αυξήθηκε σημαντικά στις χώρες που μεταρρύθμισαν τον τομέα σε

σχέση με τις χώρες που δεν απελευθέρωσαν τις αγορές τους στον ανταγωνισμό και στις

οποίες διατήρησε την πλειοψηφία του παραδοσιακού τηλεπικοινωνιακού οργανισμού το

κράτος (Gutierrez και Berg 2000, Li και Xu 2002, Ros και Banerjee 2000, Ypsilantis 2002a,

Yamada και Ypsilantis 2000, Vanyai 1998, Gonzalez κ.α. 1998). Παρότι η δημόσια επένδυση

μειώθηκε σταθερά τα τελευταία χρόνια, η συνολική επένδυση του τομέα αυξήθηκε κυρίως

λόγω των σημαντικών επενδύσεων που πραγματοποιούνται σε νέες τεχνολογίες με έμφαση

στην οπτική ίνα ενισχύοντας έτσι την ψηφιακή τεχνολογία (Madden κ.α. 2003, Tusubira κ.α..

2002, Heracleous 2001, Haggarty και Shirley 2003). Σημαντικές είναι και οι επενδύσεις που

πραγματοποιούνται από τις επιχειρήσεις της κινητής τηλεφωνίας αλλά και από τις

νεοεισερχόμενες επιχειρήσεις στην αγορά της σταθερής τηλεφωνίας και του διαδικτύου.

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η επένδυση στη σταθερή σπονδυλική υποδομή με τη χρήση των

ήδη υπαρχόντων υποδομών της ηλεκτρικής ενέργειας, του οδικού δικτύου και του

σιδηροδρομικού δικτύου (Lee και Ypsilantis 2002, Xavier και Ypsilantis 2000, Sato και

Ypsilantis 2000). Επίσης, η είσοδος ξένων πολυεθνικών επιχειρήσεων στην αγορά, είτε μέσω

συνεργασιών είτε μέσω εξαγορών, αύξησε σημαντικά το ύψος των επενδύσεων (Athreya

1996, Sinha 1996).

Αντίθετα, το επίπεδο των επενδύσεων παραμένει χαμηλό εξαιτίας της αδυναμίας

εφαρμογής μιας πετυχημένης ρυθμιστικής πολιτικής (Wallsten 2002, Galal και Nauriyal

1995). Η δυσλειτουργία στην ανεξάρτητη και αμερόληπτη λειτουργία της ρυθμιστικής αρχής

καθώς και η κυβερνητική επιρροή στην λήψη των ρυθμιστικών αποφάσεων, αποτρέπουν

πιθανούς επενδυτές να επενδύσουν στην αγορά (Clarke κ.α. 2003). Ομοίως, η εξασφάλιση
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περιόδου αποκλειστικής παροχής βασικών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στους

παραδοσιακούς τηλεπικοινωνιακούς οργανισμούς μειώνει το επίπεδο των επενδύσεων

(Wallsten 2000). Από την άλλη πλευρά, οι χώρες που έχουν καθιερώσει μια ανεξάρτητη

ρυθμιστική αρχή πριν από την ιδιωτικοποίηση παρουσιάζουν υψηλότερο επίπεδο

επενδύσεων. Μια ισχυρή δηλαδή ρυθμιστική αρχή και ένα σταθερό πολιτικό σύστημα

αυξάνουν το επίπεδο των επενδύσεων. Θετική επίδραση επίσης έχει και η οικονομική

κατάσταση και το ύψος του πληθυσμού μιας χώρας (Gutierrez και Berg 2000).

4.1.3 Τιμές των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών

Σχετικά με τον δείκτη των τιμών των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών προκύπτει ότι

μειώνεται σταθερά μετά την μεταρρύθμιση του τομέα (Min 1999, Ypsilantis 2002a,b, Xavier

1996, Holder 1998a,b, Xavier και Ypsilantis 2000, Vanyai 1998, Spiller και Cardilli 1997,

Heracleous 2001, Dia κ.α. 2002, Haggarty κ.α. 2003, Parker 2004). Ειδικότερα,

διαπιστώνεται ότι ο ανταγωνισμός και οι τεχνολογικές εξελίξεις επιφέρουν μείωση των τιμών

των υπηρεσιών.  Ομοίως,  η προοπτική του ανταγωνισμού (όπως αντιπροσωπεύεται από τον

αριθμό των ετών που υπολείπεται πριν την απελευθέρωση της αγοράς) έχει μια ισχυρή

αρνητική επίπτωση στις τιμές (Lee και Ypsilantis 2002, Nicoletti 2001, Boyland και Nicοletti

2000, Yamada και Ypsilantis 2000, Madden κ.α. 2003).  Από την άλλη πλευρά η

ιδιωτικοποίηση από μόνη της χωρίς την ύπαρξη μιας ανεξάρτητης ρυθμιστικής αρχής δεν

παρέχει ουσιαστικά καμία βελτίωση των τιμών (Wallsten 2001). Οι χώρες που καταφέρνουν

να ρυθμίσουν ικανοποιητικά την αγορά παρουσιάζουν σημαντικότερη πτώση των τιμών μετά

την μεταρρύθμιση του τομέα (Galal και Nauriyal 1995). Επίσης, την μείωση των τιμών υπό

όρους προκαλούν και οι συγχωνεύσεις και εξαγορές, οι οποίες συνήθως εντείνουν τον

ανταγωνισμό (Cricelli κ.α. 1999).

Όσον αφορά στις επιπτώσεις της μεταρρύθμισης στο ύψος των τιμών στις επιμέρους

τηλεφωνικές υπηρεσίες τα συμπεράσματα είναι διφορούμενα. Συγκεκριμένα, η μελέτη των

Ros και Banerjee (2000) διαπιστώνει ότι η ιδιωτικοποίηση μειώνει κυρίως την τιμή σύνδεσης

με το τηλεπικοινωνιακό δίκτυο και το κόστος μιας ελάχιστης τοπικής κλήσης. Δύο άλλες

μελέτες (Hughes και Phillips 1999, Sato και Ypsilantis 2000), συμπεραίνουν εντονότερη

πτώση των τιμών στις μεγάλης απόστασης, διεθνείς και κινητές τηλεφωνικές υπηρεσίες.

Αντίθετα, κάποιες άλλες μελέτες (Ypsilantis και Min 2000, Cho κ.α. 1996) καταλήγουν ότι

παρότι η πτώση των τιμών είναι σημαντική, εντούτοις, αυτό δεν ισχύει για τις τιμές των
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διεθνών υπηρεσιών και των μισθωμένων γραμμών που παραμένουν σχετικά υψηλές. Η

μελέτη των Min και Ypsilantis (1999) διαπιστώνει ότι ισχυρότερη πτώση τιμών έχει προκύψει

κυρίως στην επιχειρησιακή αγορά (μισθωμένες γραμμές)  και στη διεθνή αγορά.  Μια άλλη

σειρά μελετών (Bloendal και Dirk 1997, Serra 1998, Gonzalez κ.α. 1998, Tusubira κ.α. 2002)

συμπεραίνει ότι η τιμή των διεθνών και των μεγάλης απόστασης τηλεφωνικών υπηρεσιών

μειώθηκε σημαντικά, ενώ η τιμή της τοπικής σταθερής τηλεφωνίας εμφανίζεται αρχικά να

αυξάνεται και στην συνέχεια να μειώνεται πολύ αργά. Οι Ypsilantis και Min (2001) καθώς και

ο Sacripanti (1999) παρατηρούν σημαντικότερη μείωση τιμών στις κινητής τηλεφωνίας

υπηρεσίες και στις υπηρεσίες διαδικτύου, λόγω του εντονότερου ανταγωνισμού που επικρατεί

σε αυτές τις αγορές. Αντίθετα, η έλλειψη σημαντικού ανταγωνισμού στην αγορά των

μισθωμένων αγορών διατηρεί υψηλές τις τιμές μίσθωσης, με αποτέλεσμα να περιορίζεται η

πτωτική πορεία των τιμών πρόσβασης στο διαδίκτυο (Xavier και Ypsilantis 2001).

Μια μέτρια μεταρρυθμιστική πολιτική, με πολλά προβλήματα κατά την εφαρμογή της

έχει ως αποτέλεσμα την μη μείωση των τιμών. Συχνά δε οδηγεί σε αύξηση των τιμών τόσο

των υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας όσο και των τιμών των τοπικών και υπεραστικών

κλήσεων (Clarke κ.α. 2003).

4.1.4 Ποιότητα των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών

Γενικά για τον δείκτη της ποιότητας, οι εξεταζόμενες μελέτες συμπεραίνουν ότι η

μεταρρύθμιση του τομέα συμβάλει σημαντικά στην βελτίωσή του. Κατά τη διεθνή πρακτική

η ποιότητα των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών μετράτε αθροιστικά ή διαζευκτικά από τον

χρόνο αναμονής για τις κύριες τηλεφωνικές γραμμές, από το ποσοστό των ελαττωμάτων που

επισκευάζονται σε 24 ώρες, από τον ετήσιο αριθμό ελαττωμάτων ανά 100 γραμμές, από την

μέση διάρκεια διακοπών λειτουργίας και από τον αριθμό καταγγελιών (Ros και Banerjee

2000, Ypsilantis 2002a,b, Holder 1998, Ypsilantis και Min 2001,  Xavier και Ypsilantis 2000,

Yamada και Ypsilantis 2001, Samarajiva 2000, Dia κ.α. 2002, Parker 2004).

Ειδικότερα, όπως για τους προηγούμενους δείκτες απόδοσης έτσι και για την ποιότητα

των παρεχομένων υπηρεσιών ο ανταγωνισμός έχει μια ισχυρή θετική επίδραση (Boyland και

Nicοletti 2000, Spiller και Cardilli 1997, Nicoletti 2001). Επίσης, ο καθορισμός ρυθμιστικής

πολιτικής και η καθιέρωση μιας ανεξάρτητης ρυθμιστικής αρχής έχουν θετική επίδραση

στην ποιότητα (Fink κ.a. 2001, Galal και Nauriyal 1995). Ο συνδυασμός της εφαρμογής
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ενός νέου ρυθμιστικού περιβάλλοντος και της ιδιωτικοποίησης του εθνικού

τηλεπικοινωνιακού οργανισμού έχει ως αποτέλεσμα την εντονότερη βελτίωση της ποιότητας

των υπηρεσιών (Serra 1998). Επίσης, πολύ σημαντική επίδραση στην ποιότητα ασκούν οι

νέες τεχνολογικές εξελίξεις και ιδιαίτερα η ψηφιακοποίηση της τηλεπικοινωνιακής υποδομής

(Boyland και Nicοletti 2000, Madden κ.α. 2003, Lee και Ypsilantis 2002). Ο περαιτέρω

εκσυγχρονισμός της υποδομής (ευρυζωνικά δίκτυα, οπτικές ίνες κ.α.) αναμένεται να την

ενισχύσει ακόμη περισσότερο ( Xavier και Ypsilantis 2001). Επιπλέον, οι Ypsilantis και Min

(2000) ειδικεύοντας ακόμη περισσότερο, μελετούν το ποσοστό επιτυχίας της κλήσης και το

ποσοστό πρόσβασης προκειμένου να εξετάσουν την ποιότητα των υπηρεσιών της κινητής

τηλεφωνίας, διαπιστώνοντας ότι η μεταρρύθμιση συνδέεται θετικά με την ποιότητα των

υπηρεσιών της κινητής τηλεφωνίας.

Αντίθετα, ο περιορισμένος ανταγωνισμός και η προβληματική καθιέρωση ρυθμιστικών

αρχών που ρυθμίζουν την λειτουργία της αγοράς, καθυστερούν σημαντικά την βελτίωση της

ποιότητας (Coldstein 2003, Clarke κ.α. 2003, Laffont και N’ Guessan 2003). Εντούτοις, σε

μερικές περιπτώσεις στις αναπτυσσόμενες χώρες η ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών

δεν παρουσίασε βελτίωση, παρά την μεταρρύθμιση του τομέα, παραμένοντας περίπου στα

πριν της μεταρρύθμισης επίπεδα (Tusubira κ.a. 2002, Haggarty κ.α. 2003).

4.1.5 Συνολική απασχόληση του τομέα των τηλεπικοινωνιών

Το σύνολο των εξεταζόμενων μελετών (Li και Xu 2002, Ypsilantis και Min 2000,  Cho

κ.α. 1996, Ypsilantis και Min 2001, Sacripanti 1999, Xavier και Ypsilantis 2000, Xavier και

Ypsilantis 2001),  διαπιστώνει ότι παρά την μείωση του προσωπικού των παραδοσιακών

τηλεπικοινωνιακών  οργανισμών, η συνολική απασχόληση του τομέα των τηλεπικοινωνιών

μετά την μεταρρύθμιση, αυξάνεται λόγω της εισόδου πολλών νέων επιχειρήσεων στην

αγορά. Αρχικά με την ιδιωτικοποίηση των παραδοσιακών τηλεπικοινωνιακών οργανισμών η

απασχόληση μειώνεται, στην συνέχεια όμως με την πλήρη απελευθέρωση της αγοράς

παρουσιάζει σταθερή αύξηση (Yamada και Ypsilantis 2001). Μεγαλύτερη συμβολή στην

συνολική αύξηση της απασχόλησης έχουν οι νεοεισερχόμενες επιχειρήσεις στην αγορά των

νέων υπηρεσιών, όπως είναι η κινητή τηλεφωνία και το διαδίκτυο (Hughes και Phillips 1999,

Ypsilantis 2002b, Ypsilantis και  Min 2001, Jha και Majumdar 1999, Giullen και  Suarez

2001).
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4.1.6 Παραγωγικότητα της εργασίας

Από την μελέτη της διεθνούς βιβλιογραφίας  προκύπτει ότι η μεταρρύθμιση του τομέα

των τηλεπικοινωνιών αυξάνει την παραγωγικότητα της εργασίας, όπως αυτή μετράτε από

τον αριθμό των συνδρομητών ανά απασχολούμενο είτε από το πηλίκο των συνολικών

εσόδων με την απασχόληση (Fink κ.a. 2003, Li και  Xu 2002, Fink κ.a. 2001, Ypsilantis

2002b, Ypsilantis και Min 2000, Cho κ.a 1996, Holder 1998, Xavier και Ypsilantis 2000, Min

και Ypsilantis 1999, Lee και Ypsilantis 2002, Haggarty κ.α. 2003, Laffont και N’ Guessan

2003). Διαπιστώνεται ότι η παραγωγικότητα της εργασίας αυξάνεται ταχύτερα στις χώρες

που έχουν πλήρως απελευθερώσει την τηλεπικοινωνιακή τους αγορά, σε σχέση με τις χώρες

που έχουν προβεί σε μερική απελευθέρωση της αγοράς (Bloendal και Dirk 1997).

Ειδικότερα, ο ανταγωνισμός, και οι τεχνολογικές εξελίξεις επιφέρουν βελτίωση της

παραγωγικότητας εργασίας (Boyland και Nicοletti 2000). Αντίθετα, οι επιπτώσεις της

ιδιωτικοποίησης για τον συγκεκριμένο δείκτη απόδοσης είναι ασαφείς (Nicoletti 2001). Οι

χώρες που καταφέρνουν να ρυθμίσουν ικανοποιητικά την αγορά παρουσιάζουν

σημαντικότερη βελτίωση της παραγωγικότητας. Στις χώρες όπου παρατηρείται αδυναμία

εφαρμογής μιας πετυχημένης ρυθμιστικής πολιτικής η παραγωγικότητα της εργασίας

βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα (Galal και Nauriyal 1995).

Επιπλέον, η άνοδος της παραγωγής, εκφρασμένη κυρίως από το επίπεδο των

τηλεφωνικών κυκλοφοριακών ροών, αυξάνει τον δείκτη της παραγωγικότητας. Ομοίως, ο

ανταγωνισμός που αναπτύσσεται στην αγορά της κινητής τηλεφωνίας έχει θετική επίδραση

στο επίπεδο της παραγωγικότητας (Fink κ.α. 2003). Επίσης, η μείωση των υπαλλήλων των

παραδοσιακών τηλεπικοινωνιακών οργανισμών αυξάνει ραγδαία την παραγωγικότητα της

εργασίας (Dia κ.α. 2002). Ωστόσο, τα υψηλά κέρδη παραγωγικότητας που αποκτούν οι

ιδιωτικοποιημένες επιχειρήσεις ωφελούν τους καταναλωτές μόνο όταν έχει εισαχθεί και

λειτουργεί υγιής ανταγωνισμός στην αγορά (Serra 1998).

4.2 Εταιρική αναδιοργάνωση των παραδοσιακών τηλεπικοινωνιακών οργανισμών

Τα προγράμματα ιδιωτικοποίησης που εφαρμόστηκαν ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια

μέσω δημόσιας προσφοράς μεριδίου ή μέσω άμεσης πώλησης σε έναν ή περισσότερους

επενδυτές επέφεραν σημαντικές αλλαγές στην εταιρική δομή των παραδοσιακών

τηλεπικοινωνιακών οργανισμών. Οι αλλαγές αυτές εξετάζονται διεξοδικά από διάφορες
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μελέτες, οι οποίες, όπως και στην περίπτωση της τηλεπικοινωνιακής αγοράς, διακρίνονται

είτε σε οικονομετρικές αναλύσεις με την τεχνική της «Panel data analysis» είτε σε

περιγραφικές αναλύσεις μιας συγκεκριμένης περίπτωσης (case studies) με τη βοήθεια

δευτερογενών πηγών όπως είναι οι πίνακες διεθνών οργανισμών (π.χ. OECD, ITU, WTO

κ.α.), αλλά και πρωτογενών πηγών με την χρήση κυρίως ερωτηματολογίων. Ως δείγμα των

οικονομετρικών μελετών χρησιμοποιούνται σύνολα επιχειρήσεων από διάφορες χώρες και

διαφορετικούς τομείς της οικονομίας ή επιχειρήσεις από διάφορους τομείς μιας

συγκεκριμένης χώρας. Αντικείμενο των μελετών περίπτωσης αποτελούν μεμονωμένες

επιχειρήσεις του τομέα των τηλεπικοινωνιών αναπτυγμένων και αναπτυσσόμενων χωρών.

Η εταιρική αναδιοργάνωση περιλαμβάνει διάφορες μορφές αλλαγών, οι οποίες

κατατάσσονται στην διεθνή βιβλιογραφία σε τρεις κύριες κατηγορίες (Bowman και Singh

1993):

· την αναδιοργάνωση χαρτοφυλακίων,

· την οικονομική αναδιοργάνωση και

· την οργανωτική αναδιοργάνωση

Η αναδιοργάνωση επιχειρησιακών χαρτοφυλακίων εμφανίζεται μέσω της πώλησης των

γραμμών επιχείρησης, οι οποίες δεν υπολογίζονται στη μακροπρόθεσμη στρατηγική της

εταιρείας. Η αναδιοργάνωση χαρτοφυλακίου μπορεί επίσης να περιλάβει μια ακολουθία

αποκτήσεων, συγχωνεύσεων και εξαγορών, για να αναπτύξει μια νέα διαμόρφωση των

γραμμών επιχείρησης της εταιρείας (Palmer κ.α. 1995, Prechek 1994, Hoskisson και Hitt

1990, Comment και Jarrell 1995, Markides 1992b). H οικονομική αναδιοργάνωση

αναφέρεται στις μεταβολές των κεφαλαιακών δομών που περιλαμβάνουν συνήθως υψηλά

χρέη είτε μέσω χρηματοδότησης εταιρικών εξαγορών αυξημένης κεφαλαιακής απόδοσης

είτε επαναγοράζοντας κινητές αξίες από επενδυτές τίτλων (μετοχών,  ομολόγων κ.α.).  (Fox

και Marcus  1992, Lei και Hitt 1995). Τέλος, η οργανωτική αναδιοργάνωση αποβλέπει στην

αύξηση της αποδοτικότητας της εταιρείας μέσω των αλλαγών στην οργανωτική δομή που

συνοδεύονται συχνά με συρρίκνωση (Amburgey κ.α. 1993, Brickley και Van Drunen 1990,

Robins 1993, Worrel κ.α. 1991, Zajac και Kraatz 1993).

Οι διαφορετικές κατηγορίες αναδιοργανώσεων δημιουργούν σύγχυση στους μελετητές

ως προς ποιο τύπο στρατηγικών αλλαγών εξετάζουν, γεγονός που γίνεται δυσκολότερο, όταν
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οι προαναφερθέντες τύποι αναδιοργάνωσης εμφανίζονται ταυτόχρονα ή διαδοχικά. Ωστόσο,

το σύνολο των μελετών που εξετάζονται εντοπίζει τις αλλαγές που επιφέρει η εταιρική

αναδιοργάνωση σε βασικά σημεία, όπως ο διοικητικός κύκλος εργασιών και η οικονομική

απόδοση. Ειδικότερα, εξετάζονται βασικά ζητήματα, όπως η δομή ιδιοκτησίας των

επιχειρήσεων, η δομή και λειτουργία της διοίκησης και οι σχέσεις εργασίας. Στην συνέχεια,

εξετάζονται οι επιπτώσεις σε επιχειρησιακούς δείκτες απόδοσης, όπως είναι η κερδοφορία, η

λειτουργική αποδοτικότητα, η παραγωγή, οι επενδύσεις, τα μερίσματα, η δανειοδότηση και η

απασχόληση.

4.2.1 Διοικητικός κύκλος εργασιών

4.2.1.1 Δομή ιδιοκτησίας

Με την ιδιωτικοποίηση η δομή της ιδιοκτησίας των επιχειρήσεων αλλάζει.

Χαρακτηριστικές είναι οι περιπτώσεις αλλαγής της ιδιοκτησίας των μεγάλων

τηλεπικοινωνιακών οργανισμών της Ευρώπης. Στην περίπτωση της British Telecom, οι

μετοχές προσφέρθηκαν σε υπαλλήλους της επιχείρησης και σε μεγάλους θεσμικούς

επενδυτές. Το κράτος διατήρησε μόνο ένα πολύ μικρό ποσοστό της τάξεως του 0,5% καθώς

και ένα ειδικό μερίδιο που εκδίδεται για να προστατεύει την επιχείρηση από ανεπιθύμητες

αναλήψεις, ενώ κανένας επενδυτής δεν κατέχει περισσότερο από 3% του μετοχικού

κεφαλαίου της επιχείρησης. Αντίθετα, στις περιπτώσεις της Deutsche Telekom και της

France Telecom ένα σημαντικό ποσοστό του μετοχικού της κεφαλαίου διατέθηκε στην

διεθνή χρηματιστηριακή αγορά, προσελκύοντας πολλούς μικρούς κυρίως επενδυτές αλλά και

μεγάλους θεσμικούς επενδυτές όπως τράπεζες. Ένα ποσοστό προσφέρθηκε στους

υπαλλήλους της εταιρείας. Το μεγαλύτερο ποσοστό ωστόσο εξακολουθεί να ανήκει στο

κράτος (Goldstein 2000).

Σε όλες τις περιπτώσεις η νέα δομή της ιδιοκτησίας μετά την ιδιωτικοποίηση

εμφανίζεται περισσότερο συγκεντρωμένη στη διαταγή, προκειμένου να ενθαρρυνθεί ο

έλεγχος των διευθυντών από τους επενδυτές. Είναι λογικό οι μέτοχοι να ελέγχουν τους

διευθυντές για την απόδοσή τους προς όφελος της επιχείρησης. Αυτό παρουσιάζει το

πλεονέκτημα ότι περιορίζει τις δαπάνες του εξωτερικού ελέγχου. Η κατοχή από τους

υπαλλήλους ενός ποσοστού του εταιρικού κεφαλαίου ενισχύει την εταιρική αποδοτικότητα,
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διότι τα κίνητρα τους  ευθυγραμμίζονται καλύτερα με αυτά των ιδιοκτητών (Claessens και

Djankov 1999).

4.2.1.2 Δομή της διοίκησης

Σε ότι αφορά στη δομή και λειτουργία της Διοίκησης, μετά την ιδιωτικοποίηση

παρατηρείται η εισαγωγή μιας επίπεδης και πιο ευέλικτης δομής οργάνωσης

προσανατολισμένη στους πελάτες. Ο έντονος ανταγωνισμός απαιτεί γρήγορες απαντήσεις

στις απαιτήσεις των πελατών και ευέλικτη δομή λήψης αποφάσεων. Έτσι, η ιδιαίτερα

περίπλοκη και γραφειοκρατική κάθετη (από πάνω προς τα κάτω) δομή λήψης αποφάσεων

αντικαταστάθηκε από πιο επίπεδες μορφές οργάνωσης (Ramaswamy και Von Glinow 2000).

Προκειμένου να βελτιωθεί η επικοινωνία, να αποδυναμωθεί η έντονη εποπτική επιτήρηση

και να αυξηθεί η αυτονομία της εργασίας, εμφανίζεται μια νέα ιεραρχία της εργασίας, η

οποία χαρακτηρίζεται από μια τριών επιπέδων δομή.  Στην βάση βρίσκεται το χαμηλής

ειδίκευσης εργατικό δυναμικό, στο μεσαίο επίπεδο βρίσκονται οι προϊστάμενοι των

διαφόρων τμημάτων, ενώ τα ανώτατα στελέχη βρίσκονται στην κορυφή της ιεραρχίας

(Grimshaw κ.α. 2002). Οι οργανωτικοί ρόλοι και ευθύνες είναι πιο ξεκάθαροι. Οι Διευθυντές

έχουν ευρύτερες αρμοδιότητες από τον έλεγχο, δίνοντας μεγαλύτερη σημασία στην γνώση

και την εμπειρία παρά στην επιβολή κανόνων και εντολών. Αντί μιας διοίκησης πιστής

στους κανόνες και όχι στο καθήκον,  η φιλοσοφία της νέας διοίκησης είναι η ευέλικτη

οργάνωση,  η ευέλικτη διαχείριση και ο ευέλικτος πολιτισμός εργασίας.  Η τέλεια διοίκηση

μιας επιχείρησης που λειτουργεί σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον,  θα πρέπει να είναι

προσανατολισμένη στην άριστη εξυπηρέτηση των πελατών και να αποτελείται από άρτια

καταρτισμένους υπαλλήλους. Η διοίκηση θα πρέπει να εστιάζει την δράση της στον

άνθρωπο, να γνωρίζει ότι οι ευτυχείς υπάλληλοι είναι παραγωγικότεροι και

δημιουργικότεροι από τους δυστυχισμένους (Wickramasinghe κ.α. 2004, Polak και Kleiner

2001).

Το μέγεθος των Διοικητικών Συμβουλίων αλλάζει. Ωστόσο, τα συμπεράσματα που

προκύπτουν είναι διφορούμενα. Για τις περισσότερες εξεταζόμενες επιχειρήσεις αυξάνεται,

ενώ για κάποιες λιγότερες παρατηρείται μια μείωση (Megginson κ.α. 1994, Lehn 2002).

Σχετικά με τους Διευθύνοντες Συμβούλους, συμπεραίνεται ότι μόνο ένας μικρός αριθμός

των επιχειρήσεων προβαίνει σε αντικατάσταση τους. Αντίθετα, για σχεδόν όλο το δείγμα

διαπιστώνεται πρόσληψη πολλών ανώτερων εκτελεστικών υπαλλήλων (Megginson κ.α.
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1994, Goldstein 2000, Sueyoski 1998). Ο αριθμός εξωτερικών Διευθυντών της επιχείρησης

αυξάνεται, δεδομένου ότι εξυπηρετούν ένα σημαντικότερο ρόλο ελέγχου (Lehn 2002).

Έντονη είναι η μίσθωση νέων συμβούλων από τον ιδιωτικό τομέα, οι οποίοι κατέχουν την

απαραίτητη πείρα να διοικήσουν την επιχείρηση στο νέο ανταγωνιστικό περιβάλλον

(Evaristo 1998). Οι νέοι Διευθυντές που επιλέγονται έχουν τις απαραίτητες δεξιότητες για

την ανάπτυξη δραστηριοτήτων όπως μάρκετινγκ, διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού κ.α.

(Ramaswamy και Von Glinow 2000). Γενικότερα, η αναδιοργάνωση, απαιτεί νέο ανθρώπινο

δυναμικό που να μπορεί να επιφέρει βελτιώσεις στην επιχειρηματική απόδοση (Claessens

και Djankov 1999). Ωστόσο, οι ανησυχίες σταδιοδρομίας μπορούν να οδηγήσουν ακόμη και

τους Διευθυντές με προηγούμενη κακή απόδοση σε σημαντική βελτίωση του έργου τους,

δεδομένου ότι η ιδιωτικοποίηση προκαλεί τον ανταγωνισμό μεταξύ των Διευθυντών

(Claessens και Djankov 1999).

4.2.1.3 Λειτουργία της διοίκησης

Επίσης, η αναδιάρθρωση επέφερε τον λειτουργικό διαχωρισμό της επιβεβλημένης

επιχείρησης, τον διαχωρισμό δηλαδή των διαφορετικών υπηρεσιών της επιχείρησης σε

διαφορετικά, ευδιάκριτα τμήματα, ενδεχομένως και κάτω από διαφορετική διαχείριση. Σε

ορισμένες περιπτώσεις επέφερε και τον εταιρικό διαχωρισμό, τον διαχωρισμό δηλαδή των

διαφορετικών υπηρεσιών σε διαφορετικές εταιρικές οντότητες πλήρως ή μερικώς

ελεγχόμενες από την επιβεβλημένη εταιρεία (OECD 2001e).

Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός είναι προσανατολισμένος περισσότερο στην αγορά και

εστιάζεται στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών στην βελτιστοποίηση των κοινών

πόρων, στην ενίσχυση της ανεξαρτησίας των τοπικών επιχειρηματικών μονάδων, στον

τονισμό επιχειρηματικών δεξιοτήτων και κουλτουρών και στην ανάπτυξη νέων προϊόντων

και υπηρεσιών που ικανοποιούν καλύτερα τις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις των

καταναλωτών (Polak και Kleiner 2001, Ramaswamy και Von Glinow 2000, Parker 1999,

Baroncelli 1998). Η παραδοσιακή στρατηγική της κάθετης ολοκλήρωσης εγκαταλείφθηκε

υπέρ της εξειδίκευσης στην παροχή των υπηρεσιών (Hulsink και Davies 1997, Sakai 2002).

Ειδικότερα, οι επιχειρήσεις διέκοψαν ή συρρίκνωσαν τα μη ανταγωνιστικά τους τμήματα και

οργάνωσαν ορθολογικότερα βασικές λειτουργίες, όπως είναι η έρευνα και ανάπτυξη, το

μάρκετινγκ και τα δίκτυα διανομής.  Επιπλέον,  προχώρησαν σε επενδύσεις νέων

τεχνολογιών, εκμεταλλεύτηκαν περισσότερο τις ικανότητες του ανθρώπινου δυναμικού, την
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γνώση και τις δεξιότητές τους OECD (2002a). Επιπλέον,  στην νέα δομή ο έλεγχος της

απόδοσης έχει ενεργητικότερο ρόλο. Ο έλεγχος των υπαλλήλων πραγματοποιείται σύμφωνα

με τις γνώσεις τους,  τις δυνατότητές τους και την επίτευξη των στόχων τους

(Wickramasinghe κα. 2004, Ramaswamy και Von Glinow 2000).  Το νέο σύστημα

αξιολόγησης της απόδοσης ωστόσο σε αρκετές περιπτώσεις παρουσιάζει πολλά

προβλήματα.  Διαπιστώθηκε,  ότι οι Διευθυντές είναι απρόθυμοι ή ανίκανοι να ασχοληθούν

με την αξιολόγηση της απόδοσης, με αποτέλεσμα οι περίοδοι αξιολόγησης να διαρκούν

πολλούς μήνες (Grimshaw κ.α. 2002).

Το σύστημα της διοίκησης μηχανογραφείται προκειμένου να υπάρξει ένα πλήρες

σύστημα διοικητικών πληροφοριών, το οποίο βελτιώνει σημαντικά την ποιότητα των

παρεχομένων υπηρεσιών και ενισχύει την εξυπηρέτηση των πελατών, ενώ μειώνει

σημαντικά το λειτουργικό κόστος της εταιρείας (Wickramasinghe κ.α 2004). Προς αυτή την

κατεύθυνση ως χαρακτηριστικότερο παράδειγμα αναφέρεται η βελτίωση του τιμολογιακού

συστήματος. Το νέο τιμολογιακό σύστημα υποστηρίζει πλέον όχι μόνο την τιμολόγηση αλλά

και επιπρόσθετες υπηρεσίες όπως η διαταγή, η παροχή, η επισκευή ελαττωμάτων, η έκδοση

αποδείξεων, η λογιστική κ.α., εξυπηρετώντας τους πελάτες σε απ’ ευθείας σύνδεση (Yan και

Pitt 1999).

4.2.2 Οικονομική απόδοση

Το σύνολο των εξεταζόμενων μελετών διαπιστώνει ότι η ιδιωτικοποίηση βελτιώνει την

οικονομική απόδοση των επιχειρήσεων (Ypsilantis και Min 2000, Xavier 1996, Ypsilantis

2002b, Holder 1998a,b, Ypsilantis και Min 2001, Xavier και Ypsilantis 2000, Sato και

Ypsilantis 2000, Min και Ypsilantis 1999,  Yamada και Ypsilantis 2001, Lee και Ypsilantis

2002, Xavier και Ypsilantis 2001, Serra 1998, Lee 2002, Heracleous 2001, Dia κ.α. 2002,

Laffont και N’ Guessan 2003). Ειδικότερα, συμπεραίνεται ότι οι περισσότερες από τις

επιχειρήσεις που εξετάζονται, παρότι το μερίδιο αγοράς τους μειώνεται σημαντικά,

αυξάνουν την κερδοφορία (καθαρά κέρδη εκμετάλλευσης/σύνολο ενεργητικού) και την

λειτουργική αποδοτικότητα τους (καθαρά κέρδη εκμετάλλευσης/σύνολο προσωπικού).

Επίσης, η παραγωγή, οι επενδύσεις και τα μερίσματα βελτιώνονται, ενώ μείωση

παρατηρείται στην δανειοδότηση των επιχειρήσεων (Megginson κ.α. 1994, Bortolotti κ.α.

2002, D’ Souza κ.α. 2001). Σημαντικό είναι να αναφέρουμε ότι η βελτίωση αυτή εμφανίζεται

και κατά την διάρκεια των τριών ετών πριν την ιδιωτικοποίηση. Γεγονός, που οφείλεται στο
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ότι οι κυβερνήσεις αναδομούν και χειρίζονται τα λογιστικά στοιχεία αποτελεσματικότερα

πριν πωλήσουν την επιχείρηση σε ιδιώτες επενδυτές με στόχο την αύξηση της αξίας

πώλησής της (Dewenter και Malatesta 2001).

Εντούτοις, υπάρχουν μελέτες που αποκλίνουν μερικώς από τα παραπάνω

συμπεράσματα. Η μελέτη των D’ Souza και Megginson (1999) όπως και η μελέτη των La

Porta και Lopez–de-Silenes (1997) διαπιστώνουν αύξηση της κερδοφορίας, της λειτουργικής

αποδοτικότητας, της παραγωγής, και των μερισμάτων και μείωση της δανειοδότησης, ενώ σε

ότι αφορά τις επενδύσεις συμπεραίνουν ασήμαντη μείωση.  Επίσης,  διαπιστώνουν ότι

συνολικά οι επενδύσεις από τις ιδιωτικοποιημένες επιχειρήσεις είναι χαμηλές. Ενώ, η μελέτη

του Harper (2002) συμπεραίνει αύξηση της κερδοφορίας και της λειτουργικής

αποδοτικότητας και αντίθετα μείωση της παραγωγής.

4.2.3 Σχέσεις εργασίας και απασχόληση

Σε ότι αφορά το σύνολο του προσωπικού τα αποτελέσματα που προκύπτουν είναι

διφορούμενα. Ωστόσο η πλειοψηφία των μελετών (D’ Souza και Megginson 1999, Bortolotti

κ.α. 2002, Harper 2002, Ramaswamy και Von Glinow 2000, Parker 1999, Baroncelli 1998)

συμπεραίνει ότι το προσωπικό μετά την ιδιωτικοποίηση του οργανισμού μειώνεται. Η

ανάγκη αναδιοργάνωσης των επιχειρήσεων, προκειμένου να μπορέσουν να προσαρμοστούν

σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον, αλλά και οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις

(όπως οι οπτικές ίνες, ISDN τεχνολογία κ.α.) αποτελούν τους σημαντικότερους παράγοντες

μείωσης του προσωπικού.

Η μείωση της απασχόλησης αφορά τόσο διοικητικούς υπαλλήλους όσο και

εργατοτεχνίτες (La Porta και Lopez–de-Silenes 1997). Κυρίως αφορά στους ανώτερους

υπαλλήλους και το τεχνικό προσωπικό που απασχολούνται στις παραδοσιακές

τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες όπως είναι η επέκταση, συντήρηση και λειτουργία των

τηλεπικοινωνιακών δικτύων, λόγω της ψηφιακοποίησής τους. Σημαντική μείωση

παρατηρείται επίσης και στα μεσαία στελέχη που απασχολούνται με την διοίκηση και την

διαχείριση. Μείωση παρατηρείται επίσης, και στο προσωπικό που απασχολούνταν σε

υπηρεσίες, οι οποίες λόγω υιοθέτησης νέων τεχνολογιών έπαψαν να παρέχονται.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση των τηλεφωνητών στις υπηρεσίες καταλόγων, οι οποίοι

με την εισαγωγή των αυτοματοποιημένων ανακοινώσεων δεν είναι απαραίτητοι για τις
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εταιρείες (OECD 1995a). Επίσης, οι οργανισμοί προκειμένου να διευκολυνθεί η

αναδιοργάνωση τους, προσέφεραν στους υπαλλήλους την δυνατότητα εθελοντικής πρόωρης

συνταξιοδότησης. Επίσης, προέβησαν σε εσωτερικές μετακινήσεις του προσωπικού σε

θυγατρικές εταιρείες (OECD 1995a, Sueyoski 1998, Evaristo 1998). Σημαντικό είναι να

αναφέρουμε ότι, όπως και στην περίπτωση των προαναφερόμενων δεικτών, έτσι και το

επίπεδο απασχόλησης παρουσιάζει σταθερή μείωση και για τα τέσσερα έτη που εξετάζονται

πριν την ιδιωτικοποίηση, προκειμένου οι κυβερνήσεις να βελτιώσουν την εικόνα της

επιχείρησης και να την καταστήσουν πιο ελκυστική στους επενδυτές (La Porta και Lopez–

de-Silenes 1997).

Γενικά, οι αρχές που τηρήθηκαν στην πολιτική της απασχόλησης αφορούσαν, τη

διατήρηση του πολύ καλά καταρτισμένου προσωπικού, την απόλυση ή μεταφορά του

λιγότερα ειδικευμένου προσωπικού (Chu 2001). Το μεγαλύτερο μέρος του συνολικού

προσωπικού πλέον των επιχειρήσεων βρίσκεται στους χαμηλότερους βαθμούς και συνδέεται

κυρίως με νέες θέσεις σε εργασίες πληροφορικής, μάρκετινγκ και διαφήμισης, πωλήσεων

κ.α.. Επίσης, ο αριθμός του προσωπικού αυξήθηκε στα τμήματα χρηματοδότησης και

οικονομικών.  Η παροχή νέων υπηρεσιών και προϊόντων αύξησε το προσωπικό σε αυτά τα

τμήματα. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της αύξησης του προσωπικού που εργάζεται

για τους κερματοδέκτες (OECD 1995a). Έντονη είναι η παρουσία των γυναικών ιδιαίτερα

στο χαμηλό και μεσαίο επίπεδο. Σε αυτά τα επίπεδα έντονη είναι επίσης και η μερική

απασχόληση (Grimshaw κ.a. 2002).

Σχετικά με την απασχόληση εξετάζεται όχι μόνο ο συνολικός αριθμός του προσωπικού

αλλά και οι συνολικές αμοιβές με τις οποίες αυτό αμείβεται. Όπως διαπιστώνεται αυτές

αυξάνονται σημαντικά μετά την ιδιωτικοποίηση (Sueyoski 1998, Chu 2001). Προς αυτή την

κατεύθυνση συντελεί κυρίως το γεγονός ότι οι υπάλληλοι μετά την ιδιωτικοποίηση των

επιχειρήσεων αμείβονται σύμφωνα μα τον ιδιωτικό τομέα, όπου επικρατούν συνήθως

υψηλότερες αμοιβές από τον δημόσιο τομέα. Επίσης, οι υψηλότερες μέσες αμοιβές

απεικονίζουν και τα υψηλότερα εκπαιδευτικά προσόντα που πλέον απαιτούνται.

Προκειμένου να προσελκυστούν και να διατηρηθούν στελέχη με τις απαραίτητες δεξιότητες,

πρέπει η αποζημίωση των ανώτερων υπαλλήλων να είναι ελκυστική (OECD 1995a, Parker

1999). Επιπλέον, επιπτώσεις διαπιστώνονται και στις μορφές της αποζημίωσης, η οποία

μπορεί να είναι βασισμένη στα αποθέματα της επιχείρησης. Παράλληλα, εισήχθη και
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σύστημα επιδομάτων (Bonuses) ανάλογα με τις επιδώσεις των στελεχών (Goldstein 2000,

Lehn 2002).

4.3 Γενικά συμπεράσματα

Εκτός από την εξέταση των επιπτώσεων της μεταρρύθμισης στην αγορά των

τηλεπικοινωνιών και των αλλαγών στην εταιρική δομή των παραδοσιακών

τηλεπικοινωνιακών οργανισμών σε συγκεκριμένους δείκτες απόδοσης, από την μελέτη της

βιβλιογραφίας καταλήγουμε σε μια σειρά γενικών συμπερασμάτων σχετικά με την

μεταρρύθμιση των τηλεπικοινωνιών.

Σχετικά με τις εφαρμοζόμενες πολιτικές προκύπτουν σημαντικά συμπεράσματα.

Συγκεκριμένα, συμπεραίνεται ότι ο αυξανόμενος ανταγωνισμός (όπως εκφράζεται από τον

αριθμό των ανταγωνιστικών επιχειρήσεων ή από το μερίδιο αγοράς των νεοεισερχομένων

επιχειρήσεων), η προοπτική του ανταγωνισμού (όπως αντιπροσωπεύεται από τον αριθμό των

ετών που υπολείπεται πριν την απελευθέρωση της αγοράς) επιφέρουν σημαντική βελτίωση

της απόδοσης της αγοράς (Boyland και Nicοletti 2000). Επιπλέον, η τεχνολογική πρόοδος

καθώς και η ανάπτυξη της κινητής τηλεφωνίας και του διαδικτύου έχουν μια ισχυρή θετική

επίδραση στην απόδοση της αγοράς (Fink κ.α. 2003, Jha και Majumdar 1999, Giullen και

Suarez 2001, Rossotto 1999). Η εντατικοποίηση του ανταγωνισμού από μια εναλλακτική

τεχνολογία (όπως εκφράζεται από αριθμό των συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας ανά 100

κατοίκους) βελτιώνει σημαντικά την απόδοση (Gutierrez και Berg 2000).

Ωστόσο, τα όποια ευεργετικά αποτελέσματα δεν υλοποιούνται άμεσα, αφότου αυτός

εισάγεται (Barros και Seabra 1999). Η εισαγωγή του ανταγωνισμού στους βασικούς τομείς

δημόσιας χρήσης δεν είναι απλά θέμα νομικών εμποδίων στην είσοδο. Είναι σημαντικό να

εξασφαλιστεί ότι οι νεοεισερχόμενες εταιρείες θα έχουν πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες

που παρέχονται μόνο από την παραδοσιακή μονοπωλιακή εταιρεία και αυτό διότι η κάθε

επιβεβλημένη εταιρεία προσπαθεί να αντισταθεί στην αύξηση του ανταγωνισμού με την

άρνησή της να παρέχει ουσιαστικές υπηρεσίες πρόσβασης ή με την παροχή υπηρεσιών σε

μια χαμηλότερη ποιότητα ή σε μια υψηλότερη τιμή, προκειμένου να περιορίσει τις απώλειες

της προς τους ανταγωνιστές (OECD 2001e).
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Η ιδιωτικοποίηση των παραδοσιακών τηλεπικοινωνιακών οργανισμών αυξάνει

σημαντικά την οικονομική τους απόδοση. Οι κρατικές επιχειρήσεις είναι λιγότερο

αποδοτικές και αυτό γιατί πολλές φορές πιέζονται από τους πολιτικούς να προσλάβουν

περισσότερους εργαζόμενους από ότι πραγματικά χρειάζονται, οι οποίοι συνήθως είναι

πολιτικά συνδεδεμένοι και όχι οι καλύτεροι και οι πιο κατάλληλοι, για να πετύχουν τους

επιθυμητούς στόχους.  Η διοίκηση δεν μπορεί να καθορίσει τον προϋπολογισμό,  τους

μισθούς του προσωπικού, την τιμολογιακή πολιτική χωρίς κυβερνητική έγκριση, γεγονός

που καθιστά την επιχείρηση αδύναμη να ικανοποιεί τις συνεχώς αυξανόμενες καταναλωτικές

απαιτήσεις, καθώς και την γρήγορα μεταβαλλόμενη τεχνολογία. Οι υπηρεσίες που παρέχουν

χαρακτηρίζονται από υψηλές τιμές και κακή ποιότητα. Επιπλέον, οι κρατικές επιχειρήσεις

αποποιούνται το μέγιστο κέρδος στην αναζήτηση κοινωνικών και πολιτικών στόχων, όπως η

ανακατανομή του πλούτου. Τα αποτελέσματα των πολιτικών αυτών είναι η υποχώρηση της

απόδοσης των επιχειρήσεων (Dewenter και Malatesta 2001, Sueyoski 1998).

Πιο συγκεκριμένα,  ως σημαντικότεροι λόγοι της αύξησης της απόδοσης μετά την

ιδιωτικοποίηση αναφέρονται (1)  η πειθαρχία της αγοράς,  η ιδιωτικοποίηση που υποβάλλει

τους Διευθυντές στην πίεση της αγοράς,  στον έλεγχο και στην πειθαρχία του κέρδους των

επενδυτών, (2) η αλλαγή κινήτρου, η αλλαγή στην ιδιοκτησία που επαναπροσδιορίζει τους

στόχους της επιχείρησης και τα κίνητρα των Διευθυντών, (3) η αναδιοργάνωση της

οργανωτικής δομής, η αλλαγή της σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και η αλλαγή του

Διευθύνοντα Συμβούλου και (4) η έκθεση στον ανταγωνισμό (D’ Souza κ.α. 2001). Ωστόσο,

οι Megginson κ.α. (1994), οι Boubakri και Cosset (1998), οι D’ Souza και Megginson (1999)

και οι Bortolotti και D’ Souza (2002), στις μελέτες τους δεν μπορούν να διαπιστώσουν με

σαφήνεια εάν η παρατηρηθείσα βελτίωση είναι αποτέλεσμα αποκλειστικά των

ιδιωτικοποιήσεων ή και των ραγδαίων τεχνολογικών εξελίξεων και των συνολικότερων

ρυθμιστικών αλλαγών του τομέα.

Σχετικά με τη διαδικασία ιδιωτικοποίησης συμπεραίνεται ότι η χορήγηση στον

πρόσφατα ιδιωτικοποιημένο παραδοσιακό τηλεπικοινωνιακό οργανισμό μιας περιόδου

αποκλειστικής παροχής ορισμένων βασικών υπηρεσιών περιορίζει ουσιαστικά τα οφέλη της

ιδιωτικοποίησης. Εντούτοις, η εξασφάλιση περιόδου αποκλειστικής παροχής υπηρεσιών σε

συνδυασμό με το επίπεδο του πληθυσμού και του κατά κεφαλήν ΑΕΠ αυξάνει σημαντικά

την τιμή πώλησης της εταιρείας (Wallsten 2002, Wallsten 2000). Αντίθετα, ο τρόπος
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ιδιωτικοποίησης (δημόσια προσφορά μεριδίου, εξεύρεση στρατηγικού επενδυτή κλπ) δεν

έχει καμία επίπτωση στην απόδοση (Li και Xu 2002).

Σημαντικοί παράγοντες που επηρεάζουν την επιτυχία της ιδιωτικοποίησης είναι το

μέγεθος της επιχείρησης, η χρονική στιγμή που πραγματοποιείται, η συγκέντρωση της

ιδιοκτησίας, καθώς το οικονομικό και πολιτικό περιβάλλον της επιχείρησης (Harper 2002).

Ειδικότερα,  η επιτυχία ή αποτυχία της εταιρικής αναδιοργάνωσης που προκαλείται με την

ιδιωτικοποίηση της επιχείρησης εξαρτάται σημαντικά από παράγοντες, όπως οι οργανωτικές

προσεγγίσεις (δηλαδή η δυνατότητα της επιχείρησης να εκμεταλλευτεί με επιτυχία το

ανθρώπινο δυναμικό και τους τεχνολογικούς πόρους), οι εθνικοί κανονισμοί (δηλαδή οι

κανονισμοί της κάθε χώρας που καθορίζουν τις επιχειρησιακές συναλλαγές και την εταιρική

διακυβέρνηση), ο ανταγωνισμός της αγοράς, η φορολογία (τα εθνικά φορολογικά συστήματα

επηρεάζουν σημαντικά τις μορφές και την έκταση της εταιρικής αναδιοργάνωσης) και τα

ζητήματα απασχόλησης (οι κοινωνικές αναταραχές που μπορεί να προκληθούν λόγω

συρρίκνωσης του συνολικού προσωπικού των εταιρειών)  (OECD 2002a,c). Επιπλέον, η

υιοθέτηση νέων τεχνολογιών και ιδιαίτερα του διαδικτύου επηρεάζουν σημαντικά την

οργανωτική μορφή των επιχειρήσεων. Πιο συγκεκριμένα η σύνδεση μέσω δικτύων προκαλεί

τον περιορισμό του επιχειρηματικού πεδίου και την εμβάθυνση της ειδίκευσης. Επιπλέον,

προκαλεί την μείωση της εσωτερικής ιεραρχίας και την αύξηση του εξωτερικού

συνεταιρισμού (Brews και Tucci 2004).

Οι ιδιωτικοποιήσεις μετά το 1990 επιφέρουν σημαντικότερα αποτελέσματα στην

οικονομική και λειτουργική απόδοση των επιχειρήσεων από εκείνες που πραγματοποιήθηκαν

κατά την δεκαετία ’80. Αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι οι κυβερνήσεις μπορούν

πλέον να χρησιμοποιούν τα στοιχεία πολλών εμπειρικών μελετών (σε ακαδημαϊκά περιοδικά,

ερευνητικές εκθέσεις κ.α.), προκειμένου να υποστηρίξουν με συγκεκριμένα αποτελέσματα

και παραδείγματα τα προγράμματα ιδιωτικοποίησης (D’ Souza και Megginson 1999).

Ο βαθμός ανεξαρτησίας της ρυθμιστικής αρχής επηρεάζει σημαντικά την αγορά. Ο

βαθμός της ανεξαρτησίας της αρχής προσδιορίζεται από παράγοντες,  όπως η νομική

ανεξαρτησία της αρχής, τόσο απέναντι στην εκάστοτε κυβέρνηση όσο και απέναντι στις

επιχειρήσεις που λειτουργούν στην αγορά και από τις ρυθμιστικές αρμοδιότητες που έχει η

αρχή προκειμένου να εφαρμόσει την απαραίτητη τηλεπικοινωνιακή πολιτική. Η ισχυρή

ανεξάρτητη ρυθμιστική αρχή εξασφαλίζει απέναντι σε όλους τους συμμετέχοντες την
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αξιόπιστη και εύρυθμη λειτουργία της αγοράς (Baudrier 2001, Galal και Nauriyal 1995,

Bortolotti κ.α. 2002). Η αμελής ρύθμιση του ανταγωνισμού σε βασικά ζητήματα, όπως είναι

η διασύνδεση, η τιμολογιακή πολιτική, η ίση πρόσβαση κ.α. προκαλεί σοβαρά προβλήματα

στην ανάπτυξη ενός αποτελεσματικού ανταγωνισμού (Serra 1998, Haggarty κ.α. 2003,

Clarke κ.α. 2003, Laffont και N’ Guessan 2003).  Εντούτοις,  πρέπει να αναφέρουμε και την

περίπτωση του ιαπωνικού τηλεπικοινωνιακού τομέα, όπου υπεύθυνη αρχή για την πολιτική

και την ρύθμιση της αγοράς είναι το Υπουργείο Ταχυδρομείων και Τηλεπικοινωνιών και όχι

μια ανεξάρτητη ρυθμιστική αρχή, με σημαντικότατη ωστόσο απόδοση (Min 1999).

Ξεχωριστή επίσης, είναι και η περίπτωση τομέα των τηλεπικοινωνιών στην Αυστραλία, όπου

για πρώτη φορά παγκοσμίως καθιερώθηκε ένας εθνικός ιδιωτικός διαμεσολαβητής της

τηλεπικοινωνιακής βιομηχανίας με σημαντική συμβολή στην ανάπτυξη ενός

αποτελεσματικού ανταγωνισμού (Stuhmcke 2002). Ο ανταγωνισμός δηλαδή μπορεί να

εισαχθεί και να λειτουργήσει επιτυχώς σε διάφορα ρυθμιστικά περιβάλλοντα (Spiller και

Cardilli 1997).

Οι ρυθμιστικοί, θεσμικοί, δημογραφικοί και οικονομικοί παράγοντες έχουν σημαντική

επίπτωση στην λειτουργία της αγοράς. Ως βασικός ρυθμιστικός παράγοντας θεωρείται η

ύπαρξη ενός ρυθμιστικού πλαισίου ελεγχόμενου από μια ρυθμιστική αρχή, η οποία μαζί με

την ύπαρξη ενός ισχυρού πολιτικού συστήματος εκφράζουν το γενικό θεσμικό περιβάλλον

μιας χώρας. Οι οικονομικοί παράγοντες εκφράζονται κυρίως από το κατά κεφαλήν ΑΕΠ και

το επίπεδο ανοίγματος της οικονομίας (που μετριέται από το ποσό των εξαγωγών και

εισαγωγών ως ποσοστό του ΑΕΠ). Ο βασικότερος δημογραφικός παράγοντας αφορά την

πυκνότητα το πληθυσμού (κάτοικοι ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο) (Gutierrez και Berg 2000,

Heracleous 2001). Επίσης, το χαμηλό επίπεδο τηλεπικοινωνιακού πολιτισμού μεταξύ των

καταναλωτών μιας χώρας συμβάλλει ουσιαστικά στη φτωχή ποικιλία των τηλεπικοινωνιακών

υπηρεσιών, ιδιαίτερα κατά τα πρώτα χρόνια της μεταρρύθμισης (Vanyai 1998).

Όσον αφορά στη σειρά εφαρμογής των πολιτικών διαπιστώνεται ότι η απόδοση της

αγοράς είναι χαμηλότερη, εάν ο ανταγωνισμός εισάγεται μετά από την ιδιωτικοποίηση. Η

ταυτόχρονη όμως εφαρμογή και των δύο πολιτικών προκαλεί την βέλτιστη απόδοση (Fink

κ.α. 2003, Li και Xu 2002).

Σχετικά με τα αποτελέσματα των μεταρρυθμίσεων διαπιστώνεται ότι η πλήρη

απελευθέρωση της αγοράς οδηγεί σε καλύτερα αποτελέσματα από την μερική ή την καθόλου
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μεταρρύθμιση. Ωστόσο, οι περισσότερες χώρες αποφεύγουν να προχωρήσουν αμέσως σε

πλήρη απελευθέρωση της αγοράς προτιμώντας άντ’ αυτού μια βαθμιαία εισαγωγή του

ανταγωνισμού και μερική ιδιωτικοποίηση του εθνικού τηλεπικοινωνιακού οργανισμού (Fink

κ.α. 2003).

Η πλήρης ή μερική μεταρρύθμιση έχει ως αποτέλεσμα την είσοδο πολλών νέων

επιχειρήσεων στην αγορά, τη συγχώνευση/εξαγορά αλλά και τη σύναψη διεθνών συμμαχιών

με επιχειρήσεις άλλων χωρών, γεγονός που εντείνει τον ανταγωνισμό (Hughes και Phillips

1999, Min 1999, Sato και Ypsilantis 2000, Cricelli κ.α. 1999, Xavier και Ypsilantis 2000,

Hulsink και Davies 1997). Οι εμπλεκόμενες επιχειρήσεις αλλάζουν την οργάνωσή τους

προκειμένου να λειτουργήσουν στην αγορά με την νέα μορφή. Σημαντική αναδιάρθρωση

παρατηρείται κυρίως στο διοικητικό και τεχνικό προσωπικό. Μικρότερες αλλαγές

παρατηρούνται στις δραστηριότητες μάρκετινγκ (διανομή και πωλήσεις), καθώς και στα

προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης (Capron και Mitchell 1997).

Παρά την σημαντική μεταρρύθμιση του τομέα των τηλεπικοινωνιών, μεγάλα τμήματα

της αγοράς εξακολουθούν να κατέχονται από έναν επιβεβλημένο τηλεπικοινωνιακό

οργανισμό, στον οποίο το κράτος διατηρεί συχνά το μεγαλύτερο μερίδιο μετοχών (Boyland

και Nicοletti 2000). Το γεγονός αυτό δημιουργεί σημαντικές δυσλειτουργίες στην επιτυχή

λειτουργία του ανταγωνισμού (Serra 1998). Προς αυτή την κατεύθυνση σημαντική είναι η

μελέτη των La Porta και Lopez (1997) που εξετάζει εάν τα οφέλη από την ιδιωτικοποίηση

αποβαίνουν σε βάρος του κοινωνικού συνόλου. Διαπιστώνουν, ότι οι κοινωνικές απώλειες

αναφέρονται σε πιθανά ενδεχόμενα, όπως οι αυξανόμενες τιμές που κεφαλαιοποιούνται στην

αγοραστική δύναμη των επιχειρήσεων, οι προσωρινές απολύσεις και η

επαναδιαπραγμάτευση των γενναιόδωρων συμβάσεων εργασίας με βασική επιδίωξη τις

χαμηλότερες αμοιβές. Επίσης, η μείωση του προσωπικού αμέσως μετά την ιδιωτικοποίηση

είχε ως αποτέλεσμα το αίσθημα της αβεβαιότητας της εργασίας ιδιαίτερα μεταξύ των

χαμηλότερων βαθμών του προσωπικού να γίνει εντονότερη (Chu 2001). Με σαφήνεια

διαπιστώνεται ότι η υψηλή απόδοση που αποκτούν οι ιδιωτικοποιημένες επιχειρήσεις

ωφελούν τους καταναλωτές μόνο όταν έχει εισαχθεί και λειτουργεί υγιής ανταγωνισμός στην

αγορά (Serra 1998).

Εμπειρικές μελέτες του Wallsten το 2001 και το 2002 απέδειξαν ότι ο ανταγωνισμός

επιφέρει τις σημαντικότερες επιπτώσεις. Η ιδιωτικοποίηση από μόνη της χωρίς την ύπαρξη
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μιας ανεξάρτητης ρυθμιστικής αρχής δεν παρέχει ουσιαστικά καμία βελτίωση στη απόδοση.

Η μελέτη των Madden κ.α. του 2003 ωστόσο διαπιστώνει ότι η επίδραση της

ιδιωτικοποίησης των εθνικών τηλεπικοινωνιακών οργανισμών στην λειτουργία τους είναι

εντονότερη, δεδομένου ότι βραχυπρόθεσμα η ιδιωτική ιδιοκτησία επιβάλλει μια πιο

πειθαρχημένη λειτουργία των επιχειρήσεων.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι μελέτες των Megginson κ.α. 1994, Boubakri και

Cosset 1998, D’ Souza και Megginson 1999,  και D’ Souza κ.α. 2001, οι οποίες αναλύουν τις

επιχειρήσεις σε διάφορα ζευγάρια υποδειγμάτων, όπως:

(1)  σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε ένα κοινού δικαίου Νομικό Σύστημα

και σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε άλλου είδος Νομικό Σύστημα,

(2) σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε ανταγωνιστικές αγορές και σε

επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε μη ανταγωνιστικές αγορές,

(3) σε επιχειρήσεις που ιδιωτικοποιήθηκαν πλήρως και σε επιχειρήσεις που

ιδιωτικοποιήθηκαν μερικώς,

(4) σε επιχειρήσεις με έδρα σε αναπτυγμένες χώρες και σε επιχειρήσεις με έδρα σε

αναπτυσσόμενες χώρες,

(5)  σε επιχειρήσεις που προχώρησαν σε αλλαγές στην οργανωτική τους δομή και σε

επιχειρήσεις που δεν προχώρησαν σε αλλαγές στην οργανωτική τους δομή μετά την

ιδιωτικοποίηση,

(6) σε επιχειρήσεις με αλλαγή τουλάχιστον 50% στην σύνθεση του Διοικητικού

Συμβουλίου τους και σε επιχειρήσεις με αλλαγές λιγότερο του 50% στην σύνθεση του

Διοικητικού Συμβουλίου τους μετά την ιδιωτικοποίηση και

(7) σε επιχειρήσεις με αλλαγή του Διευθύνοντος Συμβούλου και σε επιχειρήσεις που

δεν προχώρησαν σε αλλαγή Διευθύνοντος Συμβούλου μετά την ιδιωτικοποίηση.

Τα αποτελέσματα των παραπάνω υποδειγμάτων δείχνουν ότι η γενικότερα η απόδοση

βελτιώνεται περισσότερο στις αναπτυγμένες χώρες και για τις χώρες με ανώτερο επίπεδο

εισοδήματος. Οι προσπάθειες ιδιωτικοποίησης στις περισσότερες αναπτυσσόμενες χώρες

εμποδίζονται από τις εμβρυϊκές χρηματιστηριακές αγορές, από μια αδύναμη ρυθμιστική

πολιτική και από έναν δημόσιο τομέα που αποτελεί το μεγαλύτερο μέρος του ΑΕΠ.

Επιπλέον, αυτές οι χώρες στερούνται βασικών συστατικών για μια επιτυχή ιδιωτικοποίηση,

όπως είναι τα ικανά στελέχη,  οι επιχειρηματίες και το κεφάλαιο.  Επίσης,  η απόδοση

βελτιώνεται σημαντικότερα στις περιπτώσεις που οι κυβερνήσεις παραδίδουν τον έλεγχο των
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επιχειρήσεων. Το ίδιο ισχύει για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε μη

ανταγωνιστικές αγορές αλλά και για τις επιχειρήσεις που προσλαμβάνουν περισσότερα

ανώτερα στελέχη από τις επιχειρήσεις που διατηρούν τα περισσότερα από τα πριν την

ιδιωτικοποίηση ανώτερα στελέχη.
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Πίνακας 4: Μελέτες για την μεταρρύθμιση των τηλεπικοινωνιών

A/A Μελέτη Περιγραφή δείγματος Περίοδος Μελέτης Μεθοδολογία Συμπεράσματα

1
Boyland και
Nicοletti (2000)

Χρησιμοποιώντας ένα δείγμα από 23 χώρες του
ΟΟΣΑ εξετάζουν ένα σύνολο ζητημάτων που
αφορά τους συνδέσμους μεταξύ της ιδιοκτησίας,
της ρύθμισης, της δομής της αγοράς και της
απόδοσης. Πιο συγκεκριμένα εξετάζουν
εμπειρικά τη σχέση μεταξύ των ρυθμιστικών
καθεστώτων, των περιβαλλόντων αγοράς και της
απόδοσης σε τρεις βασικές τηλεπικοινωνιακές
υπηρεσίες, της εσωτερικής μεγάλης απόστασης
σταθερή τηλεφωνία, της διεθνούς σταθερής
τηλεφωνίας και της κυψελοειδούς κινητής
τηλεφωνίας. Επιπλέον, εξετάζονται τα
αποτελέσματα των αλλαγών στη ρύθμιση και
στη δομή αγοράς της υπηρεσίας των
μισθωμένων γραμμών.

1991 – 1997 Οικονομετρική
ανάλυση

Η απελευθέρωση των αγορών και η ανάπτυξη
ανταγωνισμού προκαλεί υψηλότερη
παραγωγικότητα, χαμηλότερες τιμές και
καλύτερη ποιότητα των παρεχομένων
υπηρεσιών. Ωστόσο, παρά την σημαντική
μεταρρύθμιση του τομέα των τηλεπικοινωνιών,
μεγάλα τμήματα της αγοράς εξακολουθούν να
κατέχονται από έναν επιβεβλημένο
τηλεπικοινωνιακό οργανισμό, στον οποίο το
κράτος διατηρεί συχνά το μεγαλύτερο μερίδιο
μετοχών.

2 Ros (1999)

Εξετάζει την επίδραση του ανταγωνισμού και
της ιδιωτικοποίησης σε βασικούς δείκτες των
τηλεπικοινωνιών όπως είναι η επέκταση της
τηλεπικοινωνιακής υποδομής (εκφρασμένη σε
κύριες τηλεφωνικές γραμμές ανά 100 κατοίκους)
και η αποδοτικότητα (αριθμός κυρίων
τηλεφωνικών γραμμών ανά υπάλληλο), Ως
δείγμα χρησιμοποιεί δέκα επτά (17) χώρες, των
οποίων οι εθνικοί τηλεπικοινωνιακοί οργανισμοί
είχαν τουλάχιστον κατά ποσοστό 50%
ιδιωτικοποιηθεί και δέκα τέσσερις (14) χώρες
που επέτρεψαν τον ανταγωνισμό στις βασικές
τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες. Οι χώρες αυτές
εξετάζονται επίσης και ως προς το εισοδηματικό
τους επίπεδο (υψηλό επίπεδο με άνω των 10000$
κατά κεφαλήν ΑΕΠ και μέσο ή χαμηλό επίπεδο
με κάτω των 10000$ κατά κεφαλήν ΑΕΠ).

1986 – 1995 Οικονομετρική
ανάλυση

Οι χώρες που έχουν ιδιωτικοποιήσει τον εθνικό
τηλεπικοινωνιακό τους οργανισμό κατά
ποσοστό τουλάχιστον 50% έχουν σημαντικά
υψηλότερες κύριες τηλεφωνικές γραμμές ανά
100 κατοίκους. Ακόμη η ιδιωτικοποίηση
συνδέεται θετικά με την αύξηση των κυρίων
τηλεφωνικών γραμμών ανά εργαζόμενο.
Επίσης, ο ανταγωνισμός τόσο στις χώρες με
υψηλό κατά κεφαλήν  εισόδημα όσο και στις
χώρες με χαμηλό ή μέσο κατά κεφαλήν
εισόδημα δεν έχει θετικές επιπτώσεις στην
βελτίωση της τηλεπικοινωνιακής υποδομής.
Αντίθετα έχει σημαντικά θετικές επιπτώσεις
στην αποδοτικότητα της αγοράς.
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3 Wallsten (2001)

Χρησιμοποίησε ένα δείγμα 30 χωρών από την
Αφρική και την Λατινική Αμερική, με στόχο να
ερευνήσει τα αποτελέσματα της εισαγωγής
ανταγωνισμού στην τηλεπικοινωνιακή αγορά
(όπως μετριέται από τον αριθμό των εταιρειών
κινητής τηλεφωνίας που δεν ανήκουν στους
εθνικούς τηλεπικοινωνιακούς οργανισμούς), της
ιδιωτικοποίησης των εθνικών
τηλεπικοινωνιακών οργανισμών και του
κανονισμού όπως εκφράζεται από τις
ρυθμιστικές αρχές. Συγκεκριμένα, εξέτασε
δείκτες όπως τη διείσδυση των κυρίων
τηλεφωνικών γραμμών, τον κατά κεφαλήν
αριθμό κερματοδεκτών, την χωρητικότητα
σύνδεσης των τηλεπικοινωνιακών δικτύων, τον
αριθμό υπαλλήλων ανά κύρια γραμμή και την
τιμή μιας 3λεπτης τοπικής κλήσης.

1984 – 1997 Οικονομετρική
ανάλυση

Ο ανταγωνισμός συνδέεται θετικά με τον
αριθμό των  κυριών γραμμών, τον αριθμό των
κερματοδεκτών, την χωρητικότητα σύνδεσης
των δικτύων ενώ μειώνει την τιμή μιας
3λεπτης αστικής κλήσης. Η ιδιωτικοποίηση
από μόνη της σχετίζεται αρνητικά με τη
διείσδυση των κυρίων γραμμών ενώ
εμφανίζεται να έχει θετική επίπτωση μόνο
στον αριθμό των κερματοδεκτών. Αντίθετα η
ιδιωτικοποίηση που συνδυάζεται με την
ύπαρξη ενός ανεξάρτητου ρυθμιστικού
πλαισίου είναι σημαντικά συνδεδεμένη με τις
αυξήσεις στην χωρητικότητα σύνδεσης και την
αποδοτικότητα εργασίας ενώ μετριάζει
ουσιαστικά τη αρνητική επίδραση στη
διείσδυση των κυρίων γραμμών.

4
Fink, Mattoo και
Rathindran
(2003)

Χρησιμοποιώντας ως δείγμα 86 αναπτυσσόμενες
χώρες από την Αφρική,  την Ασία,  την Μέση
Ανατολή, την Λατινική Αμερική και τις
Καραϊβικές χώρες, εξέτασαν τις επιπτώσεις της
εισαγωγής του ανταγωνισμού και της
ιδιωτικοποίησης του εθνικού οργανισμού
τηλεπικοινωνιών στην απόδοση της
τηλεπικοινωνιακής αγοράς, τις επιπτώσεις από
την εφαρμογή ενός ρυθμιστικού πλαισίου όπως
εκφράζεται από μία ανεξάρτητη ρυθμιστική
αρχή. Επιπλέον, εξέτασαν εάν η σειρά
εφαρμογής των μεταρρυθμιστικών πολιτικών
έχει επιπτώσεις στην απόδοση. Συγκεκριμένα,
εξετάζουν την απόδοση του τομέα ως προς τον
αριθμό των κυρίων τηλεφωνικών γραμμών και
την παραγωγικότητα εργασίας (αριθμός κυρίων
γραμμών ανά υπάλληλο).

1985 – 1999 Οικονομετρική
ανάλυση

Ο ανταγωνισμός, η ιδιωτικοποίηση και η
καθιέρωση μιας ανεξάρτητης ρυθμιστικής
αρχής οδηγούν σε σημαντικές βελτιώσεις της
απόδοσης της τηλεπικοινωνιακής αγοράς,
αυξάνοντας τόσο τον αριθμό των κυρίων
τηλεφωνικών γραμμών όσο και το επίπεδο της
παραγωγικότητας της εργασίας. Η πλήρη
απελευθέρωση της αγοράς στον ανταγωνισμό
οδηγεί σε καλύτερα αποτελέσματα από την
μερική ή την καθόλου μεταρρύθμιση.  Η
διείσδυση των κυρίων γραμμών είναι
χαμηλότερη εάν ο ανταγωνισμός εισάγεται
μετά από την ιδιωτικοποίηση, έναντι μιας
ταυτόχρονης εφαρμογής και των δύο
πολιτικών. Τέλος, συμπεραίνουν ότι δύο
αυτόνομοι παράγοντες όπως η τεχνολογική
πρόοδος και η κινητή τηλεφωνία έχουν μια
ισχυρή θετική επίδραση στην απόδοση της
αγοράς αυξάνοντας τόσο τον αριθμό των
κυρίων γραμμών όσο και το επίπεδο της
παραγωγικότητας.
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5
Gutierrez και
Berg
(2002)

Χρησιμοποιώντας τα στοιχεία από 19 χώρες της
Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής για τα
τρία έτη εξέτασαν τις επιπτώσεις της
μεταρρύθμισης του τομέα τηλεπικοινωνιών σε
επίπεδο επένδυσης, όπως μετριέται από τον
αριθμό των κυρίων τηλεφωνικών γραμμών ανά
100 κατοίκους.

1986 – 1990 – 1995 Οικονομετρική
ανάλυση

Το ύψος των επενδύσεων στις χώρες που
μεταρρύθμισαν τον τομέα αυξήθηκε
σημαντικά σε σχέση με τις χώρες που δεν
απελευθέρωσαν τις αγορές τους στον
ανταγωνισμό, διατηρώντας την πλειοψηφία
του παραδοσιακού τηλεπικοινωνιακού
οργανισμού το κράτος.

6
Li και Xu
(2002b)

Εξετάζουν τον αντίκτυπο του ανταγωνισμού και
της ιδιωτικοποίησης στην απόδοση του τομέα
των τηλεπικοινωνιών. Ως δείγμα χρησιμοποιούν
για την περίπτωση της εισαγωγής του
ανταγωνισμού 43 χώρες και για την περίπτωση
της ιδιωτικοποίησης 166 χώρες. Ειδικότερα,
εξετάζουν συγκεκριμένους δείκτες απόδοσης
των τηλεπικοινωνιών όπως είναι η απασχόληση,
η πραγματική παραγωγή του τομέα , η
παραγωγικότητα της εργασίας και η συνολική
παραγωγικότητα του τομέα. Επίσης, εξετάζουν
το επίπεδο των επενδύσεων και τον αριθμό των
σταθερών τηλεφωνικών γραμμών και των
κινητών τηλεφωνικών γραμμών ανά 100
κατοίκους.

1990 – 1998 και
1981 – 1998

Οικονομετρική
ανάλυση

Η εισαγωγή ανταγωνισμού και η
ιδιωτικοποίηση των εθνικών
τηλεπικοινωνιακών οργανισμών ασκούν
συνολική σημαντική επιρροή στην απόδοση
της τηλεπικοινωνιακής αγοράς. Επιπλέον η
επίδραση του ανταγωνισμού είναι ισχυρότερη
από ότι της ιδιωτικοποίησης, ενώ η βέλτιστη
απόδοση απαιτεί την ταυτόχρονη εφαρμογή
του ανταγωνισμού και της ιδιωτικοποίησης.
Τέλος, η χορήγηση στον πρόσφατα
ιδιωτικοποιημένο παραδοσιακό
τηλεπικοινωνιακό οργανισμό μιας περιόδου
αποκλειστικής παροχής ορισμένων βασικών
υπηρεσιών περιορίζει ουσιαστικά τα οφέλη της
ιδιωτικοποίησης. Αντίθετα ο τρόπος
ιδιωτικοποίησης δεν έχει καμία επίπτωση στην
απόδοση.
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7
Ros και
Banerjee
(2000)

Χρησιμοποιώντας ως δείγμα 23 χώρες της
Λατινικής Αμερικής, μελέτησαν τις επιπτώσεις
της ιδιωτικοποίησης των εθνικών οργανισμών
τηλεπικοινωνιών στην ανάπτυξη της
τηλεπικοινωνιακής αγοράς, λαμβάνοντας υπόψη
δείκτες απόδοσης όπως είναι η τηλεφωνική
πυκνότητα, το επίπεδο ποιότητας των
παρεχομένων υπηρεσιών , το επίπεδο επένδυσης,
οι τιμές σύνδεσης με το τηλεπικοινωνιακό
δίκτυο και η τιμή μιας ελάχιστης τοπικής
κλήσης. Επιπλέον, εξέτασαν διάφορους
μακροοικονομικούς και δημογραφικούς δείκτες
όπως είναι το κατά κεφαλήν ΑΕΠ και ο
πληθυσμός μιας χώρας. Επίσης εξετάζονται οι
επιπτώσεις τις επανισορόπησης των τιμολογίων
των υπηρεσιών.

1986 - 1995 Οικονομετρική
ανάλυση

Η ιδιωτικοποίηση ασκεί σημαντική επίδραση
στην επέκταση  της τηλεπικοινωνιακής
υποδομής και της αποδοτικότητας της αγοράς,
αυξάνοντας  τις κύριες γραμμές ανά υπάλληλο
και το επίπεδο των επενδύσεων. Ακόμη
βελτιώνει σημαντικά την ποιότητα των
παρεχομένων υπηρεσιών ενώ μειώνει τις τιμές
τους. Επίσης, η επανισοπρόπηση των
τιμολογίων και η αντισταθμική τιμολόγηση
ενισχύουν την υποδομή των τηλεπικοινωνιών
μειώνοντας σημαντικά την μη ικανοποιηθείσα
απαίτηση για βασικές τηλεπικοινωνιακές
υπηρεσίες.

8
Fink, Mattoo και
Rathindran
(2001)

Μελέτησαν σε ένα δείγμα 12 χωρών από την
Ασία την διαδικασία ιδιωτικοποίησης των
εθνικών οργανισμών τηλεπικοινωνιών, την
κατάσταση του ανταγωνισμού σε διάφορες
τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες (τοπική σταθερή
τηλεφωνία, μεγάλης απόστασης σταθερή
τηλεφωνία, διεθνής τηλεφωνία και κινητή
τηλεφωνία) καθώς και τον καθορισμό ενός
ρυθμιστικού πλαισίου και την ίδρυση
ανεξάρτητης ρυθμιστικής αρχής. Κατόπιν
εξέτασαν τις επιπτώσεις των προαναφερομένων
πολιτικών στην απόδοση της τηλεπικοινωνιακής
αγοράς, μετρώντας δείκτες απόδοσης όπως είναι
ο αριθμός των κυρίων τηλεφωνικών γραμμών, η
ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών και την
παραγωγικότητα της εργασίας.

1985 – 1999 Οικονομετρική
ανάλυση

Τόσο η ιδιωτικοποίηση όσο και ο
ανταγωνισμός αυξάνουν σημαντικά τον αριθμό
των κυρίων γραμμών, την ποιότητα των
παρεχομένων υπηρεσιών καθώς και την
παραγωγικότητα της εργασίας. Επίσης ο
καθορισμός ρυθμιστικής πολιτικής και η
καθιέρωση μιας ανεξάρτητης ρυθμιστικής
αρχής βελτιώνουν την αποδοτικότητα του
τομέα των τηλεπικοινωνιών. Η διείσδυση της
κινητής τηλεφωνίας επηρεάζεται επίσης θετικά
από την εισαγωγή του ανταγωνισμού.
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9
Madden, Savage
και Ng
(2003)

Εξετάζουν τον τομέα τηλεπικοινωνιών σε 12
ειρηνικοασιατικές χώρες. Συγκεκριμένα,
εξετάζουν κατά πόσο ο ανταγωνισμός, η
ιδιωτικοποίηση, η ψηφιακή τεχνολογία και η
παραγωγή, συνδέονται με την συνολική
παραγωγικότητα του τομέα.

1987 – 1990 Οικονομετρική
ανάλυση

Ο ανταγωνισμός αλλά και η ιδιωτικοποίηση
ενισχύουν την παραγωγικότητα του τομέα. Η
επίδραση της ιδιωτικοποίησης  είναι
εντονότερη, δεδομένου ότι βραχυπρόθεσμα η
ιδιωτική ιδιοκτησία επιβάλλει μια πιο
πειθαρχημένη λειτουργία των επιχειρήσεων. Η
επένδυση στην ψηφιακή τεχνολογία αυξάνει
την παραγωγικότητα και την
αποτελεσματικότητα, προκαλώντας τελικά
μείωση των τιμών και βελτίωση της ποιότητας
των παρεχομένων υπηρεσιών. Επίσης η άνοδος
της παραγωγής αυξάνει τον δείκτη συνολικής
παραγωγικότητας.

10
Barros και
Seabra
(1999)

Χρησιμοποιώντας ως βάση δεδομένων 24 χώρες
του ΟΟΣΑ, εξετάζουν τα αποτελέσματα της
εισαγωγής του ανταγωνισμού σε δύο βασικούς
δείκτες την καθολική υπηρεσία, την τηλεφωνική
πυκνότητα (όπως αυτή μετριέται από τις κύριες
τηλεφωνικές γραμμές ανά 100 κατοίκους) και τις
τιμές των υπηρεσιών.

1990 – 1993 Οικονομετρική
ανάλυση

Δεδομένου της μικρής χρονικής περιόδου που
εξετάζεται τα συμπεράσματα είναι
διφορούμενα. Δεν προκύπτει σαφές
συμπέρασμα για το εάν ο ανταγωνισμός είναι
ευεργετικός ή όχι για την επίτευξη του στόχου
της καθολικής υπηρεσίας. Οι επιπτώσεις του
ανταγωνισμού στην τηλεφωνική πυκνότητα
και στην μέση τιμή των τηλεπικοινωνιακών
υπηρεσιών τόσο για τους οικιακούς όσο και
για τους επιχειρησιακούς καταναλωτές, είναι
κατά μεγάλο μέρος απροσδιόριστες. Το κύριο
συμπέρασμα επομένως της συγκεκριμένης
μελέτης είναι ότι τα όποια ευεργετικά
αποτελέσματα του ανταγωνισμού στην
απόδοση των τηλεπικοινωνιών δεν
υλοποιούνται άμεσα αφότου αυτός εισάγεται.
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11
Baudrier
(2001)

Σε ένα δείγμα από 30 χώρες της Αφρικής και της
Λατινικής Αμερικής εξετάζει τις επιπτώσεις του
βαθμού ανεξαρτησίας της ρυθμιστικής αρχής
στην επέκταση της τηλεπικοινωνιακής υποδομής
μιας χώρας, όπως αυτή μετριέται από τον αριθμό
των κυρίων γραμμών ανά 1000 κατοίκους. Ο
βαθμός ανεξαρτησίας της ρυθμιστικής αρχής
χαρακτηρίζεται από την νομική ανεξαρτησία που
κατοχυρώνει την αρχή τόσο απέναντι στην
εκάστοτε κυβέρνηση όσο και απέναντι στις
επιχειρήσεις που λειτουργούν στην αγορά,
καθώς και από τις ρυθμιστικές αρμοδιότητες που
έχει η αρχή προκειμένου να εφαρμόσει την
απαραίτητη τηλεπικοινωνιακή πολιτική.

1990 – 1999 Οικονομετρική
ανάλυση

Όσο μεγαλύτερος είναι ο βαθμός ανεξαρτησίας
της ρυθμιστικής αρχής μιας χώρας τόσο
μεγαλύτερη είναι η αύξηση διείσδυσης κυρίων
τηλεφωνικών γραμμών. Η ισχυρή ανεξάρτητη
ρυθμιστική αρχή εξασφαλίζει απέναντι σε
όλους τους συμμετέχοντες την αξιόπιστη και
εύρυθμη λειτουργία της αγοράς.

12
Wallsten
(2002)

Εξέτασε εάν η σειρά εφαρμογής των πολιτικών
μεταρρύθμισης έχει επίπτωση στην απόδοση του
τηλεπικοινωνιακού τομέα ή όχι. Συγκεκριμένα
εξέτασε εάν η δημιουργία μιας ανεξάρτητης
ρυθμιστικής αρχής πριν την ιδιωτικοποίηση του
εθνικού οργανισμού τηλεπικοινωνιών: (α)
επηρεάζει την ανάπτυξη της αγοράς και (β)
αυξάνει την τιμή πώλησης του οργανισμού.
Προκειμένου να απαντήσει σε αυτά τα δύο
ζητήματα χρησιμοποιεί δύο δείγματα. Για το
πρώτο ζήτημα χρησιμοποιεί ένα δείγμα 197
χωρών εξετάζοντας δείκτες απόδοσης όπως είναι
ο αριθμός τηλεφωνικών κυρίων γραμμών, το
επίπεδο των επενδύσεων καθώς και τον αριθμό
των συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας. Για το
δεύτερο ζήτημα χρησιμοποιεί για δείγμα 33
χώρες και εξετάζει το ποσοστό μεριδίου του
εθνικού τηλεπικοινωνιακού οργανισμού που
παραχωρήθηκε σε ιδιώτες επενδυτές, την
πραγματική καταβληθείσα τιμή για το
συγκεκριμένο μερίδιο και την περίοδο
αποκλειστικής παροχής βασικών
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στην δημόσια
εταιρεία.

1985 – 1999 Οικονομετρική
ανάλυση

Η καθιέρωση μιας ανεξάρτητης ρυθμιστικής
αρχής πριν από την ιδιωτικοποίηση
συσχετίζεται με μεγαλύτερη τηλεφωνική
διείσδυση, με υψηλότερο επίπεδο επενδύσεων
καθώς και αυξανόμενο αριθμό συνδρομητών
κινητής τηλεφωνίας. Όσον αφορά το δεύτερο
ζήτημα διαπίστωσε ότι η καθιέρωση
ρυθμιστικής αρχής και εφαρμογή ενός
ρυθμιστικού πλαισίου πριν την ιδιωτικοποίηση
και η εξασφάλιση περιόδου αποκλειστικής
παροχής υπηρεσιών έχουν ως αποτέλεσμα την
αισθητή αύξηση της τιμής του μεριδίου που
παραχωρείται.
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13
Jha και
Majumdar
(1999)

Μελετούν την επίδραση της κινητής τηλεφωνίας
στην ανταγωνιστικότητα του τομέα των
τηλεπικοινωνιών. Ως δείγμα χρησιμοποιούν 23
χώρες του ΟΟΣΑ και εξετάζουν μια σειρά από
δείκτες όπως τα έσοδα των επιχειρήσεων, τις
κύριες τηλεφωνικές γραμμές, το σύνολο των
απασχολουμένων, το επίπεδο των επενδύσεων,
την ιδιοκτησία, την τιμολόγηση, τον αριθμό των
συνδρομητών της κινητής τηλεφωνίας, τον
αριθμό των σταθμών φιλοξενίας (hosts) του
διαδικτύου κ.α.

1980 - 1995 Οικονομετρική
ανάλυση

Η  ανάπτυξη της κινητής τηλεφωνίας ασκεί
θετική και σημαντική επίδραση στην
αποδοτικότητα του τηλεπικοινωνιακού τομέα.
Επιπλέον, διαπιστώνουν ότι η αύξηση της
χρήσης του διαδικτύου εντείνει την ανάγκη για
επέκταση και εκσυγχρονισμό των σταθερών
τηλεφωνικών γραμμών. Η ταυτόχρονη
ανάπτυξη των δύο υπηρεσιών έχει γενικά
σημαντικές συνέπειες στην ανταγωνιστικότητα
του τομέα. Επιπρόσθετα, συμπεραίνουν ότι ο
ανταγωνισμός και η ιδιωτικοποίηση της
μονοπωλιακής επιχείρησης είναι παράγοντες
που ενισχύουν θετικά την αποδοτικότητα του
τομέα.

14
Phillips
(2002)

Προκειμένου να εξετάσει τις επιπτώσεις της
μεταρρύθμισης του τομέα των τηλεπικοινωνιών
των ΗΠΑ, χρησιμοποιεί ως δείκτες, τις τιμές και
την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών, την
παραγωγικότητα και την καινοτομία του τομέα.

1959 - 2000 Οικονομετρική
ανάλυση

Οι τιμές των υπηρεσιών, μετά την
μεταρρύθμιση του τομέα, παρουσιάζουν
μικρότερη μείωση από ότι πριν την
μεταρρύθμιση. Εντονότερη μείωση
παρουσιάζουν οι τιμές των υπεραστικών
κλήσεων, όταν οι τιμές των αστικών κλήσεων
αυξάνονται. Η παραγωγηκότητα του τομέα
παρουσιάζει ραγδαία αύξηση κατά την περίοδο
του μονοπωλίου.  Η ποιότητα των
παραδοσιακών τηλεφωνικών υπηρεσιών
μειώνεται μετά την μεταρρύθμιση, αλλά
πολλές νέες υπηρεσίες έχουν προστεθεί.
Σημαντικές καινοτομίες δικτύων εμφανίζονται
κατά τη διάρκεια των ετών του μονοπωλίου, οι
οποίες συνεχίζονται με έντονο ρυθμό και κατά
την περίοδο μετά την μεταρρύθμιση του τομέα.

15

Staranczak,
Sepulveda,
Dilworth και
Shaikh
(1994)

Μελετούν 10 χώρες του OECD (Αυστραλία,
Βέλγιο, Καναδάς, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία,
Ιαπωνία, Ισπανία, Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ) και
εξετάζουν εάν η ιδιωτική ιδιοκτησία και ο
ανταγωνισμός επηρεάζουν την παραγωγικότητα
του τομέα των τηλεπικοινωνιών.

1984 - 1987 Οικονομετρική
ανάλυση

Η αύξηση παραγωγής είναι ο σημαντικότερος
παράγοντας της αύξησης της
παραγωγικότητας. Επίσης, η ιδιωτική
ιδιοκτησία αυξάνει την παραγωγικότητα του
τομέα. Αντίθετα, δεν προκύπτει καμία σχέση
μεταξύ του ανταγωνισμού και της αύξησης της
παραγωγικότητας.
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16
Giullen και
Suarez
(2001)

Εξέτασαν την ανάπτυξη του διαδικτύου, όπως
εκφράζεται από τον αριθμό (κανονικών)
χρηστών και από τον αριθμό οικοδεσποτών
(συνδεδεμένοι υπολογιστές με το διαδίκτυο) ανά
10000 κατοίκους. Επιπλέον, μελέτησαν
συγκεκριμένες περιπτώσεις χωρών, ειδικότερα,
εξέτασαν τις αγορές της Ιρλανδίας, της
Σιγκαπούρης, της Αργεντινής και της Ισπανίας.

2001 Οικονομετρική
ανάλυση

Η ανάπτυξη του διαδικτύου είναι υψηλότερη
σε χώρες που έχουν ένα δημοκρατικό πολιτικό
σύστημα και ευνοούν το επιχειρηματικό
πνεύμα και την επένδυση. Επίσης, όσο
υψηλότερο είναι το κατά κεφαλήν εισόδημα, οι
εγκατεστημένες τηλεφωνικές γραμμές και η
χρήση της αγγλικής γλώσσας τόσο υψηλότερος
είναι ο αριθμός των χρηστών διαδικτύου.
Αντίθετα, η ιδιωτικοποίηση και ο
ανταγωνισμός δεν έχουν αμέσως επίπτωση
στην αύξηση των χρηστών και των
οικοδεσποτών του διαδικτύου. Επιπλέον, από
τις 4 εξεταζόμενες χώρες η Σιγκαπούρη
παρουσιάζει το υψηλότερο επίπεδο ανάπτυξης
της αγοράς του διαδικτύου,  παρότι έχει
καθυστερήσει ως προς την μεταρρύθμιση του
τομέα των τηλεπικοινωνιών. Ακολουθεί η
Ιρλανδία και η Ισπανία, ενώ η Αργεντινή
παρουσιάζει το μικρότερο ποσοστό ανάπτυξης.

17
Wallsten
(2000)

Εξετάζει τις επιπτώσεις της περιόδου παροχής
βασικών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών κατά
αποκλειστικότητα από τους παραδοσιακούς
τηλεπικοινωνιακούς οργανισμούς. Ειδικότερα
εξέταζει τις επιπτώσεις της περιόδου αυτής σε
σχέση (α) με την τιμή πώλησης του οργανισμού
και (β) με την απόδοση του τομέα, όπως
εκφράζεται από την διείσδυση των τηλεφωνικών
γραμμών. Ως δείγμα εξετάζει τα στοιχεία 20
εταιρειών από 15 χώρες.

- Οικονομετρική
ανάλυση

Η περίοδος αποκλειστικότητας, σε συνδυασμό
με το επίπεδο του πληθυσμού και του κατά
κεφαλήν ΑΕΠ, αυξάνει σημαντικά την τιμή
πώλησης της εταιρείας. Αντίθετα ενώ
συνολικά η ιδιωτικοποίηση αυξάνει τον αριθμό
των κυρίων τηλεφωνικών γραμμών, η περίοδος
αποκλειστικότητας περιορίζει αυτή την
αύξηση των κυρίων γραμμών, έχοντας
παράλληλα σημαντική επίπτωση στο επίπεδο
των επενδύσεων.

18

D' Souza,
Megginson και
Nash
(2005)

Ως δείγμα χρησιμοποιούν 129 επιχειρήσεις από
23 αναπτυγμένες χώρες του ΟΟΣΑ και
διερευνούν εάν η ιδιωτικοποίηση βελτίωσε την
απόδοση των επιχειρήσεων.

1961-1999 Οικονομετρική
ανάλυση

Με την ιδιωτικοποίηση οι επιχειρήσεις
γίνονται περισσότερο κερδοφόρες και
αποδοτικές, παρουσιάζοντας σημαντική
αύξηση της παραγωγής και των πωλήσεων.
Επίσης, παρατηρείται ότι οι ιδιωτικοποιημένες
επιχειρήσεις επιτυγχάνουν τις αυξημένες
αποδόσεις χωρίς να μειώσουν τον μέσο όρο
της συνολικής απασχόλησης.
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19
Boubakri, Cosset
και Guedhami
(2005)

Χρησιμοποιώντας ένα δείγμα από 230
επιχειρήσεις με κεντρικά γραφεία σε 32
αναπτυσσόμενες χώρες, εξετάζουν τις
επιπτώσεις της ιδιωτικοποίησης στην απόδοση.

1990-1998 Οικονομετρική
ανάλυση

Μετά την ιδιωτικοποίηση οι επιχειρήσεις
παρουσιάζουν υψηλότερη κερδοφορία,
αποδοτικότητα, επένδυση και παραγωγή. Τα
αποτελέσματα αυτά είναι ισχυρότερα για τις
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε χώρες
με περισσότερο αναπτυγμένη χρηματιστηριακή
αγορά. Καθοριστικός παράγοντας της αύξησης
της απόδοσης είναι η μείωση του ελέγχου από
τις κυβερνήσεις.

20

Megginson, Nash
και Van
Randenborgh
(1994)

Εξετάζουν 70 επιχειρήσεις από 20 χώρες και 32
διαφορετικές βιομηχανίες τόσο για τις
επιπτώσεις της ιδιωτικοποίησης στην
χρηματοοικονομική τους απόδοση όσο και για
τις επιπτώσεις στην οργανωτική τους δομή.

1961 - 1990 Οικονομετρική
ανάλυση

Εξετάζοντας τα στοιχεία για μια συνολική
περίοδο επτά ετών, (τριών πριν και τριών μετά
την ιδιωτικοποίηση με έτος 0 να θεωρείται το
έτος ιδιωτικοποίησης), διαπιστώνεται ότι η
κερδοφορία, η λειτουργική αποδοτικότητα, η
παραγωγή, οι επενδύσεις και τα μερίσματα
αυξάνονται μετά την ιδιωτικοποίηση, ενώ
μείωση παρατηρείται στην δανειοδότηση των
επιχειρήσεων. Για την απασχόληση δεν
προκύπτει μείωση, αντιθέτως σε αρκετές
επιχειρήσεις αυτή αυξάνεται. Σε ότι αφορά
στις οργανωτικές αλλαγές προκύπτει ότι για τις
περισσότερες το μέγεθος των Διοικητικών
Συμβουλίων αυξάνεται, ενώ για κάποιες
παρατηρείται μια μείωση. Επίσης,
διαπιστώνεται σημαντικότερη βελτίωση στην
απόδοση για τις επιχειρήσεις που
προσλαμβάνουν περισσότερα ανώτερα
στελέχη από τις επιχειρήσεις που διατηρούν τα
περισσότερα από τα πριν την ιδιωτικοποίηση
ανώτερα στελέχη.



115

21
Boubakri και
Cosset
(1998)

Χρησιμοποιώντας ως δείγμα 79 επιχειρήσεις
διαφόρων τομέων της οικονομίας (όπως π.χ.
τηλεπικοινωνίες, ηλεκτρική ενέργεια, τράπεζες
κά) από 21 αναπτυσσόμενες χώρες εξετάζουν τις
επιπτώσεις της ιδιωτικοποίησης στις κρατικές
επιχειρήσεις.

1980 - 1992 Οικονομετρική
ανάλυση

Εξετάζοντας τα στοιχεία μιας συνολικής
περιόδου επτά ετών (τριών ετών πριν την
ιδιωτικοποίηση, και τριών ετών μετά την
ιδιωτικοποίηση με έτος 0,  το έτος που για
πρώτη φορά η κυβέρνηση Πούλησε ένα
ορισμένο ποσοστό μετοχών), διαπιστώνεται ότι
η ιδιωτικοποίηση αυξάνει την κερδοφορία, την
λειτουργική αποδοτικότητα, την επένδυση, την
απασχόληση και τα μερίσματα. Μείωση
παρατηρείται μόνο στην δανειοδότηση των
επιχειρήσεων, η οποία είναι σημαντικότερη
στις χώρες με ρυθμισμένες αγορές. Τα
αποτελέσματα αυτά είναι σημαντικότερα για
τις χώρες με ανώτερο επίπεδο εισοδήματος.

22
D’ Souza και
Megginson
(1999)

Εξετάζουν τις επιπτώσεις της ιδιωτικοποίησης
στην οικονομική και λειτουργική απόδοση των
κρατικών επιχειρήσεων. Ως δείγμα
χρησιμοποιούν 85 επιχειρήσεις από διάφορους
τομείς της οικονομίας (όπως π.χ.
τηλεπικοινωνίες, αερογραμμές, ηλεκτρικής
ενέργειες κά), εκ των οποίων 58 προέρχονται
από 15 αναπτυγμένες χώρες και 27 από 13
αναπτυσσόμενες χώρες.

1990 - 1996 Οικονομετρική
ανάλυση

Οι ιδιωτικοποιήσεις μετά το 1990 επιφέρουν
σημαντικότερα αποτελέσματα στην
οικονομική και λειτουργική απόδοση των
επιχειρήσεων από εκείνες που
πραγματοποιήθηκαν κατά την δεκαετία ’80.
Επιπλέον, για το συνολικό δείγμα
διαπιστώνονται σημαντικές αυξήσεις στην
κερδοφορία, την λειτουργική αποδοτικότητα
και την πληρωμή μερισμάτων. Αντίθετα,
διαπιστώνονται σημαντικές μειώσεις στην
δανειοδότηση, ενώ οι μειώσεις που
παρατηρούνται στην απασχόληση και τις
επενδύσεις θεωρούνται ασήμαντες. Γενικότερα
η απόδοση βελτιώνεται περισσότερο στις
περιπτώσεις που οι κυβερνήσεις παραδίδουν
τον έλεγχο ψηφοφορίας και για τις
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε μη
ανταγωνιστικές αγορές.
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23

Bortolotti, D’
Souza, Fantini
και Megginson
(2002)

Εξετάζουν την χρηματοοικονομική απόδοση 31
εθνικών τηλεπικοινωνιακών οργανισμών από 25
χώρες (14 αναπτυγμένες και 11
αναπτυσσόμενες) που ιδιωτικοποιήθηκαν
πλήρως ή μερικώς μέσω της δημόσιας
προσφοράς μετοχών.

1981 -1998 Οικονομετρική
ανάλυση

Η ιδιωτικοποίηση αυξάνει την κερδοφορία, την
παραγωγή και το επίπεδο επενδύσεων ενώ
αντίθετα μειώνει την απασχόληση και την
επιρροή της εταιρείας. Ο ανταγωνισμός έχει ως
αποτέλεσμα την μείωση της κερδοφορίας και
της απασχόλησης ενώ παραδόξως
διαπιστώνεται ότι μειώνει και την
αποδοτικότητα. Η ύπαρξη μιας ανεξάρτητης
ρυθμιστικής αρχής προκαλεί σημαντική
αύξηση της παραγωγής. Καταλήγοντας, η
ιδιωτικοποίηση βελτιώνει σημαντικά την
χρηματοοικονομική απόδοση των εταιρειών,
εντούτοις σημαντικό μέρος της
παρατηρηθείσας βελτίωσης προκύπτει από τις
συνολικότερες ρυθμιστικές αλλαγές του τομέα
παρά από την ιδιωτικοποίηση μόνο.

24
La Porta και
Lopez–de-Silenes
(1997)

Εξετάζουν τις επιπτώσεις της ιδιωτικοποίησης
στην χώρα του Μεξικού. Το μεξικάνικο
πρόγραμμα ιδιωτικοποίησης είναι ένα από τα
μεγαλύτερα στον κόσμο από άποψη μεγέθους
και αριθμού επιχειρήσεων που
ιδιωτικοποιούνται. Η συγκεκριμένη μελέτη
αναλύει ένα δείγμα από 218 επιχειρήσεις,
λαμβάνοντας για κάθε επιχείρηση την απόδοση
της κατά το έτος 1993 σε σύγκριση με την μέση
απόδοση των τεσσάρων ετών πριν την
ιδιωτικοποίηση της.

1983 - 1991 Οικονομετρική
ανάλυση

Συμπεραίνουν ότι η κερδοφορία, η λειτουργική
αποδοτικότητα και η παραγωγή αυξήθηκαν
μετά την ιδιωτικοποίηση. Η απασχόληση (τόσο
οι διοικητικοί υπάλληλοι όσο και οι εργάτες)
μειώνεται. Εντούτοις, το επίπεδο απασχόλησης
παρουσιάζει σταθερή μείωση και για τα
τέσσερα έτη που εξετάζονται πριν την
ιδιωτικοποίηση. Οι αλλαγές που
παρουσιάζονται στο επίπεδο των επενδύσεων
είναι ασήμαντες. Επίσης, διαπιστώνεται
αύξηση των φορολογικών εισφορών για την
μετά την ιδιωτικοποίηση περίοδο. Επίσης,
διαπιστώνεται ότι οι κοινωνικές απώλειες
αναφέρονται στις αυξανόμενες τιμές που
κεφαλαιοποιούνται, στην αγοραστική δύναμη
των επιχειρήσεων, στις προσωρινές απολύσεις
και στις χαμηλότερες αμοιβές που επιδιώκουν
να επαναδιαπραγματευτούν τις γενναιόδωρες
συμβάσεις εργασίας.
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25

D’ Souza,
Megginson και
Nash
(2001)

Εξετάζουν τις επιπτώσεις της ιδιωτικοποίησης
στην απόδοση των κρατικών επιχειρήσεων. Ως
δείγμα χρησιμοποιούν 118 επιχειρήσεις από 29
χώρες και 28 τομείς της οικονομίας.

1961 - 1995 Οικονομετρική
ανάλυση

Εξετάζοντας τα διαθέσιμα στοιχεία για μια
συνολική περίοδο επτά ετών που καλύπτει τρία
έτη πριν την ιδιωτικοποίηση και τρία έτη μετά
την ιδιωτικοποίηση (έτος 0 θεωρείται το έτος
της ιδιωτικοποίησης)  διαπιστώνουν ότι η
κερδοφορία, η αποδοτικότητα και η παραγωγή
αυξάνονται σημαντικά μετά την
ιδιωτικοποίηση. Για την απασχόληση δεν
διαπιστώνουν καμία  μετρίσιμη αλλαγή.
Αντίθετα για κάποιες επιχειρήσεις
παρατηρείται αύξηση του συνολικού
προσωπικού τους. Οι επενδύσεις αυξάνονται
ενώ η δανειοδότηση μειώνεται.

26
Dewenter και
Malatesta
(2001)

Εξετάζουν τις κυριότερες διαφορές ανάμεσα στις
κρατικές και ιδιωτικές επιχειρήσεις, καθώς και
τις επιπτώσεις της ιδιωτικοποίησης στην
απόδοση των επιχειρήσεων. Αρχικά εξετάζουν
ένα δείγμα από 1369 επιχειρήσεις (εκ των
οποίων 147 είναι κρατικές επιχειρήσεις) από
διάφορες χώρες και διάφορους τομείς της
οικονομίας. Στην συνέχεια προκειμένου να
εξεταστούν οι επιπτώσεις τις ιδιωτικοποίησης
στην απόδοση των επιχειρήσεων
χρησιμοποιείται ένα δείγμα από 63 επιχειρήσεις.

1975/1985/1995 &
1981 - 1994

Οικονομετρική
ανάλυση

Οι κρατικές επιχειρήσεις είναι λιγότερο
αποδοτικές από τις ιδιωτικές επιχειρήσεις.
Μετά την  περίοδο ιδιωτικοποίησης η
εντατικοποίηση της εργασίας όπως και η
δανειοδότηση μειώνονται σημαντικά. Αντίθετα
η κερδοφορία αυξάνεται. Ωστόσο, η βελτίωση
αυτή εμφανίζεται και κατά την διάρκεια των
τριών ετών πριν την ιδιωτικοποίηση.

27
Claessens και
Djankov
(1999)

Εξετάζουν την σχέση μεταξύ του διοικητικού
κύκλου εργασιών και την αλλαγή στην εταιρική
απόδοση. Ειδικότερα, εξετάζουν τις αλλαγές του
διοικητικού κύκλου εργασιών στα περιθώρια
κέρδους και την παραγωγικότητα της εργασίας
σε 706 τσέχικες επιχειρήσεις.

1993 - 1997 Οικονομετρική
ανάλυση

Ο διορισμός νέων Διευθυντών συσχετίζεται
θετικά τόσο με τα περιθώρια κέρδους όσο και
με την παραγωγικότητα της εργασίας. Η
αναδιοργάνωση, ιδιαίτερα στις λεγόμενες
«οικονομίες μετάβασης», απαιτεί νέο
ανθρώπινο δυναμικό που να μπορεί να
επιφέρει βελτιώσεις στην επιχειρηματική
απόδοση. Επίσης, η κατοχή από τους
Διευθυντές ενός ποσοστού του εταιρικού
κεφαλαίου ενισχύει την εταιρική
αποδοτικότητα, διότι τα κίνητρα των
Διευθυντών ευθυγραμμίζονται καλύτερα με
αυτά των ιδιοκτητών.
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28 Harper
(2002)

Χρησιμοποιώντας ως δείγμα 554 επιχειρήσεις
από την Τσεχία, εξετάζει τις επιπτώσεις της
ιδιωτικοποίησης στην απόδοση των
επιχειρήσεων.

1992 & 1994 Οικονομετρική
ανάλυση

Η ιδιωτικοποίηση αυξάνει την κερδοφορία και
την λειτουργική αποδοτικότητα ενώ αντίθετα
μειώνει την απασχόληση και την παραγωγή. Οι
επιχειρήσεις που ιδιωτικοποιήθηκαν χρονικά
αργότερα  παρουσιάζουν συνολικά καλύτερη
απόδοση από ότι οι επιχειρήσεις που
ιδιωτικοποιήθηκαν νωρίτερα. Επιπλέον,
σημαντικοί παράγοντες που επηρεάζουν την
επιτυχία της ιδιωτικοποίησης είναι το μέγεθος
της επιχείρησης, ο τομέας της οικονομίας όπου
δραστηριοποιείται, η χρονική στιγμή που
πραγματοποιείται η ιδιωτικοποίηση, η
συγκέντρωση της ιδιοκτησίας καθώς το
οικονομικό και πολιτικό περιβάλλον της
επιχείρησης.

29
Nicoletti
(2001)

Εξετάζει τις επιπτώσεις των μεταρρυθμίσεων
στην απόδοση βασικών τομέων της οικονομίας
μεταξύ των οποίων και του τηλεπικοινωνιακού
τομέα, τον οποίο διακρίνει στην κινητή και
σταθερή τηλεφωνία.

1991-1997 Οικονομετρική
ανάλυση

Όσον αφορά την κινητή τηλεφωνία προκύπτει ότι
μετά την εισαγωγή ανταγωνισμού στην αγορά,  η
παραγωγικότητα αυξάνεται. Οι μέσες τιμές
μειώνονται όσο εντονότερος γίνεται ο
ανταγωνισμός.  Ούτε η ιδιοκτησία,  ούτε η
ενδεχόμενη ιδιωτικοποίηση εμφανίζονται να έχουν
σαφή σχέση με την απόδοση της αγοράς κινητής
τηλεφωνίας. Όσον αφορά την σταθερή τηλεφωνία η
προσδοκώμενη απελευθέρωση της αγοράς
(εκφρασμένη ως χρόνος που υπολείπεται μέχρι την
αναγγελθείσα απελευθέρωση) ασκεί σημαντική
επίδραση στην απόδοση της. Η παραγωγικότητα
όπως και η ποιότητα των υπηρεσιών αυξάνονται,
ενώ οι τιμές μειώνονται σταθερά. Επιπλέον, οι
ανταγωνιστικές πιέσεις μετά την απελευθέρωση της
αγοράς (που μετριέται από τον αριθμό των
νεοεισερχομένων επιχειρήσεων στην αγορά) οδηγεί
σε περαιτέρω αύξηση της παραγωγικότητας και της
ποιότητας των υπηρεσιών και μείωση των τιμών.
Εντούτοις τα αποτελέσματα της ιδιοκτησίας και της
ιδιωτικοποίησης είναι ασαφή.
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30 Hughes και
Phillips

Μελετούν την μεταρρυθμιστική πολιτική του
τομέα των τηλεπικοινωνιών των ΗΠΑ 1999

Μελέτη
περίπτωσης
(Case Study)

Η μεταρρυθμιστική πολιτική είχε ως αποτέλεσμα
την είσοδο πολλών νέων επιχειρήσεων στην αγορά,
τη συγχώνευση/εξαγορά αλλά και τη σύναψη
διεθνών συμμαχιών με επιχειρήσεις άλλων χωρών.
Η τηλεφωνική διείσδυση αυξήθηκε σημαντικά. Η
πλήρης ψηφιακοποίηση της τηλεπικοινωνιακής
υποδομής και η υιοθέτηση της τεχνολογίας των
οπτικών ινών προκάλεσε την ραγδαία ανάπτυξη
νέων υπηρεσιών όπως είναι οι ευρυζωνικές
υπηρεσίες, το ηλεκτρονικό εμπόριο κά. Ιδιαίτερη
ανάπτυξη παρουσιάζει η αγορά του διαδικτύου. Η
αγορά της κινητής τηλεφωνίας αντίθετα, παρότι
επίσης παρουσιάζει σπουδαία ανάπτυξη,
υπολείπεται σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες του
ΟΟΣΑ.  Η εισαγωγή του ανταγωνισμού είχε επίσης
ως αποτέλεσμα την πτώση των τιμών των
υπηρεσιών, με εντονότερη την πτώση στις
υπεραστικές, διεθνείς και κινητές τηλεφωνικές
υπηρεσίες. Ακόμη σημαντική είναι η βελτίωση της
ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών.  Τέλος η
συνολική απασχόληση του τομέα αυξήθηκε γεγονός
που οφείλεται στη δραστηριοποίηση πολλών νέων
επιχειρήσεων κυρίως στις νέες υπηρεσίες (π.χ.
κινητή τηλεφωνία, διαδίκτυο).

31 Min Μελετά την μεταρρυθμιστική πολιτική του
τομέα των τηλεπικοινωνιών της Ιαπωνίας 1999

Μελέτη
περίπτωσης
(Case Study)

Η μεταρρύθμιση οδήγησε στην είσοδο πολλών
νέων επιχειρήσεων και ιδιαίτερα στην
παρουσία πολλών  πολυεθνικών
τηλεπικοινωνιακών επιχειρήσεων. Η τιμή όλων
των υπηρεσιών μειώθηκε σημαντικά ιδιαίτερα
την τελευταία δεκαετία, ενώ η ποιότητα των
παρεχομένων υπηρεσιών είναι η υψηλότερη
μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ.  Η
τηλεπικοινωνιακή υποδομή είναι πλήρως
ψηφιακοποιημένη. Επίσης ραγδαία  ανάπτυξη
παρουσιάζει η αγορά της κινητής τηλεφωνίας
και του διαδικτύου καθώς και των άλλων
Multimedia υπηρεσιών.
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32 Ypsilantis Μελετά την μεταρρυθμιστική πολιτική του
τομέα των τηλεπικοινωνιών του Καναδά 2002

Μελέτη
περίπτωσης
(Case Study)

Η διείσδυση των κυρίων τηλεφωνικών
γραμμών αυξήθηκε σημαντικά με αποτέλεσμα
το 2002 το 100% του πληθυσμού (ακόμη και οι
αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές) να
έχει τηλεφωνική πρόσβαση. Οι επενδύσεις, ως
ποσοστό του εισοδήματος και η
παραγωγικότητα της εργασίας  αυξήθηκαν
σημαντικά. Επίσης σημαντική είναι η πτώση
των τιμών και η βελτίωση της ποιότητας των
παρεχομένων υπηρεσιών, καθώς η παροχή
νέων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (κινητή
τηλεφωνία, Internet, ευρυζωνικές υπηρεσίες
κ.α.).

33 Xavier Μελετά την μεταρρυθμιστική πολιτική του
τομέα των τηλεπικοινωνιών της Αυστραλίας 1996

Μελέτη
περίπτωσης
(Case Study)

Στις διεθνείς, τις υπεραστικές και τις κινητές
υπηρεσίες ο έντονος ανταγωνισμός που
επικρατεί διαφαίνεται στις  χαμηλότερες τιμές
και στην βελτιωμένη ποιότητα των υπηρεσιών.
Επίσης η χρηματοοικονομική απόδοση των
τηλεπικοινωνιακών επιχειρήσεων ενισχύθηκε
σημαντικά. Γενικά διαπιστώνεται ότι η
απόδοση του τομέα των τηλεπικοινωνιών της
Αυστραλίας βελτιώθηκε σημαντικά με την
εισαγωγή του ανταγωνισμού.
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34
Ypsilantis και
Min

Μελετούν την μεταρρυθμιστική πολιτική του
τομέα των τηλεπικοινωνιών της Νότιας Κορέας. 2000

Μελέτη
περίπτωσης
(Case Study)

Το ποσοστό διείσδυσης των τηλεπικοινωνιακών
υπηρεσιών έχει αυξηθεί εντυπωσιακά. Σημαντική
αύξηση παρουσιάζει το ποσοστό διείσδυσης της
κυψελοειδούς κινητής τηλεφωνίας.  Εντούτοις η
επέκταση αυτή των υπηρεσιών δεν συνδυάστηκε με
ανάλογο εκσυγχρονισμό της υποδομής. Το ποσοστό
ψηφιακοποίησης των σταθερών τηλεφωνικών
γραμμών παραμένει χαμηλότερο από το μέσο όρο
των χωρών του ΟΟΣΑ. Το επίπεδο των επενδύσεων,
ως ποσοστό του εισοδήματος παρουσιάζει
επιβράδυνση. Η απόδοση των τιμών είναι θετική.
Εντούτοις αυτό δεν ισχύει για τις τιμές των διεθνών
υπηρεσιών και των μισθωμένων γραμμών που
παραμένουν σχετικά υψηλές.  Η ποιότητα των
παρεχομένων υπηρεσιών παρουσιάζει σημαντική
βελτίωση.  Η συνολική απασχόληση του τομέα των
τηλεπικοινωνιών αυξάνεται παρά τη σημαντική
μείωση του προσωπικού της Korea  Telecom  μετά
την ιδιωτικοποίησή της, γεγονός που αποδίδεται
στην είσοδο πολλών νέων επιχειρήσεων.  Τέλος η
χρηματοοικονομική απόδοση της Korea Telecom
ενισχύθηκε μετά την αναδιοργάνωση της με
σημαντική άνοδο της παραγωγικότητας της
εργασίας.

35
Ypsilantis και
Min
& Sacripanti

Μελετούν την μεταρρυθμιστική πολιτική του
τομέα των τηλεπικοινωνιών της Ιταλίας 2001 & 1999

Μελέτη
περίπτωσης
(Case Study)

Έντονη είναι η ανάπτυξη των υπηρεσιών της
κινητής τηλεφωνίας και του διαδικτύου. Σημαντική
είναι η μείωση των τιμών των υπηρεσιών.
Εντονότερη μείωση τιμών παρατηρείται στις
υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας και στις υπηρεσίες
διαδικτύου. Η ποιότητα των παρεχομένων
υπηρεσιών έχει βελτιωθεί σημαντικά. Επίσης ο
συνολικός αριθμός των απασχολουμένων στον
τηλεπικοινωνιακό τομέα αυξήθηκε.  Η αύξηση των
κυρίων τηλεφωνικών γραμμών, η οποία
παρουσιάστηκε έντονη κατά τα πρώτα χρόνια της
μεταρρύθμισης, μειώθηκε μετά την πλήρη
απελευθέρωση εξαιτίας του έντονου ανταγωνισμού
της κινητής τηλεφωνίας. Η ψηφιακοποίηση της
υποδομής έχει ολοκληρωθεί πλήρως.  Ακόμη ο
αριθμός των κατά κεφαλήν κερματοδεκτών είναι
ιδιαίτερα υψηλός. Η ιδιωτικοποίηση της Telecom
Italia βελτίωσε σημαντικά την χρηματοοικονομική
της θέση.
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36 Ypsilantis
Μελετά την μεταρρυθμιστική πολιτική του
τομέα των τηλεπικοινωνιών του Ηνωμένου
Βασιλείου

2002
Μελέτη

περίπτωσης
(Case Study)

Το μέγεθος της αγοράς αυξήθηκε ραγδαία, Η σωστή
αξιοποίηση των ταχύτατων τεχνολογικών εξελίξεων
πρόσφερε νέες υπηρεσίες και προϊόντα όπως, κινητή
τηλεφωνία, διαδίκτυο, ψηφιακά ευρυζωνικά υψηλής
ικανότητας κά. Ο αριθμός των κυρίων γραμμών
αυξήθηκε σημαντικά, ενώ η υποδομή
ψηφιακοποιήθηκε πλήρως. Η ανάπτυξη της αγοράς
της κινητής τηλεφωνίας και του διαδικτύου είναι
ραγδαία. Επιπλέον ο αποτελεσματικός
ανταγωνισμός προκάλεσε σημαντική πτώση των
τιμών και βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων
υπηρεσιών. Η συνολική απασχόληση του τομέα
αυξήθηκε, κυρίως με την σημαντική ανάπτυξη της
κινητής τηλεφωνίας. Επίσης, η ιδιωτικοποίηση της
British Telecom προκάλεσε τη σημαντική επέκταση
της εταιρείας, με σημαντική βελτίωση της
χρηματοοικονομικής της απόδοσης.  Εντούτοις, η
συγκεκριμένη μελέτη συμπεραίνει ότι η εφαρμογή
της διπολικής  πολιτικής αρχικά καθυστέρησε την
λειτουργία ενός αποτελεσματικού ανταγωνισμού, με
αποτέλεσμα η βρετανική τηλεπικοινωνιακή πολιτική
να μην είναι τόσο επιτυχής όσο θα μπορούσε να
είναι.

37
Xavier και
Ypsilantis

Μελετούν την μεταρρυθμιστική πολιτική του
τομέα των τηλεπικοινωνιών της Ισπανίας 2000

Μελέτη
περίπτωσης
(Case Study)

Από άποψη εισοδήματος η ισπανική
τηλεπικοινωνιακή αγορά αυξήθηκε σταθερά. Ο
αριθμός των κυρίων τηλεφωνικών γραμμών
αυξήθηκε ραγδαία με παράλληλη ψηφιακοποιησή
τους.  Αν και η δημόσια επένδυση μειώνεται
σταθερά τα τελευταία χρόνια, η συνολική επένδυση
αυξήθηκε. Έντονη ήταν η ανάπτυξη της κινητής
τηλεφωνίας και του διαδικτύου. Οι τιμές μειώθηκαν
και η  ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών
βελτιώθηκε. Παρότι οι υπάλληλοι της Telefonica
παρέμειναν περίπου στο ίδιο επίπεδο, η είσοδος
νέων επιχειρήσεων αύξησε συνολικά το επίπεδο
απασχόλησης. Η ιδιωτικοποίηση της Telefonica είχε
ως αποτέλεσμα την μείωση του μεριδίου αγοράς
της,  αύξησε όμως τα εισοδήματά της και τα κέρδη
της καθώς και την παραγωγικότητα εργασίας της
και η χρηματιστηριακή της τιμή αυξήθηκε αισθητά
τα τελευταία χρόνια.
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38 Sato και
Ypsilantis

Μελετούν την μεταρρυθμιστική πολιτική του
τομέα των τηλεπικοινωνιών της Δανίας 2000

Μελέτη
περίπτωσης
(Case Study)

Η τηλεφωνική πυκνότητα αυξήθηκε ραγδαία και
ψηφιακοποίηση της υποδομής ολοκληρώθηκε
πλήρως. Οι τιμές των υπηρεσιών μειώθηκαν
σημαντικά, ειδικά μετά την πλήρη απελευθέρωση
της αγοράς. Ιδιαίτερα σημαντική πτώση τιμών
παρουσιάζεται στην διεθνή, υπεραστική και στην
κινητή τηλεφωνία. Η ανάπτυξη νέων υπηρεσιών και
προϊόντων είναι ραγδαία, κυρίως της κινητής
τηλεφωνίας και του διαδικτύου. Επιπλέον η
επένδυση από τις νεοεισερχόμενες επιχειρήσεις στη
σταθερή σπονδυλική υποδομή αυξάνεται σταθερά,
με τη χρήση των ήδη υπαρχόντων υποδομών της
ηλεκτρικής ενέργειας, του οδικού δικτύου, του
σιδηροδρομικού δικτύου και της κοινοπραξίας
γεφυρών. Τέλος η ιδιωτικοποίηση της Telecom
Denmark ενίσχυσε σημαντικά την
χρηματοοικονομική της απόδοση.

39
Min και
Ypsilantis

Μελετούν την μεταρρυθμιστική πολιτική του
τομέα των τηλεπικοινωνιών της Ολλανδίας 1999

Μελέτη
περίπτωσης
(Case Study)

Η εισαγωγή του ανταγωνισμού προκάλεσε
σημαντική αύξηση της πρόσβασης στις
τηλεπικοινωνίες και την πλήρη ψηφιακοποίηση των
υποδομών. Ιδιαίτερα σημαντική αύξηση
παρουσιάζει η διείσδυση της κινητής τηλεφωνίας
και του διαδικτύου. Όσον αφορά τον δείκτη των
τιμών  η Ολλανδία παρουσιάζει μια από τις
χαμηλότερες τιμές μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ.
Έντονος ανταγωνισμός τιμών έχει προκύψει κυρίως
στην επιχειρησιακή αγορά (μισθωμένες γραμμές)
και στη διεθνή αγορά. Όπως στις περισσότερες
χώρες, τα σημαντικότερα εμπόδια παρουσιάζονται
στην τοπική αγορά, τα οποία όμως στην Ολλανδία
μετριάζονται από την χρήση του δικτύου της
καλωδιακής τηλεόρασης μέσω του οποίου
προσφέρονται επιτυχώς υπηρεσίες φωνητικής
τηλεφωνίας εντείνοντας έτσι τον ανταγωνισμό. Η
ΚΝΡ μετά την ιδιωτικοποίηση της κατάφερε να
ενισχύσει ακόμη περισσότερο την
χρηματοοικονομική της απόδοση με μία από τις
υψηλότερες παραγωγικότητες εργασίας στην
περιοχή του ΟΟΣΑ.



124

40
Yamada και
Ypsilantis

Μελετούν την μεταρρυθμιστική πολιτική του
τομέα των τηλεπικοινωνιών της Ιρλανδίας 2000

Μελέτη
περίπτωσης
(Case Study)

Ο αριθμός των κυρίων γραμμών επεκτάθηκε
σημαντικά, αυξάνοντας το ποσοστό τηλεφωνικής
διείσδυσης. Η τηλεπικοινωνιακή υποδομή
ψηφιακοποιήθηκε πλήρως συντελώντας στην
ανάπτυξη νέων υπηρεσιών και προϊόντων. Οι
επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν αυξήθηκαν
επίσης. Η απασχόληση ενώ αρχικά με την
ιδιωτικοποίηση της Eircom μειώθηκε, με την πλήρη
απελευθέρωση της αγοράς παρουσιάζει σταθερή
αύξηση. Επίσης ο έντονος ανταγωνισμός που
επικράτησε μείωσε τις τιμές και βελτίωσε την
ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών από την
άποψη της διαχείρισης των ελαττωμάτων, των
καταγγελιών κλπ.  Από τις νέες υπηρεσίες που
εμφανίστηκαν σημαντική ανάπτυξη παρουσίασε η
κινητή τηλεφωνία και το διαδίκτυο. Τέλος, η Eircom
μετά την ιδιωτικοποίησή της βελτίωσε σημαντικά
την χρηματοοικονομική της απόδοση.

41
Lee και
Ypsilantis

Μελετούν την μεταρρυθμιστική πολιτική του
τομέα των τηλεπικοινωνιών της Πολωνίας 2002

Μελέτη
περίπτωσης
(Case Study)

Η διείσδυση των κυρίων τηλεφωνικών γραμμών
όπως και το ποσοστό ψηφιακοποίησης της
υποδομής αυξήθηκαν σταθερά. Η αγορά της κινητής
τηλεφωνίας και του διαδικτύου αυξήθηκε
σημαντικά. Ωστόσο, η χρήση του διαδικτύου
κρίνεται χαμηλή λαμβάνοντας υπόψη το σχετικά
υψηλό ποσοστό διείσδυσης Η/Υ. Το επίπεδο
επένδυσης παραμένει σταθερό. Η ποιότητα των
παρεχομένων υπηρεσιών παρουσιάζει σημαντική
βελτίωση γεγονός που συνδέεται κυρίως με την
ψηφιακοποίηση της τηλεπικοινωνιακής υποδομής.
Όσον αφορά τις τιμές  η Πολωνία συγκαταλέγεται
μεταξύ των χωρών με τον υψηλότερο δείκτη τιμών.
Με την ιδιωτικοποίησή της η TPSA  αύξησε
σημαντικά τα εισοδήματά της. Επίσης η
παραγωγικότητα εργασίας παρουσίασε αύξηση.
Τέλος η μεταρρύθμιση της πολωνικής
τηλεπικοινωνιακής αγοράς δεν απέδωσε τα
αναμενόμενα, γεγονός που οφείλεται κυρίως στο μη
επαρκές ρυθμιστικό πλαίσιο.
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42 Xavier και
Ypsilantis

Μελετούν την μεταρρυθμιστική πολιτική του
τομέα των τηλεπικοινωνιών της Τσεχίας 2001

Μελέτη
περίπτωσης
(Case Study)

Το ποσοστό της διείσδυσης και της ψηφιακοποίησης
των κυρίων τηλεφωνικών βελτιώθηκε σταθερά.
Ραγδαία ανάπτυξη παρουσιάζουν ιδιαίτερα η κινητή
τηλεφωνία και οι υπηρεσίες διαδικτύου. Παρότι οι
τιμές των υπηρεσιών ακολουθούν πτωτική τάση,  ο
δείκτης τιμών είναι ακόμη από τους υψηλότερους.
Μεγαλύτερη μείωση παρουσιάζουν οι τιμές των
κινητών κλήσεων. Αντίθετα οι τιμές πρόσβασης στο
διαδίκτυο είναι υψηλές, γεγονός που οφείλεται
κυρίως στο υψηλό κόστος των μισθωμένων
γραμμών. Η ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών
έχει βελτιωθεί σημαντικά. Η πτώση της
απασχόλησης της Czech Telecom αντισταθμίζεται
με την δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης από
τις νεοεισερχόμενες επιχειρήσεις, αυξάνοντας
συνολικά το προσωπικό του τομέα. Τέλος η
ιδιωτικοποίηση της Czech Telecom μείωσε τα
εισοδήματά της καθώς και τα κέρδη της.  Εντούτοις
η δραστηριοποίησή της στις νέες υπηρεσίες με την
ίδρυση θυγατρικών επιχειρήσεων συνολικά
βελτίωσαν την χρηματοοικονομική της απόδοση.

43 Vanyai Μελετούν την μεταρρυθμιστική πολιτική του
τομέα των τηλεπικοινωνιών της Ουγγαρίας 1998

Μελέτη
περίπτωσης
(Case Study)

Η μεταρρύθμιση του τομέα είχε ως αποτέλεσμα την
σημαντική βελτίωση της τηλεφωνικής διείσδυσης.
Ιδιαίτερη διείσδυση παρουσιάζει η κυψελοειδής
κινητή τηλεφωνία. Το επίπεδο των επενδύσεων
αυξήθηκε σημαντικά όπως και η ποιότητα των
παρεχομένων υπηρεσιών. Όσον αφορά τον δείκτη
των τιμών διαπιστώνει μια σταθερή μείωση, με
εντονότερη την πτώση των τιμών της κινητής
τηλεφωνίας.  Εντούτοις η Ουγγαρία με την
απελευθέρωση της αγοράς της παρουσίασε πολλά
προβλήματα που προέκυψαν κυρίως από τις
δυσαρμονίες μεταξύ των κανονισμών και της
τρέχουσας τεχνολογίας. Ειδικότερα δεν απετράπη η
επένδυση σε διαφορετικές τεχνολογίες, γεγονός που
προκάλεσε προβλήματα συμβατότητας και κατά
επέκταση την ανάγκη πρόσθετων δαπανών. Επίσης
το χαμηλό επίπεδο τηλεπικοινωνιακού πολιτισμού
μεταξύ των Ούγγρων καταναλωτών συνέβαλε
ουσιαστικά στη φτωχή ποικιλία των
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.
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44
Sallai, Schmideg
και Lajtha

Εξετάζουν το αρχικό στάδιο των
μεταρρυθμίσεων σε 11 πρώην σοσιαλιστικές
χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης.
Συγκεκριμένα στην Εσθονία, Λιθουανία,
Λετονία, Πολωνία, Τσεχία, Σλοβακία, Ουγγαρία,
Σλοβενία, Κροατία, Ρουμανία και Βουλγαρία.

1996
Μελέτη

περίπτωσης
(Case Study)

Η Πολωνία, η Ουγγαρία και η Τσεχία παρουσιάζουν
το υψηλότερο συνολικό ΑΕΠ, την μεγαλύτερη
αύξηση τηλεφωνικής πυκνότητας καθώς και τον
υψηλότερο δείκτη απελευθέρωσης. Η Ρουμανία
είναι μια μεγάλη αγορά με υψηλό ΑΕΠ με
μικρότερο όμως τον δείκτη απελευθέρωσης.  Η
Σλοβενία και η Λετονία είναι χώρες με μικρότερη
αγορά και σχετικά χαμηλό συνολικό ΑΕΠ,  με
υψηλό όμως τον δείκτη απελευθέρωσης και
αυξανόμενη τηλεφωνική διείσδυση. Οι υπόλοιπες
χώρες (Εσθονία, Λιθουανία, Σλοβακία, Κροατία και
Βουλγαρία) χαρακτηρίζονται ως ανώριμες αγορές.

45
Bloendal και
Dirk

Εξετάζουν τον αντίκτυπο των ρυθμιστικών
μεταρρυθμίσεων βασικών τομέων της
οικονομίας σε πέντε αναπτυγμένες χώρες όπως
είναι η ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, η  Ιαπωνία,
η Γερμανία και η Γαλλία, με ειδική αναφορά
στον τομέα των τηλεπικοινωνιών.

1997
Μελέτη

περίπτωσης
(Case Study)

Η αποδοτικότητα και η παραγωγικότητα της
εργασίας αυξάνονται ταχύτερα στις ΗΠΑ, το
Ηνωμένο Βασιλείου και την Ιαπωνία από ότι στην
Γερμανία και την Γαλλία όπου παρατηρείται
μικρότερη αύξηση.  Όσον αφορά τον δείκτη των
τιμών έχουμε σημαντική μείωση στο Ηνωμένο
Βασίλειο και την Ιαπωνία. Παραμένει όμως ασαφές
ποια είναι η επίδραση των μεταρρυθμίσεων και ποια
της τεχνολογικής προόδου σε αυτήν την μείωση των
τιμών, διότι και στην Γερμανία και στην Γαλλία
παρατηρείται έστω και μικρότερη μείωση των
τιμών. Στις ΗΠΑ αντίθετα, λόγω της ιδιομορφίας
της μεταρρύθμισης που ακολουθήθηκε ο δείκτης
τιμών παρουσίασε διάφορες τάσεις.  Η τιμή των
διεθνών και των μεγάλης απόστασης κλήσεων
μειώθηκε σημαντικά, ενώ η τιμή της τοπικής
κλήσης εμφανίζεται αρχικά να αυξάνεται και στην
συνέχεια να μειώνεται πολύ αργά.  Για την
παραγωγή και την απασχόληση δεν υπάρχει
ξεκάθαρο συμπέρασμα, λόγω της έλλειψης
στοιχείων.  Το ουσιαστικό όφελος των
μεταρρυθμίσεων αποτελεί η ανάπτυξη νέων
υπηρεσιών και προϊόντων, όπως είναι η κινητή
τηλεφωνία, το διαδίκτυο κλπ.
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46 Spiller και
Cardilli

Εξετάζουν τον τομέα των τηλεπικοινωνιών σε 4
χώρες, την Χιλή, την Αυστραλία, την
Γουατεμάλα και την Νέα Ζηλανδία.

1997
Μελέτη

περίπτωσης
(Case Study)

Η πτώση των τιμών και η βελτίωση της ποιότητας
των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών είναι
εντυπωσιακή μετά την απελευθέρωση των αγορών
στον ανταγωνισμό και στις 4 εξεταζόμενες χώρες.
Επιπλέον διαπιστώνεται ότι ο ανταγωνισμός μπορεί
να εισαχθεί και να λειτουργήσει επιτυχώς σε
διάφορα ρυθμιστικά περιβάλλοντα.

47
Galal και
Nauriyal

Μελετούν τις επιπτώσεις της μεταρρυθμιστικής
πολιτικής  στον τομέα των τηλεπικοινωνιών σε 7
χώρες, την Αργεντινή, την Χιλή, την Τζαμάικα,
την Μαλαισία, το Μεξικό, τις Φιλιππίνες και την
Βενεζουέλα.

1995
Μελέτη

περίπτωσης
(Case Study)

Η Χιλή εφάρμοσε την επιτυχέστερη ρυθμιστική
πολιτική. Αντίθετα, στο άλλο άκρο βρίσκονται οι
Φιλιππίνες, οι οποίες παρουσίασαν τις περισσότερες
δυσλειτουργίες στην αγορά. Στις υπόλοιπες χώρες
τα αποτελέσματα,  σε ότι αφορά την επιτυχή
αντιμετώπιση των ανωτέρω ρυθμιστικών
ζητημάτων, δεν είναι ξεκάθαρα. Επίσης,
χρησιμοποιώντας  ως δείκτες απόδοσης την
επέκταση των υποδομών,  το επίπεδο των
επενδύσεων, την παραγωγικότητα της εργασίας, τον
ρυθμό απόδοσης των παραγωγών και τον βαθμό
ικανοποίησης των καταναλωτών (τιμές και ποιότητα
υπηρεσιών), διαπιστώνεται ότι οι χώρες που
κατάφεραν να ρυθμίσουν ικανοποιητικά την αγορά
παρουσίασαν σημαντικότερη βελτίωση της
απόδοσής τους μετά την μεταρρυθμιστική πολιτική.

48 Serra Μελετά την μεταρρυθμιστική πολιτική του
τομέα των τηλεπικοινωνιών της Χιλής 1998

Μελέτη
περίπτωσης
(Case Study)

Η μεταρρύθμιση είχε ως αποτέλεσμα την σημαντική
αύξηση του αριθμού των τηλεφωνικών γραμμών και
την βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών. Ακόμη
προκάλεσε την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών με
εντονότερη την ανάπτυξη της κινητής τηλεφωνίας.
Όσον αφορά τις τιμές των υπηρεσιών η
απελευθέρωση της αγοράς στον ανταγωνισμό
προκάλεσε αρχικά την αύξηση των τιμών της
τοπικής σταθερής τηλεφωνίας και μετέπειτα την
σταθερή μείωσή τους. Αντίθετα οι τιμές των
υπηρεσιών μεγάλης απόστασης παρουσίασαν
αμέσως σημαντική πτώση. Η ιδιωτικοποίηση του
εθνικού τηλεπικοινωνιακού οργανισμού βελτίωσε
την χρηματοοικονομική του απόδοση. Η
παραγωγικότητα της εργασίας, όπως μετριέται από
τον αριθμό των τηλεφωνικών γραμμών ανά
υπάλληλο, αυξήθηκε σημαντικά.
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49
Gonzalez, Gupta
και Deshpande

Μελετά την μεταρρυθμιστική πολιτική του
τομέα των τηλεπικοινωνιών του Μεξικού 1998

Μελέτη
περίπτωσης
(Case Study)

Αποτέλεσμα της μεταρρύθμισης, ήταν να αυξηθεί
σημαντικά ο αριθμός των τηλεφωνικών κύριων
γραμμών. Η ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών
βελτιώθηκε σημαντικά.  Ακόμη το ύψος των
επενδύσεων αυξήθηκε ραγδαία. Επίσης
αναπτύχθηκαν νέες υπηρεσίες και προϊόντα.
Εντονότερη είναι η ανάπτυξη της κινητής
τηλεφωνίας. Οι τιμές των υπεραστικών κλήσεων
μειώθηκαν αρκετά. Αντίθετα οι τιμές των τοπικών
υπηρεσιών αρχικά αυξήθηκαν, λόγω της μείωσης
των επιδοτήσεων. Ωστόσο, παρά την μεταρρύθμιση
η αγορά εξακολουθεί να κυριαρχείται από τον
εθνικό οργανισμό τηλεπικοινωνιών. Τέλος η
συγκεκριμένη μελέτη καταλήγει ότι όπως σε όλες
τις αναπτυσσόμενες χώρες έτσι και στο Μεξικό
μεγάλο πρόβλημα παραμένει ο στόχος της
καθολικής υπηρεσίας. Ειδικότερα, βασικός στόχος
των ρυθμιστικών αρχών αποτελεί η ενθάρρυνση των
επιχειρήσεων να επεκτείνουν την υποδομή τους και
στις περιοχές με χαμηλή συγκέντρωση πλούτου,
προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος το
πλουσιότερο τμήμα του πληθυσμού να απολαύσει
περισσότερες και καλύτερες υπηρεσίες, ενώ το
φτωχότερο να στερείται αυτών των υπηρεσιών.

50 Samarajiva Μελετά την μεταρρυθμιστική πολιτική του
τομέα των τηλεπικοινωνιών της Σρι Λάνκα 2000

Μελέτη
περίπτωσης
(Case Study)

Η μεταρρύθμιση έχει θετικές επιπτώσεις στην
απόδοση της αγοράς. Η τηλεφωνική πυκνότητα
παρουσίασε σημαντική αύξηση.  Η ποιότητα των
παρεχομένων υπηρεσιών βελτιώθηκε σημαντικά.
Επίσης, οι αλλαγές που έγιναν ώθησαν σημαντικά
την  παροχή νέων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών,
όπως η κινητή τηλεφωνία και το διαδίκτυο.

51 Lee Μελετά την μεταρρυθμιστική πολιτική του
τομέα των τηλεπικοινωνιών της Μαλαισίας 2002

Μελέτη
περίπτωσης
(Case Study)

Τα αποτελέσματα της μεταρρύθμισης του τομέα
ήταν να αυξηθεί σημαντικά η διείσδυση των κυρίων
τηλεφωνικών γραμμών. Επίσης ο αριθμός των
συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας αυξήθηκε
ραγδαία. Αντίθετα μικρότερη είναι η ανάπτυξη της
αγοράς του διαδικτύου. Μετά την ιδιωτικοποίηση η
χρηματοοικονομική απόδοση της ΤΜΒ, όπως
μετριέται από το εισόδημα ανά συνδρομητή και την
παραγωγή ανά υπάλληλο, βελτιώθηκε σημαντικά.
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52 Heracleous Μελετά την μεταρρυθμιστική πολιτική του
τομέα των τηλεπικοινωνιών της Σιγκαπούρης 2001

Μελέτη
περίπτωσης
(Case Study)

Η μεταρρύθμιση του τομέα είχε ως στόχο να
αυξηθεί η ευελιξία της αγοράς για να αντιμετωπίσει
την ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη και τις προκλήσεις
ενός παγκόσμιου ανταγωνισμού. Επίσης, στόχευε να
υποκινήσει την ανάπτυξη του χρηματιστηρίου της
Σιγκαπούρης που εκείνη την περίοδο βρίσκονταν σε
χαμηλά επίπεδα. Επιπλέον, η εισαγωγή προκάλεσε
έντονη πίεση στις τιμές και βελτίωσε σημαντικά τις
επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες. Ο παραδοσιακός
τηλεπικοινωνιακός οργανισμός εξακολουθεί να έχει
εξαιρετική χρηματοοικονομική απόδοση και μετά
την ιδιωτικοποίησή του. Τέλος διαπιστώνεται ότι η
μεταρρύθμιση είναι επιτυχέστερη εάν
πραγματοποιείται μέσα σε ένα καλά αναπτυγμένο
θεσμικό και ρυθμιστικό πλαίσιο.

53

Chung και
Ypsilantis &
Mueller και
Lovelock

Μελετούν τις επιπτώσεις της μεταρρυθμιστικής
πολιτικής  στον τομέα των τηλεπικοινωνιών της
Κίνας.

2003 & 2000
Μελέτη

περίπτωσης
(Case Study)

Παρά τους πολύ αργούς ρυθμούς της
μεταρρύθμισης, οι πρώτες θετικές επιπτώσεις είναι
ορατές. Ο αριθμός των κυρίων τηλεφωνικών
γραμμών αυξήθηκε ραγδαία.  Η Κίνα είναι η χώρα
με τον υψηλότερο αριθμό συνδρομητών σταθερών
τηλεφωνικών γραμμών. Σημαντική είναι επίσης η
αύξηση της  τηλεειδοποίησης (paging) και της ΙΡ
τηλεφωνίας. Η ανάπτυξη της αγοράς της κινητής
τηλεφωνίας είναι εντυπωσιακή. Αντίθετα, πολύ
μικρή βελτίωση παρουσιάζει η αγορά του
διαδικτύου, η οποία είναι ουσιαστικά ελεγχόμενη
από κυβερνητικούς οργανισμούς.

54
Athreya &
Sinha

Μελετούν τις επιπτώσεις της μεταρρυθμιστικής
πολιτικής  στον τομέα των τηλεπικοινωνιών της
Ινδίας.

1996 & 1996
Μελέτη

περίπτωσης
(Case Study)

Από τις αρχές της δεκαετίας του ΄90  η
μεταρρυθμιστική πολιτική του ινδικού τομέα
τηλεπικοινωνιών εντατικοποιήθηκε με την εισαγωγή
ανταγωνισμού αρχικά στις αγορές της κινητής
τηλεφωνίας και της σελιδοποίησης (paging).
Επίσης, η είσοδος ξένων επιχειρήσεων στην αγορά,
σε συνεργασία με ινδικές επιχειρήσεις, αύξησε
σημαντικά το επίπεδο των επενδύσεων και των νέων
τεχνολογιών. Επιπλέον, ιδρύθηκε ανεξάρτητη
ρυθμιστική αρχή TRAI, υπεύθυνη για την ρύθμιση
της αγοράς.
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55 Coldstein

Εξετάζει την δυναμική της μεταρρύθμισης του
τομέα των τηλεπικοινωνιών και την
αλληλεπίδραση μεταξύ της απελευθέρωσης της
αγοράς και του πολιτικού ανοίγματος σε 5 χώρες
της νότιας Μεσογείου, την Αλγερία, την
Αίγυπτο, το Μαρόκο, την Τυνησία και την
Τουρκία.

2003
Μελέτη

περίπτωσης
(Case Study)

Η μεταρρύθμιση του τομέα των τηλεπικοινωνιών
και στις 5  χώρες,  παρότι αποτελεί βασική τους
πολιτική, έχει καθυστερήσει  σημαντικά. Το γεγονός
αυτό έχει αποτέλεσμα στην απόδοση της αγοράς,  η
οποία υπολείπεται σημαντικά των υπολοίπων
αναπτυσσόμενων χωρών. Το ποσοστό διείσδυσης
τόσο των σταθερών όσο και των κινητών
τηλεφωνικών γραμμών είναι χαμηλό.  Ομοίως,  ο
βαθμός χρήσης υπηρεσιών του διαδικτύου είναι
μικρός. Επίσης, η ανάπτυξη νέων υπηρεσιών είναι
πολύ δύσκολη,  λόγω της έλλειψης μιας
αναπτυγμένης υποδομής. Τέλος, οι ρυθμιστικές
αρχές όπου έχουν καθιερωθεί υπολειτουργούν.

56

Tusubira,
Gebreab,
Haggarty και
Shirley

Μελετούν τις επιπτώσεις της μεταρρυθμιστικής
πολιτικής  στον τομέα των τηλεπικοινωνιών της
Ουγκάντα

2002
Μελέτη

περίπτωσης
(Case Study)

Ο αριθμός των κυρίων τηλεφωνικών γραμμών ανά
100 κατοίκους αυξήθηκε αισθητά. Η κινητή
τηλεφωνία αναπτύσσεται σταθερά με σημαντική
αύξηση των συνδρομητών. Επίσης, σημαντική
αύξηση παρουσιάζει ο αριθμός των κερματοδεκτών.
Το επίπεδο των επενδύσεων σε νέες τεχνολογίες,
όπως η οπτική ίνα,  βελτιώθηκε.  Οι τιμές των
υπεραστικών κλήσεων μειώθηκαν σημαντικά. Οι
τιμές των τοπικών κλήσεων μετά την αύξηση των
πρώτων χρόνων μειώθηκαν και αυτές τα επόμενα
χρόνια.  Αντίθετα,  η ποιότητα των παρεχομένων
υπηρεσιών δεν παρουσίασε βελτίωση,
παραμένοντας περίπου στα πριν της μεταρρύθμισης
επίπεδα. Τέλος, διαπιστώνεται ότι η Ουγκάντα όπως
και οι περισσότερες χώρες της Αφρικής εμφανίζουν
σημαντικό πρόβλημα καθολικής υπηρεσίας. Οι
φτωχότερες περιοχές της χώρας παραμένουν
αποκλεισμένες από περισσότερες και καλύτερες
τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες.
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57
Dia, N’ Guessan
και Jean–Paul

Μελετούν τις επιπτώσεις της μεταρρυθμιστικής
πολιτικής  στον τομέα των τηλεπικοινωνιών της
Σενεγάλης

2002
Μελέτη

περίπτωσης
(Case Study)

Η μεταρρύθμιση προκάλεσε σημαντικές αλλαγές
βελτιώνοντας της απόδοση της αγοράς.  Η
τηλεφωνική διείσδυση αυξήθηκε σημαντικά, όπως
και ο αριθμός των Telecenters. Οι τιμές μειώθηκαν
και η ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών
βελτιώθηκε. Αναπτύχθηκαν νέες υπηρεσίες και
προϊόντα, με εντονότερη την ανάπτυξη της κινητής
τηλεφωνίας. Επιπλέον, η ιδιωτικοποίηση βελτίωσε
την χρηματοοικονομική απόδοση της Sonatel. Ο
κύκλος εργασιών και η προστιθέμενη αξία της
αυξήθηκαν. Επίσης, η μείωση των υπαλλήλων της
αύξησε ραγδαία την παραγωγικότητα της εργασίας.

58
Haggarty,
Shirley και
Wallsten

Μελετούν τις επιπτώσεις της μεταρρυθμιστικής
πολιτικής  στον τομέα των τηλεπικοινωνιών της
Γκάνας

2003
Μελέτη

περίπτωσης
(Case Study)

Ο αριθμός των κύριων τηλεφωνικών γραμμών
αυξήθηκε, όπως και ο αριθμός των κερματοδεκτών.
Η είσοδος 4  επιχειρήσεων στην αγορά της κινητής
τηλεφωνίας προκάλεσε τον έντονο ανταγωνισμό με
σημαντική μείωση των τιμών και ραγδαία αύξηση
του αριθμού των συνδρομητών.  Η απόδοση της
GP&T μετά την ιδιωτικοποίησή της βελτιώθηκε. Η
παραγωγικότητα της εργασίας αυξήθηκε όπως
επίσης και το επίπεδο των επενδύσεων,  κυρίως για
την επέκταση της υποδομής της. Εντούτοις, παρά το
γεγονός ότι η μεταρρύθμιση αποτέλεσε βασικό
άξονα της κυβερνητικής πολιτικής τα αποτελέσματα
της θεωρούνται κατώτερα των αναμενόμενων. Η
αναποτελεσματική λειτουργία της ρυθμιστικής
αρχής, και η αντιανταγωνιστικές πρακτικές της
μερικώς ιδιωτικοποιημένης GP&T προκαλούν
σημαντικές δυσλειτουργίες στην αγορά. Σημαντικά
προβλήματα υπάρχουν κυρίως στη διασύνδεση των
δικτύων και στην  εφαρμογή μιας δίκαιης και
ανταγωνιστικής τιμολογιακής πολιτικής. Επιπλέον,
υπάρχουν προβλήματα στην καθολική υπηρεσία.  Η
σημαντική διείσδυση των κυρίων τηλεφωνικών
γραμμών αφορά σχεδόν εξ ολοκλήρου την ευρύτερη
περιοχή της πρωτεύουσας Άκρας.
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59
Clarke, Gebreab
και Mgombelo

Μελετούν τις επιπτώσεις της μεταρρυθμιστικής
πολιτικής  στον τομέα των τηλεπικοινωνιών του
Μαλάουι

2003
Μελέτη

περίπτωσης
(Case Study)

Εφαρμόστηκε μια μέτρια μεταρρύθμιση που
οδήγησε σε περιορισμένα αποτελέσματα. Ο αριθμός
των κυρίων τηλεφωνικών γραμμών αυξήθηκε πιο
αργά από ότι ήταν αρχικά προγραμματισμένο. Η
εισαγωγή του ανταγωνισμού προκάλεσε αύξηση του
αριθμού των συνδρομητών της κινητής τηλεφωνίας
και του διαδικτύου. Εντούτοις, η αύξηση αυτή δεν
ήταν τόσο γρήγορη όσο αναμενόταν.  Οι τιμές των
υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας αυξήθηκαν. Ομοίως,
αυξητική τάση παρουσίασαν οι τιμές των τοπικών
και υπεραστικών κλήσεων. Μείωση των τιμών
παρατηρήθηκε μόνο στις διεθνείς κλήσεις. Τέλος,
δυσλειτουργία παρουσιάζεται στην ανεξάρτητη και
αμερόληπτη λειτουργία της ρυθμιστικής αρχής.

60
Laffont και N’
Guessan

Μελετούν τις επιπτώσεις της μεταρρυθμιστικής
πολιτικής  στον τομέα των τηλεπικοινωνιών της
Ακτής Ελεφαντοστού

2003
Μελέτη

περίπτωσης
(Case Study)

Ο αριθμός των κυρίων τηλεφωνικών γραμμών
αυξήθηκε αισθητά. Το ποσοστό της τηλεφωνικής
πρόσβασης βελτιώθηκε σημαντικά. Σημαντική
ανάπτυξη γνώρισε και η αγορά της κινητής
τηλεφωνίας. Αντίθετα, η αγορά του διαδικτύου
παρουσιάζει ασήμαντη βελτίωση. Η ποιότητα των
παρεχομένων υπηρεσιών και η εξυπηρέτηση των
πελατών παρότι αυξήθηκε σημαντικά μετά την
μεταρρύθμιση, παραμένει σε χαμηλά επίπεδα. Μετά
την ιδιωτικοποίηση η χρηματοοικονομική απόδοση
της MTO  βελτιώθηκε σε μεγάλο βαθμό.
Καταλήγοντας συμπεραίνεται, ότι ο τομέας των
τηλεπικοινωνιών στην Ακτή Ελεφαντοστού
παρουσιάζει και μετά την μεταρρύθμισή του
σημαντικά προβλήματα. Το κυριότερο αφορά την
παροχή καθολικής υπηρεσίας. Τέλος, σε ότι αφορά
την λειτουργία των ρυθμιστικών αρχών
παρατηρούνται ανεπάρκειες κατά την άσκηση των
αρμοδιοτήτων τους.

61 Stuhmcke

Μελετά την μεταρρυθμιστική πολιτική του
τομέα των τηλεπικοινωνιών της Αυστραλίας.
Συγκεκριμένα εξέτασε την καθιέρωση για πρώτη
φορά παγκοσμίως, το 1993, ενός εθνικού
ιδιωτικού διαμεσολαβητή της τηλεπικοινωνιακής
βιομηχανίας και την δυνατότητά του να
αποτελέσει το παράδειγμα μιας νεωτεριστικής
ρυθμιστικής διαδικασίας του τομέα.

2002
Μελέτη

περίπτωσης
(Case Study)

Διαπιστώνεται η σημαντικότητα της ιδιωτικής αυτής
ρυθμιστικής αρχής στην ανάπτυξη αποτελεσματικού
ανταγωνισμού, ιδιαίτερα μετά την πλήρη
απελευθέρωση της αυστραλιανής
τηλεπικοινωνιακής αγοράς την 01/01/1997.
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62 Holder

Μελετά το πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων σε
διάφορους τομείς της βρετανικής οικονομίας
μεταξύ των οποίων και του τηλεπικοινωνιακού
τομέα.

1998
Μελέτη

περίπτωσης
(Case Study)

Τόσο η ιδιωτικοποίηση όσο και ο ανταγωνισμός
συνέβαλαν σημαντικά στην αύξηση της
παραγωγικότητας της εργασίας, στη μείωση των
τιμών και στην αύξηση της ποιότητας των
παρεχομένων υπηρεσιών. Επίσης η ενίσχυση της
χρηματοοικονομικής απόδοσης της British Telecom,
δεν θα είχε επιτευχθεί εάν είχε παραμείνει στην
ιδιοκτησία του δημόσιου τομέα.

63
Cricelli, Mastaldi
και Levialdi

Εξετάζουν τις επιπτώσεις των κάθετων
συγχωνεύσεων και εξαγορών στον ανταγωνισμό
μεταξύ των επιχειρήσεων.

1999
Μελέτη

περίπτωσης
(Case Study)

Υπό όρους οι κάθετες συγχωνεύσεις και εξαγορές
μπορούν να προκαλέσουν αύξηση του
ανταγωνισμού, οδηγώντας σε μείωση των τελικών
τιμών.  Όσον αφορά το κέρδος η διακύμανση
εξαρτάται από την προϋπάρχουσα δομή της αγοράς.

64
Wickramasinghe,
Hopper και
Rathnasiri

Εξετάζουν τις επιπτώσεις της ιδιωτικοποίησης
στο σύστημα διοικητικής λογιστικής και στην
χρηματοοικονομική απόδοση τον εθνικού
τηλεπικοινωνιακού οργανισμού της Σρι Λάνκα
(STL).

2004
Μελέτη

περίπτωσης
(Case Study)

Με την ιδιωτικοποίηση της επιχείρησης
εφαρμόστηκαν μια σειρά από πρακτικές όπως η
επένδυση σε νέες τεχνολογίες, η αναδιοργάνωση της
οργανωτικής δομής, η εισαγωγή νέου συστήματος
αξιολόγησης της απόδοσης, η εξυπηρέτηση του
πελάτη κά,  οι οποίες βελτίωσαν σημαντικά την
αποδοτικότητα, οργάνωσαν αποτελεσματικότερα
την διοίκηση και προώθησαν βασικούς στόχους
ανάπτυξης της επιχείρησης.

65 Goldstein

Εξετάζει τις επιπτώσεις της ιδιωτικοποίησης
στην οργανωτική δομή τεσσάρων από τους
μεγαλύτερους εθνικούς οργανισμούς
τηλεπικοινωνιών της Ευρώπης, της British
Telecom, της Deutsche Telekom, της France
Telecom και της Telecom Italia.

2000
Μελέτη

περίπτωσης
(Case Study)

Η διαδικασία της ιδιωτικοποίησης έχει επιπτώσεις
όχι μόνο στην απόδοση του τομέα,  αλλά επιφέρει
σημαντικές αλλαγές και στις οργανωτικές δομές των
επιχειρήσεων, επηρεάζοντας σημαντικά την
διοίκηση τους και τις σχέσεις τους με τους
υπαλλήλους, τους πελάτες και τους προμηθευτές.
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66 Lehn

Εξετάζει τις επιπτώσεις της ιδιωτικοποίησης και
της απελευθέρωσης της αγοράς στον
ανταγωνισμό στις δομές διακυβέρνησης των
επιχειρήσεων του τηλεπικοινωνιακού τομέα.
Επίσης, εξετάζει τις επιπτώσεις της
ιδιωτικοποίησης στην δομή διακυβέρνησης σε
συγκεκριμένες επιχειρήσεις όπως είναι η ΑΤ&Τ
και οι Baby Bells. Επιπλέον, χρησιμοποιώντας
ένα δείγμα από 93 επιχειρήσεις, εξετάζει  τις
οργανωτικές δομές των νεοεισερχομένων
επιχειρήσεων σε σχέση με τους παραδοσιακούς
οργανισμούς τηλεπικοινωνιών.

2002
Μελέτη

περίπτωσης
(Case Study)

Η δομή της ιδιοκτησίας μετά την ιδιωτικοποίηση
εμφανίζεται περισσότερο συγκεντρωμένη στη
διαταγή, προκειμένου να ενθαρρυνθεί ο έλεγχος των
Διευθυντών από τους επενδυτές. Η εκτελεστική
αποζημίωση είναι βασισμένη στα αποθέματα της
εταιρείας. Η χορήγηση επιδομάτων μπορεί να
συνδέεται με την απόδοση. Τέλος, τα Διοικητικά
Συμβούλια μετά την ιδιωτικοποίηση των εταιρειών
αποτελούνται από λιγότερα μέλη. Σε ότι αφορά την
ΑΤ&Τ και τις Baby Bells δεν διαπιστώνεται καμία
αλλαγή στην δομή ιδιοκτησίας.  Η εκτελεστική
αποζημίωση αυξήθηκε σημαντικά σε όλες τις
επιχειρήσεις. Το μέγεθος των Διοικητικών
Συμβουλίων μειώθηκε. Ότι οι νεοεισερχόμενες
επιχειρήσεις έχουν σημαντικά περισσότερο
συγκεντρωμένες δομές ιδιοκτησίας από τους
παραδοσιακούς οργανισμούς. Όσον αφορά στο
επίπεδο και την δομή αποζημίωσης των ανώτερων
υπαλλήλων δεν παρατηρείται καμία σημαντική
διαφορά. Τα Διοικητικά Συμβούλια στις νέες
επιχειρήσεις είναι μικρότερα από εκείνα των
παραδοσιακών οργανισμών.

67 Xu και Douglas
Εξετάζουν τις επιπτώσεις της αναδιάρθρωσης
της British Telecom στο σύστημα τιμολόγησης
της εταιρείας.

1999
Μελέτη

περίπτωσης
(Case Study)

Η British  Telecom  μετά την αναδιάρθρωσή της
βελτίωσε δραστικά το τιμολογιακό της σύστημα τα
αποτελέσματα του οποίου είναι ιδιαίτερα
σημαντικά. Ο αριθμός των καταγγελιών για την
ακρίβεια των λογαριασμών μειώθηκε αισθητά.
Επιπλέον, το αναθεωρημένο σύστημα τιμολόγησης
βελτίωσε εντυπωσιακά την εικόνα της British
Telecom ως εταιρείας υψηλής τεχνολογίας,
ικανοποιώντας τις αυξανόμενες απαιτήσεις των
πελατών.
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68
Grimshaw,
Beynon, Rubery
και Ward

Εξετάζουν τις επιπτώσεις των μεταρρυθμιστικών
πολιτικών στις μορφές εργασίας, στην οργάνωση
και την παροχή επαγγελματικής κατάρτισης μιας
επιχείρησης. Ως δείγμα χρησιμοποιούν τέσσερις
επιχειρήσεις του τομέα των υπηρεσιών, μεταξύ
των οποίων και την Telecomco, μια από τις
μεγαλύτερες εταιρείες παροχής
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στην Μεγάλη
Βρετανία.

2002
Μελέτη

περίπτωσης
(Case Study)

Οι μεταρρυθμιστικές πολιτικές οδήγησαν σε νέα
συστήματα παραγωγής, νέα προϊόντα και υπηρεσίες
και σε νέες μορφές οργάνωσης της εργασίας.  Η
Telecomco προχώρησε σε νέα ιεραρχία της
εργασίας,  η οποία  βελτίωσε σημαντικά την
επικοινωνία, αποδυνάμωσε την έντονη εποπτική
επιτήρηση και αύξησε την αυτονομία της εργασίας.
Εντούτοις, μεταξύ του προσωπικού της εταιρείας
παρατηρείται μια δυσαρέσκεια που πηγάζει κυρίως
από την αφαίρεση πολλών θέσεων στα διάφορα
επίπεδα της νέας δομής. Επίσης, πολλά προβλήματα
παρουσιάστηκαν και στο σύστημα αξιολόγησης της
απόδοσης.

69 OECD

Εξετάζονται οι επιπτώσεις της ιδιωτικοποίησης
και της αναδιοργάνωσης των παραδοσιακών
τηλεπικοινωνιακών οργανισμών στην
απασχόληση καθώς και στις μέσες αμοιβές και
τους μισθούς ανά υπάλληλο.Συγκεκριμένα,
μελετώνται οι αλλαγές σε πέντε εθνικούς
τηλεπικοινωνιακούς οργανισμούς (Telstra –
Αυστραλία, PTT - Ολλανδία, France Telecom -
Γαλλία, NTT – Ιαπωνία και Nynex – ΗΠΑ).

1995a
Μελέτη

περίπτωσης
(Case Study)

Διαπιστώνεται ότι η απασχόληση των οργανισμών,
κυρίως στις αρχές της δεκαετίας του 1990,
μειώνεται  σταθερά. Αντίθετα, οι μέσες αμοιβές και
οι μισθοί ανά υπάλληλο αυξήθηκαν.

70 OECD

Εξετάζονται οι αλλαγές στην δομή βασικών
τομέων της οικονομίας, μεταξύ των οποίων και
του τομέα των τηλεπικοινωνιών, στην εισαγωγή
και τη  προώθηση του ανταγωνισμού.

2001e
Μελέτη

περίπτωσης
(Case Study)

Ο τομέας των τηλεπικοινωνιών ήταν από τους
πρώτους τομείς που φιλελευθεροποιήθηκε και
αναδιοργανώθηκε δομικά. Ως πρώτη περίπτωση
αναφέρεται η αποσύνθεση του εθνικού
τηλεπικοινωνιακού οργανισμού των ΗΠΑ (AT&T),
ο οποίος διασπάστηκε σε περισσότερες επιχειρήσεις
και περισσότερα τμήματα.  Το αποτέλεσμα ήταν η
ανάπτυξη ισχυρού ανταγωνισμού, καθιστώντας
σήμερα την αμερικάνικη αγορά υπηρεσιών μεγάλης
απόστασης από τις ανταγωνιστικότερες στον κόσμο.
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71 Sueyoski

Εξετάζει τις αλλαγές που επέφερε η
ιδιωτικοποίηση στην λειτουργία του εθνικού
οργανισμού τηλεπικοινωνιών (NTT) της
Ιαπωνίας.

1998
Μελέτη

περίπτωσης
(Case Study)

Η αναδιοργάνωση της εταιρείας σε πρώτη φάση
περιλάμβανε την αντικατάσταση της ηγεσίας και
την εκπαίδευση των διευθυντών.  Ακόμη,
καθιερώθηκε ένα νέο σύστημα λογιστικής δαπανών.
Ο συνολικός αριθμός των υπαλλήλων εντός
δεκαετίας μειώθηκε αισθητά. Παράλληλα, οι
αμοιβές του προσωπικού, ιδιαίτερα των ανώτερων
στελεχών αυξήθηκαν σημαντικά. Εντούτοις, το
σοβαρό διοικητικό πρόβλημα του υψηλού κόστους
εργασίας δεν βελτιώθηκε παρά την μείωση του
προσωπικού, λόγω της σημαντικής αύξησης της
μέσης αμοιβής.  Ο πολιτικός έλεγχος μειώθηκε με
αποτέλεσμα η εταιρεία να έχει περισσότερη
ελευθερία, αποδεσμευμένη από τους περιορισμούς
μιας κρατικής εταιρείας. Ωστόσο, δεν απέκτησε
πλήρη διοικητική ελευθερία. Οι επιχειρησιακές
στρατηγικές, ο διορισμός και η απόλυση διευθυντών
αλλά και του υπόλοιπου προσωπικού πρέπει να
εγκριθούν από συνεδρίαση των μετόχων,  όπου την
πλειοψηφία διαθέτει το κράτος.

72 Evaristo
Εξετάζει τις αλλαγές στην οργανωτική δομή του
εθνικού οργανισμού τηλεπικοινωνιών της
Βραζιλίας (Telebras).

1998
Μελέτη

περίπτωσης
(Case Study)

Η Telebras  μίσθωσε νέους συμβούλους από τον
ιδιωτικό τομέα. Ακόμη, αποφάσισε να περιορίσει
την έντονη περιφερειακή δομή της και πρόσφερε
στους εργαζόμενους την δυνατότητα πρόωρης
συνταξιοδότησης, προκειμένου να μειώσει τον
συνολικό αριθμό του προσωπικού της. Παράλληλα,
εφάρμοσε σημαντικό πρόγραμμα βελτίωσης της
ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών μέσω της
επένδυσης σε νέες τεχνολογίες.

73
Polak και
Kleiner

Εξετάζουν τους βασικούς παράγοντες της
σωστής διοίκησης μιας επιχείρησης που
λειτουργεί σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον.
Ειδικότερα, εξετάζουν την ΑΤ&Τ και την
USWest (αμερικάνικες τηλεπικοινωνιακές
επιχειρήσεις).

2001
Μελέτη

περίπτωσης
(Case Study)

Η τέλεια διοίκηση μιας επιχείρησης που λειτουργεί
σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον, θα πρέπει να
είναι προσανατολισμένη στην άριστη εξυπηρέτηση
των πελατών και να αποτελείται από άρτια
καταρτισμένους υπαλλήλους. Η στρατηγική και της
ΑΤ&Τ και της USWest  εστιάζεται στην καλύτερη
εξυπηρέτηση των πελατών και την ανάπτυξη νέων
προϊόντων και υπηρεσιών, που ικανοποιούν
καλύτερα τις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις των
καταναλωτών.
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74 Chu

Εξετάζει την εσωτερική αναδόμηση του εθνικού
οργανισμού τηλεπικοινωνιών της Αυστραλίας
(Telstra), μετά την ιδιωτικοποίησή της και την
συμμετοχή της σε μια ανταγωνιστική αγορά.

2001
Μελέτη

περίπτωσης
(Case Study)

Η νέα διοίκηση εφάρμοσε στρατηγικές μείωσης του
κόστους μέσω της συρρίκνωσης, της μεταφοράς και
της εισαγωγής νέων τεχνολογιών σε μια προσπάθεια
να δημιουργηθεί μια αποδοτικότερη οργάνωση του
εργατικού δυναμικού.  Η αναδιοργάνωση είχε ως
αποτέλεσμα να βελτιωθεί σημαντικά η απόδοση της
εταιρείας, να γίνει ελκυστικότερη σε νέους
επενδυτές και να πετύχει μια καλύτερη διοίκηση και
λειτουργία. Οι συνολικές αμοιβές του προσωπικού
αυξήθηκαν σημαντικά.  Επιπλέον,  ο ρόλος των
Διευθυντών ενισχύθηκε αποκτώντας μεγαλύτερη
αυτονομία δράσης. Ωστόσο, το αίσθημα της
αβεβαιότητας της εργασίας μεταξύ των
χαμηλότερων βαθμών του προσωπικού έγινε
εντονότερη.

75
Hulsink και
Davies

Εξετάζουν την εσωτερική αναδιοργάνωση των
παραδοσιακών τηλεπικοινωνιακών οργανισμών
και την προσαρμογή τους σε μια παγκοσμίως
ιδιαίτερα ανταγωνιστική τηλεπικοινωνιακή
αγορά. Ειδικότερα, εξετάζουν την ΑΤ&Τ
(εθνικός τηλεπικοινωνιακός οργανισμός των
ΗΠΑ) και την British Telecom (εθνικός
τηλεπικοινωνιακός οργανισμός της Μεγάλης
Βρετανίας).

1997
Μελέτη

περίπτωσης
(Case Study)

Η ΑΤ&Τ και η British Telecom αναδιοργάνωσαν τις
εταιρικές τους δομές εγκαταλείποντας την
παραδοσιακή στρατηγική της κάθετης ολοκλήρωσης
υπέρ της εξειδίκευσης στην παροχή των υπηρεσιών.
Επιπλέον, επένδυσαν τεράστια ποσά σε προηγμένες
τεχνολογίες και επεκτάθηκαν μέσω συμμαχιών σε
νέες γεωγραφικές αγορές πέρα από τα όρια των
εθνικών συνόρων.

76
Ramaswamy και
Von Glinow

Εξετάζουν τις οργανωτικές αλλαγές που επήλθαν
στις κρατικές επιχειρήσεις μετά την
ιδιωτικοποίησή τους. Ειδικότερα, εξετάζουν την
διαδικασία ιδιωτικοποίησης της British Telecom
(εθνικός οργανισμός τηλεπικοινωνιών της
Μεγάλης Βρετανίας).

2000
Μελέτη

περίπτωσης
(Case Study)

Η αλλαγή ιδιοκτησίας είχε ως αποτέλεσμα μια νέα
οργάνωση που περιλαμβάνει σύγχρονες, λογικές και
οικονομικές αναλύσεις, την υιοθέτηση μιας
στρατηγικής και ενός επιχειρηματικού σχεδίου που
ενισχύει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της
επιχείρησης. Η νέα οργάνωση απευθύνεται
περισσότερο στην αγορά, υπολογίζει τις ανάγκες
των πελατών, προσδιορίζει τις μη ικανοποιηθείσες
ανάγκες και σχεδιάζει νέα προϊόντα και υπηρεσίες.
Επιπλέον,  ο έλεγχος της απόδοσης και τα
συστήματα κινήτρων και ανταμοιβής έχουν
ενεργητικότερο ρόλο στην νέα δομή.
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77 Parker

Εξετάζει τα αποτελέσματα της ιδιωτικοποίησης
των κρατικών επιχειρήσεων στην απόδοσή τους
και την εταιρική τους διακυβέρνηση.
Συγκεκριμένα, εξετάζει το πρόγραμμα
ιδιωτικοποίησης των βρετανικών επιχειρήσεων
δημόσιας χρήσης.

1999
Μελέτη

περίπτωσης
(Case Study)

Η ιδιωτικοποίηση είχε ως αποτέλεσμα την εισαγωγή
νέων διαδικασιών διαχείρισης περισσότερο
ευέλικτων,  νέων μεθόδων παραγωγής και
αποτελεσματικότερων μορφών επιχειρηματικής
οργάνωσης. Η νέα οργανωτική δομή μείωσε
σημαντικά το κόστος λειτουργίας οδηγώντας σε
υψηλότερα κέρδη. Επιπλέον, η νέα διοίκηση
προκάλεσε σημαντική αύξηση των μισθών και των
επιδομάτων,  με αποτέλεσμα οι αμοιβές μετά την
ιδιωτικοποίηση να είναι συγκρίσιμες με τις αμοιβές
που παρέχονται σε ανάλογου μεγέθους εταιρείες του
ιδιωτικού τομέα. Παράλληλα, το συνολικό
προσωπικό μειώθηκε σημαντικά.

78 Brews και Tucci

Εξετάζουν τις επιπτώσεις της υιοθέτησης νέων
τεχνολογιών και ιδιαίτερα του διαδικτύου στην
οργανωτική μορφή των επιχειρήσεων. Ως δείγμα
χρησιμοποιούν 469 πολυεθνικές επιχειρήσεις.

2004
Μελέτη

περίπτωσης
(Case Study)

Η σύνδεση μέσω δικτύων προκάλεσε τον
περιορισμό του επιχειρηματικού πεδίου και την
εμβάθυνση της ειδίκευσης. Επιπλέον, προκάλεσε
την μείωση της εσωτερικής ιεραρχίας και την
αύξηση του εξωτερικού συνεταιρισμού.

79 Sakai

Εξετάζει τις επιπτώσεις των στρατηγικών
συμμαχιών, των συγχωνεύσεων, των εξαγορών
και άλλων τύπων επιχειρησιακών δικτυώσεων
(όπως είναι το διαδίκτυο, το ηλεκτρονικό
εμπόριο, η ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων
κ.α.) στην δομή των επιχειρήσεων και κυρίως
των μικρών επιχειρήσεων.

2002
Μελέτη

περίπτωσης
(Case Study)

Οι δομές των περισσοτέρων πλέον πολυεθνικών
επιχειρήσεων αποτελούνται από ιδιαίτερα
εξειδικευμένες επιχειρησιακές μονάδες, οι οποίες
παρέχουν εξειδικευμένες υπηρεσίες και προϊόντα. Ο
τομέας των τηλεπικοινωνιών αποτελεί
χαρακτηριστικό παράδειγμα για το πώς οι γρήγορες
τεχνολογικές εξελίξεις σε συνδυασμό με
ρυθμιστικές μεταρρυθμίσεις, αναγκάζουν τις
εταιρείες να προβούν σε εσωτερική αναδιοργάνωση
με την αναζήτηση διεθνών συνεργασιών, εξαγορών,
συγχωνεύσεων.
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80 Capron και Will
Εξετάζουν τις επιπτώσεις των εξαγορών και
συγχωνεύσεων στην εταιρική διακυβέρνηση των
επιχειρήσεων.

1997
Μελέτη

περίπτωσης
(Case Study)

Οι συγχωνεύσεις και εξαγορές συμβάλουν στην
ουσιαστική επιχειρησιακή αναδόμηση των
επιχειρήσεων, στην σημαντική κατανομή των πόρων
και δημιουργούν εκτενείς μηχανισμούς
ολοκλήρωσης των διαδικασιών. Επίσης, οι
συγχωνεύσεις και εξαγορές επηρεάζουν σημαντικά
την απόδοση των επιχειρήσεων. Τις βοηθούν να
αναπτύξουν νέες επιχειρηματικές ικανότητες και να
απευθυνθούν σε νέες αγορές, βελτιώνοντας έτσι
σημαντικά την εταιρική αλλά και κοινωνική
ευημερία.

81 OECD
Εξετάζονται οι επιπτώσεις των στρατηγικών
συμμαχιών, των συγχωνεύσεων και εξαγορών
στην οργανωτική αναδιάρθρωση των εταιρειών.

2002c
Μελέτη

περίπτωσης
(Case Study)

Πολλές επιχειρήσεις που προηγουμένως ήταν εθνικά
μονοπώλια, προχώρησαν σε οργανωτική
αναδιάρθρωση, η οποία έλαβε ποικίλες μορφές.
Ειδικότερα, διέκοψαν ή συρρίκνωσαν τα μη
ανταγωνιστικά τους τμήματα και οργάνωσαν
ορθολογικότερα βασικές λειτουργίες, όπως είναι η
έρευνα και ανάπτυξη, το μάρκετινγκ και τα δίκτυα
διανομής. Επιπλέον, προχώρησαν σε επενδύσεις
νέων τεχνολογιών, εκμεταλλεύτηκαν περισσότερο
τις ικανότητες του ανθρώπινου δυναμικού, την
γνώση και τις δεξιότητές τους. Συμπεραίνεται τέλος
ότι η επιτυχία ή αποτυχία της αναδιοργάνωσης
εξαρτάται σημαντικά από παράγοντες όπως οι
οργανωτικές προσεγγίσεις, οι εθνικοί κανονισμοί, ο
ανταγωνισμός της αγοράς,  η φορολογία και τα
ζητήματα απασχόλησης.

82 Baroncelli

Εξετάζει τις επιπτώσεις των συγχωνεύσεων και
εξαγορών στην οργανωτική δομή των
επιχειρήσεων. Ως περίπτωση μελετά την
συγχώνευση πέντε επιχειρήσεων του ιταλικού
τομέα τηλεπικοινωνιών και εξετάζει
συγκεκριμένες χρηματοοικονομικές,
στρατηγικές και οργανωτικές πτυχές της
αναδιοργάνωσης, όπως είναι η διαχείριση του
ανθρώπινου δυναμικού, ο διοικητικός κύκλος
εργασιών, ο εταιρικός πολιτισμός και τα
διοικητικά σχέδια.

1998
Μελέτη

περίπτωσης
(Case Study)

Η διαδικασία των συγχωνεύσεων προκάλεσε
σημαντικές αλλαγές στην οργανωτική δομή της
επιχείρησης και στην ανακατανομή των πόρων,  με
αποτέλεσμα την σημαντική βελτίωση της
χρηματοοικονομικής απόδοσης, την εισαγωγή και
εκμετάλλευση νέων τεχνολογιών, αλλά και
σημαντική μείωση του συνολικού προσωπικού της.
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ΜΕΡΟΣ Β’
«ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ»

«Η ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»
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5. ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

Για την καλύτερη κατανόηση της έρευνας και των αποτελεσμάτων της

παρούσας διατριβής, κρίνεται καταρχήν σκόπιμο να αναλυθεί η ιστορική εξέλιξη

του ελληνικού τηλεπικοινωνιακού τομέα από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα.  Η

ανάπτυξη των ελληνικών τηλεπικοινωνιών μπορεί να διακριθεί σε τέσσερις βασικές

περιόδους (ΟΤΕ 2005-www.ote.gr-):

5.1 Περίοδος 1η: 1859 - 1949

Η ανάπτυξη των σύγχρονων τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα άρχισε το 1859 με

την εγκατάσταση και λειτουργία του πρώτου τηλεγράφου μεταξύ Αθηνών και

Πειραιώς.  Παράλληλα,  έγινε η πόντιση του πρώτου υποβρύχιου καλωδίου που

συνέδεσε την Αθήνα με τη Σύρο. Το τηλεγραφικό μονοπώλιο του κράτους

καθιερώνεται το 1861,  την ίδια χρονιά που η τηλεγραφική υπηρεσία ενώνεται με

την ταχυδρομική υπό την αρμοδιότητα της Γενικής Διεύθυνσης «ΤΤ»

(Ταχυδρομείων Τηλεγραφείων) του Υπουργείου Εσωτερικών. Το 1878

αποφασίστηκε η παραχώρηση της εκμετάλλευσης των τηλεγραφικών επικοινωνιών

με τα νησιά και το εξωτερικό στην εταιρεία «Eastern»,  την οποία αρκετά χρόνια

αργότερα διαδέχτηκε η εταιρεία «Cable and Wireless».

Η ανάπτυξη της τηλεφωνίας ξεκίνησε μερικά χρόνια αργότερα, το 1885, ενώ

το 1892 αποφασίστηκε η εγκατάσταση τηλεφώνων και εκδόθηκε ο Νόμος ΒΖΝ

«περί τηλεφωνικής συγκοινωνίας», ο οποίος κατοχυρώνει το κρατικό μονοπώλιο. Η

Γενική Διεύθυνση των «ΤΤ» αλλάζει σε Γενική Διεύθυνση «ΤΤΤ» (Ταχυδρομείων,

Τηλεγραφείων και Τηλεφωνίας) και αναλαμβάνει και την αρμοδιότητα της

τηλεφωνικής υπηρεσίας. Το 1914 η νέα Διεύθυνση μεταφέρεται από το Υπουργείο

Εσωτερικών στο νεοσυσταθέν Υπουργείο Συγκοινωνιών. Μετά από σύμβαση του

Ελληνικού Δημοσίου με την εταιρεία «The New Antwerp Telephone and Electrical

Works» (1926) ιδρύεται η «Ανώνυμος Τηλεφωνική Εταιρεία» (ΑΕΤΕ), της οποίας

η πλειοψηφία το 1930 περιήλθε στην γερμανική εταιρεία «Siemens – Halske AG».

Η σύμβαση του Δημοσίου με την ΑΕΤΕ προέβλεπε την ανάπτυξη των αστικών

τηλεφωνικών επικοινωνιών.
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Η συγκεκριμένη οργανωτική εξέλιξη του τομέα είχε ως αποτέλεσμα να

πραγματοποιηθούν αρκετά βήματα από την εισαγωγή του πρώτου τηλεγράφου προς

την κατεύθυνση της εγκατάστασης τηλεπικοινωνιακού υλικού και σύνδεσης μεταξύ

ελληνικών πόλεων αλλά και γειτονικών χωρών. Ως τέτοια αναφέρονται, η

εγκατάσταση του τηλεφωνικού κέντρου τοπικής συστοιχίας στην Αθήνα (1911), ο

ραδιοτηλεγραφικός σταθμός εμπορικής ανταπόκρισης στη Βάρη (1921), η

λειτουργία ραδιοτηλεγραφικού σταθμού ξηράς στον Πειραιά, ανοικτού στην

δημόσια ανταπόκριση (1935), η εγκατάσταση στην Αθήνα και σε είκοσι ακόμη

πόλεις αυτόματων τηλεφωνικών κέντρων βηματοπορικού δεκαδικού τύπου Siemens

– Strowger (1940), γεγονότα που αν και δεν οδήγησαν σε υψηλούς ρυθμούς

τηλεπικοινωνιακής ανάπτυξης, δημιούργησαν εντούτοις μια πρώτη βάση

συνδρομητών και εγκατεστημένης χωρητικότητας. Το 1940 οι συνδρομητές

τηλεφώνου σε όλη την Ελλάδα είναι 45.000, τα αυτόματα τηλεφωνικά κέντρα 42

και τα κοινοτικά τηλεφωνεία 5.500.

5.2 Περίοδος 2η: 1949 - 1980

Σταθμό στην ανάπτυξη του ελληνικού τομέα των τηλεπικοινωνιών αποτέλεσε

η ίδρυση του «Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος» (ΟΤΕ). Από το 1949 ο

ΟΤΕ αποτελεί τον ενιαίο εθνικό τηλεπικοινωνιακό φορέα που έχει τη μονοπωλιακή

εκμετάλλευση του τηλεπικοινωνιακού δικτύου της χώρας και όλων των

τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (αστικών υπεραστικών και διεθνών, ενσύρματων

και ασύρματων), τις οποίες παρείχε έως τότε η Γενική Διεύθυνσης των «ΤΤΤ» του

Υπουργείου Συγκοινωνιών, συμπεριλαμβανομένων και των τηλεφωνικών

υπηρεσιών που παρείχε η ΑΕΤΕ καθώς επίσης και των τηλεφωνικών υπηρεσιών

της πόλεως της Ρόδου (Ν.Δ. 1049/1949). Από το 1957 μετά την λήξη της σχετικής

σύμβασης του ελληνικού Δημοσίου με την «Cable and Wireless», ο ΟΤΕ απέκτησε

και το δικαίωμα της εξωτερικής τηλεγραφικής ανταπόκρισης.

Από την ίδρυση του ΟΤΕ και μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1980

συνέβησαν μια σειρά από σημαντικά γεγονότα που συνέβαλαν ουσιαστικά στην

διάδοση του τηλεφώνου στο ευρύτερο κοινό.  Από τα πρώτα κιόλας χρόνια

πραγματοποιήθηκαν σημαντικές επενδύσεις στην υποδομή των δικτύων στη βάση

της συμβατικής αναλογικής τεχνολογίας, με βασικό στόχο την παροχή καθολικής
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τηλεφωνικής υπηρεσίας σε ολόκληρη την χώρα. Συγκεκριμένα, ως σημαντικότερες

επενδύσεις αναφέρονται η εγκατάσταση του πρώτου δικτύου ασύρματης

επικοινωνίας σταθερών σημείων σε πανελλαδική κλίμακα (1954), η λειτουργία της

υπηρεσίας τηλεγραφικών συνδρομητών (Telex) το 1957, η αυτοματοποίηση αρχικά

της υπηρεσίας τηλεγραφικών συνδρομητών εσωτερικού (1962) και λίγα χρόνια

αργότερα του υπεραστικού δικτύου (1965), με την εγκατάσταση αυτόματών

υπεραστικών τηλεφωνικών κέντρων.

Το 1968 γίνεται το πρώτο μεγάλο έργο για την εξυπηρέτηση της διεθνούς

τηλεπικοινωνιακής κίνησης της χώρας μας με την εγκατάσταση υποβρύχιου

καλωδίου Ελλάδας –  Ιταλίας,  έπειτα από κοινή χρηματοδότηση του ΟΤΕ και του

ΝΑΤΟ. Ένα χρόνο αργότερα εγκαθίσταται και λειτουργεί στην Ελλάδα το πρώτο

διεθνές τηλεφωνικό κέντρο ραβδεπαφικής τεχνικής (Ρentaconta). Παράλληλα

λειτουργεί η πρώτη κεραία του κέντρου δορυφορικών επικοινωνιών Θερμοπυλών.

Για την κάλυψη ολόκληρου του ελληνικού θαλάσσιου χώρου λειτουργεί το δίκτυο

VΗF (1973). Παράλληλα, μια σειρά από μεγάλα έργα κατασκευών διεθνών

δικτύων, υποβρύχιων καλωδίων και ραδιοηλεκτρικών ζεύξεων όπως τα «Αριάδνη»,

«Αφροδίτη», «Απόλλων» κά. κατέστησαν την Ελλάδα σημαντικό τηλεπικοινωνιακό

κόμβο στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Αποτέλεσμα της ανάπτυξης μιας πανελλαδικής τηλεπικοινωνιακής υποδομής

ήταν η αύξηση του μεγέθους της τηλεφωνικής πυκνότητας. Συγκεκριμένα, ενώ το

1949 η Ελλάδα διαθέτει μόλις ένα τηλέφωνο ανά 100 κατοίκους, το 1981

λειτουργούν ήδη στον ελληνικό χώρο περισσότερα από 30 τηλέφωνα ανά 100

κατοίκους, καθιστώντας το τηλέφωνο καθημερινό εργαλείο μαζικής επικοινωνίας

των πολιτών.

5.3 Περίοδος 3η: 1980 - 1990

Κατά τη δεκαετία του 1980 επιδιώκεται η μεγέθυνση των ελληνικών

τηλεπικοινωνιών μέσω του τεχνολογικού εκσυγχρονισμού των δικτύων, ο οποίος

πραγματοποιείται με την αντικατάσταση της αναλογικής τεχνολογίας με ψηφιακή

τεχνολογία. Το 1984 υπογράφεται η συμφωνία για την προσχώρηση της χώρας μας

στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Δορυφορικών Επικοινωνιών EUTELSAT (European
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Telecommunications Satellite). Επίσης, η εγκατάσταση και λειτουργία ενός

παράκτιου επίγειου σταθμού Inmarsat παρέχει τη δυνατότητα για επικοινωνία μέσω

των δορυφόρων (1985). Ιδιαίτερης σημασίας θεωρείται η κατασκευή και

συντήρηση του υποβρύχιου καλωδίου οπτικών ινών της Ανατολικής Μεσογείου

(1986).

Το 1987 τίθεται σε λειτουργία η υπηρεσία της τηλεειδοποίησης (Paging) και

το 1989 ξεκινά η λειτουργία του δημόσιου δικτύου μετάδοσης και μεταγωγής

πακέτων δεδομένων (Data) καθώς και η λειτουργία του δημόσιου δικτύου

τηλεεικονογραφίας (Videotext). Παράλληλα, το 1989 λειτουργούν στην Αθήνα τα

πρώτα πλήρως ψηφιακά τηλεφωνικά κέντρα (υπεραστικό και κομβικό), συνολικής

χωρητικότητας 25.000 κυκλωμάτων. Η τηλεφωνική πυκνότητα συνεχίζει να

αυξάνεται από 34 τηλέφωνα ανά 100 κατοίκους το 1983 σε 45 το 1989. Ωστόσο,

αυτή η τηλεφωνική επέκταση σε συνδυασμό με την επενδυτική υστέρηση της

συγκεκριμένης περιόδου, είχε ως αποτέλεσμα να μην μπορεί να καλυφθεί η

υπερβάλλουσα ζήτηση για τηλεφωνικές υπηρεσίες. Ιδιαίτερα αρνητικές ήταν και οι

επιπτώσεις στην ποιότητα του δικτύου και των παρεχομένων υπηρεσιών.

Παράλληλα, ο ΟΤΕ το 1983 υπάγεται στις κοινωνικοποιημένες δημόσιες

επιχειρήσεις. Με σειρά διαταγμάτων προβλέπεται η λειτουργία του οργανισμού ως

αυτοτελούς δημόσιας επιχείρησης, επιφέροντας σημαντικές αλλαγές στα όργανα

διοίκησης και ελέγχου. Επίσης, καθιερώνεται για πρώτη φορά η συμμετοχή των

εργαζομένων στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού καθώς και των

κοινωνικών φορέων που λειτουργούν ως εκπρόσωποι των χρηστών (Ν. 1365/83). Ο

ΟΤΕ συνεχίζει να λειτουργεί ως αυτοτελής δημόσια επιχείρηση υπό την εποπτεία

του κράτους. Στην πράξη όμως, έχει εξαιρετικά ισχυρή εξάρτηση από τις εκάστοτε

κυβερνήσεις, γεγονός που περιορίζει σημαντικά την αποτελεσματικότητά του.

5.4 Περίοδος 4η: 1990 - 2006

Στις αρχές της δεκαετίας του 1990 η επικρατούσα θεσμική οργάνωση του

ελληνικού τομέα τηλεπικοινωνιών τέθηκε σε μεγάλη αμφισβήτηση. Η ποιότητα των

παρεχομένων υπηρεσιών εξακολουθεί να βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα. Η λίστα

αναμονής για κύρια τηλεφωνική σύνδεση αγγίζει περίπου τις 1 εκατομμύριο
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αιτήσεις. Επιπλέον, η ανάπτυξη νέων υπηρεσιών περιορίζεται σημαντικά από το

υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο.

Έτσι,  οι αυξημένες πιέσεις για την παροχή νέων προηγμένων υπηρεσιών και

προϊόντων που προσφέρουν οι τεχνολογικές καινοτομίες κατέστησαν επιτακτική

την ανάγκη μεταρρύθμισης του ελληνικού τηλεπικοινωνιακού τομέα. Επιπλέον, η

ιδιότητα της Ελλάδας ως κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνεπάγεται

την υποχρέωση συμμόρφωσης με την ευρωπαϊκή τηλεπικοινωνιακή πολιτική,  η

οποία προβλέπει την δημιουργία μιας ενιαίας και πλήρως απελευθερωμένης

τηλεπικοινωνιακής αγοράς στον ανταγωνισμό. Βασικές κατευθύνσεις της

τηλεπικοινωνιακής μεταρρύθμισης που τελικά υιοθετήθηκε αποτέλεσαν ο

εκσυγχρονισμός της τηλεπικοινωνιακής υποδομής με την πλήρη ψηφιακοποίηση

του δικτύου και η καθιέρωση του ανταγωνισμού στην αγορά με την σταδιακή

κατάργηση των ειδικών και αποκλειστικών δικαιωμάτων και προνομίων με τα

οποία είχε προικοδοτηθεί ο ΟΤΕ, ως κρατικός οργανισμός παροχής

τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. Ταυτόχρονα, εφαρμόστηκε νέο ρυθμιστικό πλαίσιο

για την εύρυθμη λειτουργία και ανάπτυξη της αγοράς (OECD 2001f).

Πιο συγκεκριμένα, στο κανονικό επενδυτικό πρόγραμμα του ΟΤΕ

προστέθηκε την διετία 1992-1994 και το Επείγον Πρόγραμμα Ανάπτυξης

Τηλεπικοινωνιών (ΕΠΑΤ). Έτσι, εκτελέστηκαν άμεσα μια σειρά από έργα όπως, ο

«Αττικός Δακτύλιος» και η επέκταση του δημόσιου δικτύου μεταγωγής πακέτων

Hellaspac κ.α., με βασικό στόχο την ουσιαστική βελτίωση της ποιότητας των

παρεχομένων υπηρεσιών και την ανάπτυξη νέων προηγμένων υπηρεσιών.

Επιπλέον, το 1992 εγκαταστάθηκαν τα πρώτα 300 καρτοτηλέφωνα αρχικά στα

μεγάλα αστικά κέντρα και στη συνέχεια στην υπόλοιπη χώρα. Το 1994 είναι μία

σημαντική χρονιά,  καθώς λειτουργεί αρχικά στην Αθήνα το σύστημα διαχείρισης

δικτύου (N.M.S) που επιτρέπει στον ΟΤΕ να εποπτεύει και να διαχειρίζεται το

δίκτυό του αποτελεσματικά, μειώνοντας το λειτουργικό κόστος και βελτιώνοντας

σημαντικά την ποιότητα της επικοινωνίας. Επίσης, εγκαινιάζεται το νέο κέντρο

δορυφορικών επικοινωνιών στην Νεμέα και εγκαθίσταται πανελλαδικά ψηφιακό

δίκτυο ενοποιημένων υπηρεσιών (ISDN) (ΟΤΕ 2005-www.ote.gr-).



146

Ταυτόχρονα, σύμφωνα με την παγκόσμια πρακτική, αποφασίστηκε η

αναδιοργάνωση και ιδιωτικοποίηση του ΟΤΕ με στόχο την βελτίωση της απόδοσής

του, ώστε να ανταποκριθεί στις συνθήκες μιας διεθνούς ανταγωνιστικής αγοράς.

Μετά από δύο αποτυχημένες απόπειρες,  η μερική ιδιωτικοποίηση του ΟΤΕ

στέφθηκε με επιτυχία το 1996 με την εισαγωγή μετοχών του ΟΤΕ στο

Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, μέσω εγχώριας και διεθνούς προσφοράς μετοχών.

Τα έτη 1997 και 1998 ακολουθεί η επιτυχής διάθεση δύο ακόμη πακέτων μετοχών

του Οργανισμού. Ακόμη, στην περίοδο αυτή ο ΟΤΕ για να πετύχει μεγαλύτερη

ευελιξία στις δραστηριότητές του προχώρησε στην ίδρυση και λειτουργία

θυγατρικών επιχειρήσεων (Hellascom Int., Ανταλλακτήρια Συναλλάγματος,

OTEnet, Cosmote, Hellas Sat, OTE leasing, Maritel κ.α.) (Ν. 2257/94, Ν. 2374/96,

OECD 2001f).

Παράλληλα με την ιδιωτικοποίηση του ΟΤΕ ξεκίνησε η σταδιακή

απελευθέρωση την ελληνικής τηλεπικοινωνιακής αγοράς στον ανταγωνισμό.

Ειδικότερα, η σταδιακή απελευθέρωση των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών άρχισε

το 1992 με μια σειρά νομοθετημάτων, με τα οποία ενσωματώθηκαν στο ελληνικό

δίκαιο οι ρυθμίσεις των ευρωπαϊκών οδηγιών. Πιο συγκεκριμένα, με τους νόμους

2075/92 και 2166/93 επιτράπηκε η εγκατάσταση, οργάνωση και εκμετάλευση δύο

αδειών κυψελοειδούς κινητής τηλεφωνίας GSM σε ιδιωτικούς φορείς και από

δημόσιες επιχειρήσεις άλλων κρατών-μελών της ΕΕ. Το 1994 με τον νόμο 2246/94

και στην συνέχεια με το Π.Δ. 424/95 απελευθερώνεται η αγορά του τερματικού

τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και καθορίζονται οι προϋποθέσεις εισαγωγής,

κατασκευής, εμπορίας και σύνδεσής του με το δημόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο.

Το 1998 πραγματοποιείται η οριστική απελευθέρωση της εγκατάστασης υποδομών

εναλλακτικών δικτύων και η παροχή μέσω αυτών απελευθερωμένων

τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (Π.Δ. 40/96). Η πλήρης απελευθέρωση της

ελληνικής τηλεπικοινωνιακής αγοράς στον ανταγωνισμό αποφασίσθηκε το 2000 με

την κατάργηση των αποκλειστικών δικαιωμάτων του ΟΤΕ την 31 Δεκεμβρίου

2000, γεγονός που επισφράγισε την πλήρη προσαρμογή της ρύθμισης του εθνικού

κλάδου των τηλεπικοινωνιών προς το κοινοτικό πλαίσιο (N. 2867/2000).

Σε συνδυασμό με την απελευθέρωση της αγοράς καθιερώνεται ένα

ρυθμιστικό πλαίσιο και μια ανεξάρτητη ρυθμιστική αρχή (ΕΕΤΤ), προκειμένου να
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επιτευχθεί η ομαλή μετάβαση στον ανταγωνισμό και η εύρυθμη, χωρίς προβλήματα

ανάπτυξη και λειτουργία της τηλεπικοινωνιακής αγοράς.

Με την ίδρυση του ΟΤΕ η ρυθμιστική εξουσία της ελληνικής

τηλεπικοινωνιακής αγοράς ανήκε στην Γενική Διεύθυνση «Ταχυδρομείων,

Τηλεγραφείων και Τηλεφωνίας»  του Υπουργείου Συγκοινωνιών με την

υποβοήθηση ενός τηλεπικοινωνιακού συμβουλίου. Η κατάσταση αυτή παρέμεινε

σχεδόν ίδια μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του ’90, οπότε και ψηφίσθηκε ο Νόμος

2075/92 που προέβλεπε την ίδρυση μιας πανίσχυρης ανεξάρτητης διοικητικής

αρχής, της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών (ΕΤΤ). Η ΕΤΤ είχε κανονιστικές,

γνωμοδοτικές, ελεγκτικές και διαιτητικές αρμοδιότητες και κυρίως είχε την

αρμοδιότητα να χορηγεί, να ανανεώνει, να τροποποιεί και να ανακαλεί τις άδειες

των τηλεπικοινωνιακών επιχειρήσεων.

Ωστόσο, η αντικατάσταση του Ν. 2075/92 από τον Ν. 2246/94 επέφερε

σημαντικές μεταβολές στο ρυθμιστικό πλαίσιο της αγοράς. Συγκεκριμένα, ο Ν.

2246 αφαίρεσε βασικές ρυθμιστικές αρμοδιότητες από την ΕΕΤ και τις ανάθεσε εκ

νέου στον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών (ΥΜΕ), ο οποίος εποπτεύει την

ΕΕΤ. Επανασυνέστησε τη Γενική Γραμματεία Επικοινωνιών (ΓΓΕ), ως υπηρεσία

μέσα στο ΥΜΕ και της προσέδωσε τις αρμοδιότητες της «Εθνικής Αρχής

Τηλεπικοινωνιών». Επίσης, με το νέο νόμο θεσμοθετήθηκε μια Συμβουλευτική

Επιτροπή (ΣΕ)  που γνωμοδοτεί προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών

για θέματα που αφορούν την ανάπτυξη των ελληνικών τηλεπικοινωνιών.

Απόρροια του συγκεκριμένου νόμου ήταν η λειτουργία δύο ρυθμιστικών

αρχών της ΕΕΤ και της ΓΓΕ, η συνεργασία των οποίων καθορίζονταν με Προεδρικό

Διάταγμα. Ειδικότερα, η ΓΓΕ είχε ως αρμοδιότητες την χάραξη της πολιτικής των

τηλεπικοινωνιών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, την εποπτεία, την νομοθετική

πρωτοβουλία και την άσκηση της κανονιστικής αρμοδιότητας στον τομέα των

τηλεπικοινωνιών. Αντίθετα, η ΕΤΤ είχε κανονιστικές, γνωμοδοτικές και ελεγκτικές

αρμοδιότητες. Η πρωταρχική αποστολή της ήταν η εποπτεία και η εφαρμογή της

τηλεπικοινωνιακής πολιτικής. Ο διαχωρισμός αυτός των ρυθμιστικών ευθυνών

μεταξύ του Υπουργείου και της ΕΤΤ δημιούργησε σοβαρά προβλήματα

συντονισμού και επικαλύψεως των αρμοδιοτήτων.
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Συνεπώς, ενόψει της πλήρους απελευθέρωσης της ελληνικής

τηλεπικοινωνιακής αγοράς την 1/1/2001, ο νέος Νόμος 2867 που ψηφίστηκε το

2000 καθόρισε το ρυθμιστικό πλαίσιο του τομέα των τηλεπικοινωνιών,

ενσωματώνοντας όλες τις κοινοτικές οδηγίες που είχαν προηγηθεί. Το πιο

ευδιάκριτο χαρακτηριστικό γνώρισμά του είναι ότι ενισχύει την Εθνική Επιτροπή

Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) ως ανεξάρτητη ρυθμιστική αρχή που

απολαμβάνει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια. Οι αρμοδιότητές της αρχής

ενισχύθηκαν σημαντικά με την ανάληψη της αποκλειστικής αρμοδιότητας για τη

χορήγηση όλων των τηλεπικοινωνιακών αδειών είτε απευθείας είτε μετά από

διαγωνισμό, καθώς και της αρμοδιότητας ελέγχου της τήρησης των διατάξεων της

νομοθεσίας από τις τηλεπικοινωνιακές επιχειρήσεις και της επιβολής σοβαρών

διοικητικών κυρώσεων σε περίπτωση παραβίασης της τηλεπικοινωνιακής

νομιμότητας. Το ΥΜΕ αντίθετα, περιορίστηκε ρητά στην αρμοδιότητα της χάραξης

των κατευθυντηρίων γραμμών της πολιτικής των τηλεπικοινωνιών και της

ανάληψης των απαιτούμενων νομοθετικών πρωτοβουλιών στον τομέα.

Το 2006 ο Νόμος 3431, ο οποίος αντικατέστησε τον Νόμο 2867/2000

ενίσχυσε ακόμη περισσότερο τον ρόλο και τις αρμοδιότητες της ΕΕΤΤ.  Η ΕΕΤΤ

είναι  υπεύθυνη για τον έλεγχο,  τη ρύθμιση και την εποπτεία της αγοράς των

ηλεκτρονικών επικοινωνιών, με στόχο την ανάπτυξη υγιούς ανταγωνισμού, τη

βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων προϊόντων και υπηρεσιών και τη μείωση

του κόστους για τον τελικό χρήστη.

Η σταδιακή απελευθέρωση την ελληνικής τηλεπικοινωνιακής αγοράς στον

ανταγωνισμό με την παράλληλη ιδιωτικοποίηση του ΟΤΕ και την καθιέρωση της

ΕΕΤΤ ως ανεξάρτητης ρυθμιστικής αρχής προκάλεσε τη ραγδαία ανάπτυξη της.

Αυτή η ανάπτυξη της ελληνικής τηλεπικοινωνιακής αγοράς αναδεικνύεται από τα

στοιχεία ελληνικών και διεθνών οργανισμών (ΕΕΤΤ, ΟΤΕ, OECD) σε μια σειρά

από δείκτες απόδοσης, όπως προκύπτουν από την διεθνή βιβλιογραφία3. Πιο

συγκεκριμένα,

3 Βλ. Πίνακα 4 της παρούσας διατριβής.
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5.5 Τηλεπικοινωνιακή υποδομή

Ο εκσυγχρονισμός της υποδομής κρίθηκε απαραίτητος για τις αυξημένες

απαιτήσεις μιας απελευθερωμένης αγοράς. Έτσι, ήδη από τα πρώτα χρόνια της

μεταρρύθμισης εκτελέστηκαν προγράμματα αναβάθμισης των δυνατοτήτων του

τηλεπικοινωνιακού δικτύου, με σκοπό να προσφερθούν ταχύτερες και πιο

αξιόπιστες μέθοδοι μετάδοσης πληροφοριών. Σταδιακά πραγματοποιήθηκαν

μεγάλες επενδύσεις για την ψηφιακοποίηση του δικτύου με την εγκατάσταση

συστημάτων οπτικών ινών, ψηφιακών κέντρων κ.α. Παράλληλα έγιναν επενδύσεις

σε ευρυζωνικές συνδέσεις (συνδέσεις μεγάλης χωρητικότητας και υψηλής

ταχύτητας), προκειμένου να είναι δυνατή η ολοκληρωμένη μεταφορά φωνής,

εικόνας και δεδομένων.

Ειδικότερα, στις αρχές της δεκαετίας του 1990 η απόδοση της ελληνικής

αγοράς από άποψη ψηφιακοποίησης του δικτύου βρισκόταν σε πολύ χαμηλό

επίπεδο (11%), γεγονός που κατέτασσε την Ελλάδα ως την χώρα με το χαμηλότερο

ποσοστό ψηφιακοποίησης μεταξύ των χωρών της ΕΕ.  Ως εκ τούτου,  από το 1992

εφαρμόστηκαν μια σειρά από αναπτυξιακά προγράμματα με αποτέλεσμα το 2004

να επιτευχθεί η πλήρης ψηφιακοποίηση του δικτύου (100%),  όπως προκύπτει και

από το σύνολο υπαρχουσών ερευνών4.  Τα προγράμματα προέβλεπαν την εκτέλεση

συγκεκριμένων έργων όπως η εγκατάσταση αυτόματων ψηφιακών τηλεφωνικών

κέντρων όλων των βαθμιδών, η κατασκευή αστικών δικτύων χάλκινων αγωγών, η

κατασκευή ζευκτικών δικτύων με καλώδια οπτικών ινών στις μεγάλες πόλεις, η

κατασκευή υπεραστικών χερσαίων και υποβρυχίων εθνικών και διεθνών καλωδίων

οπτικών ινών,  η εγκατάσταση ψηφιακών εθνικών και διεθνών Ρ/Η Δικτύων,  η

ανάπτυξη δικτύου ISDN, ADSL κ.α. Η εξέλιξη της ψηφιακοποίησης του δικτύου

παρουσιάζεται στον παρακάτω Πίνακα 5.

4 Ενδεικτικά αναφέρονται οι έρευνες των Ros και Banerjee (2000) σε 23 χώρες της Λατινικής
Αμερικής, των Hughes και Phillips (1999) για τις ΗΠΑ, του Min (1999) για την Ιαπωνία, του
Ypsilantis (2002) για το Ηνωμένο Βασίλειο, των Ypsilantis και Min (2001) και του Sacripanti (1999)
για την Ιταλία, των Xavier και Ypsilantis (2000) για την Ισπανία, των Sato και Ypsilantis (2000) για
τη Δανία, των Min και Ypsilantis (1999) για την Ολλανδία, των Yamada και Ypsilantis (2000) για
την Ιρλανδία, των Lee και Ypsilantis (2000) για την Πολωνία, των Xavier και Ypsilantis (2000) για
την Τσεχία, των Tusubira κ.α. (2002) για την Ουγκάντα.
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Πίνακας 5: Ποσοστό ψηφιακοποίησης και επενδύσεις στην ελληνική

τηλεπικοινωνιακή αγορά

Πηγή: ΟΤΕ, OECD * μη διαθέσιμο

5.6 Επενδυτική δραστηριότητα

Κατά την δεκαετία του 1990 η επενδυτική δραστηριότητα στην Ελλάδα

καλύπτεται κυρίως από τον ΟΤΕ με την κατάρτιση αναπτυξιακών πενταετών

προγραμμάτων και βασικό στόχο τη βελτίωση και την επέκταση της

τηλεπικοινωνιακής υποδομής της χώρας για την παροχή περισσοτέρων και νέων

τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. Ιδιαίτερα σημαντική συμβολή σε αυτή την

επενδυτική δραστηριότητα, όπως και για τις άλλες εξεταζόμενες χώρες5, είχαν και

οι επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν από το 1992 και έπειτα από τις 4 εταιρείες

της κινητής τηλεφωνίας, με στόχο τη δημιουργία της κατάλληλης υποδομής για την

παροχή κινητών υπηρεσιών στο σύνολο της χώρας. Από το 2001, με την πλήρη

απελευθέρωση της ελληνικής τηλεπικοινωνιακής αγοράς στον ανταγωνισμό, οι

επενδύσεις ενισχύονται από τις νεοεισερχόμενες επιχειρήσεις κυρίως στην αγορά

της σταθερής τηλεφωνίας και του διαδικτύου.

Συγκεκριμένα, όσον αφορά στο ύψος των επενδύσεων από τα στοιχεία της

παρούσας έρευνας, τα οποία ταυτίζονται με αυτά παλαιότερων ερευνών6,

5 Ενδεικτικά αναφέρονται οι μελέτες των Madden κ.α. (2003) σε 12 ειρηνικοασιατικές χώρες, των
Sato και Ypsilantis (2000) για την Δανία, του Heracleous (2001) για την Σιγκαπούρη,  των Athreya
(1996) και Sinha (1996) για την Ινδία,  των Tusubira κ.α. (2002) για την Ουγκάντα, των Haggarty
και Shirley (2003) για την Γκάνα.
6 Των Gutierrez και Berg (2002) σε ένα δείγμα 19 χωρών από την Λατινική Αμερική και την
Καραϊβική, των Boubakri κ.α.(2005) σε ένα δείγμα 230 επιχειρήσεων, των Boubakri και Cosset
(1998) σε ένα δείγμα 79 επιχειρήσεων, των Bortolotti κ.α. (2002) σε ένα δείγμα 31 εθνικών
τηλεπικοινωνιακών οργανισμών, των D’ Souza  κ.α.( 2001) σε 118 επιχειρήσεις, του Ypsilantis
(2002) για τον Καναδά, των Xavier και Ypsilantis (2000) για την Ισπανία, των Yamada καιYpsilantis
(2000) για την Ιρλανδία, του Vanyai (1998) για την Ουγγαρία, των Gonzalez κ.α. (1998) για το
Μεξικό.

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Ποσοστό
ψηφιακοποίησης

11% 22% 31% 37% 43% 47% 75% 91% 94% 96% 98% 99% 100% 100% 100%

Σύνολο

επενδύσεων

(σε εκατ. US$)

710 1168 840 674 736 843 1552 1398 1534 1914 1291 1263 1358 813 *
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διαπιστώνεται ότι την περίοδο 1992 – 2005 επενδύθηκαν στην ελληνική

τηλεπικοινωνιακή αγορά κατά μέσο όρο 1150 εκατ. US$ το έτος (Πίνακας 5).

5.7 Είσοδος νέων επιχειρήσεων στην αγορά

Όπως αναφέρθηκε στην ιστορική εξέλιξη του κλάδου, οι προσπάθειες για την

δημιουργία ανταγωνιστικού περιβάλλοντος στην ελληνική τηλεπικοινωνιακή αγορά

ξεκίνησαν στις αρχές της δεκαετίας του 1990 και ολοκληρώθηκαν μέσα από μια

επίπονη διαδικασία στο τέλος του 2000. Ο νόμος 2867/00 προέβλεπε την

κατάργηση των αποκλειστικών δικαιωμάτων του ΟΤΕ την 31 Δεκεμβρίου 2000 και

την πλήρη απελευθέρωση της ελληνικής τηλεπικοινωνιακής αγοράς στον

ανταγωνισμό.

Η πλήρης απελευθέρωση της ελληνικής αγοράς από την 1 Ιανουαρίου 2001

προκάλεσε την διαρκή είσοδο νέων τηλεπικοινωνιακών επιχειρήσεων. Ειδικότερα,

από το 1992 η σταδιακή απελευθέρωση της ελληνικής αγοράς στον ανταγωνισμό

συνέβαλε στη δημιουργία ενός μεγάλου αριθμού νέων επιχειρήσεων. Έτσι, από την

μια επιχείρηση που δραστηριοποιούνταν το 1992 (τον ΟΤΕ) στην ελληνική

τηλεπικοινωνιακή αγορά, φτάσαμε το 2005 σε περισσότερες από 350

τηλεπικοινωνιακές επιχειρήσεις, όπως αυτές καταγράφονται στο Μητρώο

Επιχειρήσεων της ΕΕΤΤ. Οι επιχειρήσεις αυτές παρέχουν ένα ευρύ φάσμα

τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. Η πλειοψηφία τους δραστηριοποιείται κυρίως στις

υπηρεσίες φωνής και στις υπηρεσίες διαδικτύου. Στην αγορά παροχής υπηρεσιών

κινητής τηλεφωνίας δραστηριοποιούνται σήμερα τέσσερις επιχειρήσεις. Το 1992

εισήχθη στην αγορά ένα διπολικό καθεστώς με την αδειοδότηση δύο ιδιωτικών

επιχειρήσεων για την παροχή ψηφιακής κινητής τηλεφωνίας. Ο OTE, με τη

σύσταση θυγατρικής του επιχείρησης το 1998 αποτέλεσε την 3η επιχείρηση που

εισήλθε στην αγορά. Το 2002 αδειοδοτήθηκε και 4η επιχείρηση, γεγονός που

ενίσχυσε ακόμη περισσότερο το ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Αναλυτικότερα, στον Πίνακα 6 που ακολουθεί παρουσιάζεται η εξέλιξη του

αριθμού των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην ελληνική

τηλεπικοινωνιακή αγορά. Η εξέλιξη παρουσιάζεται ανάλογα με το είδος της άδειας
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λειτουργίας που απαιτείται (ειδικής ή γενικής άδειας) 7. Μετά τον Ιούνιο του 2006,

εφαρμόστηκε ο νέος Κανονισμός Γενικών Αδειών, ο οποίος εναρμονίζει πλήρως τη

διαδικασία αδειοδότησης των παρόχων δικτύων ή/και υπηρεσιών ηλεκτρονικών

επικοινωνιών στην Ελλάδα με το υφιστάμενο ευρωπαϊκό πλαίσιο. Η σημαντικότερη

αλλαγή στο νέο κανονισμό αφορά στην κατάργηση των ειδικών αδειών και την

ενσωμάτωσή τους στις γενικές άδειες.

Πίνακας 6: Συνολικός αριθμός Ειδικών και Γενικών Αδειών ανά έτος

Πηγή: ΕΕΤΤ

Το 2005 είχαν συνολικά χορηγηθεί 362 άδειες, εκ των οποίων 65 ήταν ειδικές

άδειες και 297 γενικές άδειες. Ο συνολικός αριθμός των ειδικών αδειών από 6 που

ήταν το 1999 έφτασε σε 57 το 2002 παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση. Μόνο

κατά το έτος της απελευθέρωσης, 2001, χορηγήθηκαν 37 άδειες. Ο αριθμός αυτός

στο τέλος του 2005 αυξήθηκε τελικά στις 65. Ο τομέας των γενικών αδειών

προσέλκυσε το ενδιαφέρον πολλών μικρομεσαίων κυρίως τηλεπικοινωνιακών

επιχειρήσεων. Από 151 άδειες που είχαν χορηγηθεί το 1999, ο αριθμός αυτός

αυξήθηκε σε 297 στο τέλος του 2005. Συνολικά από τον Πίνακα 2 διαπιστώνεται

ότι κατά την χρονική περίοδο 1999 – 2005 δημιουργήθηκαν κατά μέσο όρο περίπου

34 νέες επιχειρήσεις τον χρόνο.

Ωστόσο, είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι ο αριθμός των επιχειρήσεων που

πραγματικά λειτουργούν είναι μικρότερος από αυτόν που καταγράφεται στον

κατάλογο της ΕΕΤΤ.  Καταρχήν αρκετές από αυτές, αν και έχουν ενεργή άδεια δεν

έχουν ακόμη δραστηριοποιηθεί παραγωγικά, ενώ κατά τα έτη 2003 και 2004 η

7 Ειδική Άδεια απαιτείται για την εγκατάσταση τηλεπικοινωνιακών δικτύων μέσω δημόσιων χώρων
(δικαιώματα διέλευσης) καθώς και για την παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, μέσω της χρήσης
σπάνιων πόρων, δηλαδή αριθμών ή συχνοτήτων. Γενική Άδεια απαιτείται για την άσκηση κάθε
τηλεπικοινωνιακής δραστηριότητας που δεν εμπίπτει στο πλαίσιο των Ειδικών Αδειών (N.
2867/2000).

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Ειδικές Άδειες 6 11 48 57 56 61 65

Γενικές Άδειες 151 215 251 235 247 267 297

Σύνολο 157 226 299 292 303 328 362



153

ΕΕΤΤ προέβη στην ανάκληση 10 αδειών. Ο αριθμός των 362 επιχειρήσεων που

κατείχαν ειδική είτε γενική άδεια το 2005 για την παροχή τηλεπικοινωνιακών

υπηρεσιών κρίνεται για τα ελληνικά δεδομένα σαφώς μεγαλύτερος από εκείνον που

μπορεί να είναι πραγματικά βιώσιμος. Αυτό έχει ως συνέπεια να αναμένεται κατά

τα επόμενα χρόνια η διάλυση ή η συγχώνευση και η εξαγορά μερικών

επιχειρήσεων. Επίσης, αναμένεται να δημιουργηθούν μεγαλύτερα και πιο ισχυρά

σχήματα με στόχο την παροχή ενός ευρύτερου συνόλου ολοκληρωμένων

υπηρεσιών σταθερών και κινητών επικοινωνιών, διαδικτύου καθώς και υπηρεσίες

προστιθέμενης αξίας προς των πελάτη.

5.8 Έσοδα της ελληνικής τηλεπικοινωνιακής αγοράς

Η δυναμική είσοδος νέων επιχειρήσεων στην αγορά, όπως συμπεραίνει και

μια σειρά παλαιοτέρων ερευνών8, είχε ως αποτέλεσμα την ραγδαία αύξηση των

εσόδων του ελληνικού τομέα των τηλεπικοινωνιών. Συγκεκριμένα, τα έσοδα των

βασικότερων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (σταθερής και κινητής τηλεφωνίας και

διαδικτύου)  από 1,1  δις ευρώ που ήταν το 1992  ανήλθαν σε 8  δις ευρώ το 2006.

Σημαντικό είναι να διευκρινιστεί ότι από το 2003 η μεγαλύτερη συμμετοχή στο

σύνολο των εσόδων ανήκει πλέον στην κινητή τηλεφωνία, η οποία το 2006 άγγιξε

τα 4,6 δις ευρώ έναντι 3,2 δις ευρώ της σταθερής τηλεφωνίας. Αντίθετα, το 1993 τα

έσοδα της κινητής τηλεφωνίας ήταν μόλις 100 εκ. ευρώ, ενώ της σταθερής

τηλεφωνίας έφταναν το 1,52 δις ευρώ. Τα έσοδα του διαδικτύου εξακολουθούν να

βρίσκονται σε χαμηλά επίπεδα, παρότι από το 2000 σχεδόν πενταπλασιάστηκαν

(Πίνακας 7).

8 Των Madden κ.α. (2003) σε 12 ειρηνικοασιατικές χώρες, των D’ Souza κ.α. (2005) σε 129
επιχειρήσεις του ΟΟΣΑ, των Boubakri κ.α.(2005) σε ένα δείγμα 230 επιχειρήσεων, των Megginson
κ.α.(1994) σε 70 επιχειρήσεις, των Bortolotti κ.α. (2002) σε ένα δείγμα 31 εθνικών
τηλεπικοινωνιακών οργανισμών, των D’ Souza κ.α. (2001) σε 118 επιχειρήσεις, του Ypsilantis
(2002) για το Ηνωμένο Βασίλειο, των Xavier και Ypsilantis (2001) για την Ισπανία, των Lee και
Ypsilantis (2002) για την Πολωνία, του Lee (2002) για την Μαλαισία και των Dia κ.α. (2002) για την
Σενεγάλη.
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Πίνακας 7: Έσοδα της ελληνικής αγοράς από τις βασικότερες τηλεπικοινωνιακές

υπηρεσίες (σταθερής και κινητής τηλεφωνίας και διαδικτύου) σε δις ευρώ

Πηγή: ΕΕΤΤ *εκτίμηση

5.9 Τηλεφωνική διείσδυση

5.9.1 Σταθερή τηλεφωνία

Η σταθερή τηλεφωνία, ως η παλαιότερη και πιο διαδεδομένη υπηρεσία σε

παγκόσμια κλίμακα, γνώρισε ραγδαία ανάπτυξη με την παροχή ψηφιακών

ευκολιών,  τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών και την

εισαγωγή προϊόντων προστιθέμενης αξίας. Το γεγονός αυτό είχε ως αποτέλεσμα

την απελευθέρωση της συγκεκριμένης αγοράς και της επικράτησης συνθηκών

ανταγωνισμού.

Στην Ελλάδα η ανάπτυξη της σταθερής τηλεφωνίας, όπως αυτή εκφράζεται

από τις κυρίες τηλεφωνικές συνδέσεις, παρουσίασε διαχρονική αύξηση σε

συμφωνία με τα αποτελέσματα ερευνών που αφορούν άλλες χώρες9. Ειδικότερα, το

9 Ενδεικτικά αναφέρονται οι έρευνες του Wallsten (2001) σε ένα δείγμα 30 χωρών από την Αφρική
και την Λατινική Αμερική, των Fink κ.α. (2003) σε δείγμα 86 αναπτυσσόμενων χωρών από την
Αφρική, την Ασία, την Μέση Ανατολή, την Λατινική Αμερική και τις Καραϊβικές χώρες, του
Ypsilantis (2002) για τον Καναδά, του Samarajiva (2000) για τη Σρι Λάνκα, των Chung και
Ypsilαntis (2003) και Mueller και Lovelock (2000) για την Κίνα, των Tusubira κ.α. (2002) για την
Ουγκάντα, των Haggarty κ.α. (2003) για την Γκάνα και των Laffont και Guessan (2003) για την
Ακτή Ελεφαντοστού.

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006*

Έσοδα των

βασικών
τηλεπικοινωνιακών

υπηρεσιών

1,15 1,53 2,01 2,06 2,44 2,80 3,20 3,70 5,23 5,90 6,55 7,07 7,47 7,29 7,97

Έσοδα

σταθερής

τηλεφωνίας

1,15 1,52 1,99 1,83 1,97 2,14 2,40 2,70 3,25 3,50 3,44 3,41 3,29 3,21 3,25

Έσοδα κινητής

τηλεφωνίας
- 0,01 0,02 0,23 0,47 0,66 0,80 1,00 1,95 2,35 3,05 3,58 4,08 3,96 4,58

Έσοδα

διαδικτύου
- - - - - - - - 0,03 0,05 0,06 0,08 0,10 0,12 0,14



155

έτος 2006 η τηλεφωνική διείσδυση έφτασε στο 55,6% του πληθυσμού. Η εξέλιξη

των κύριων τηλεφωνικών συνδέσεων σε απόλυτους αριθμούς ανήλθε από

4.496.614 εκατ. το 1992 σε 4.789.302 εκατ. το 2006.

Ωστόσο, όπως διαπιστώνεται και στις μελέτες των Ypsilantis και Min 2001

και του Sacripanti 1999 για την Ιταλία,  και στην Ελλάδα οι κύριες τηλεφωνικές

συνδέσεις παρουσιάζουν από το 2001 και έπειτα μείωση, λόγω του έντονου

ανταγωνισμού της κινητής τηλεφωνίας και της αύξησης των ISDN και ADSL

γραμμών. Τα τελευταία χρόνια οι ISDN γραμμές αυξήθηκαν σημαντικά.

Συγκεκριμένα, από τις 926 γραμμές ISDN που υπήρχαν πανελλαδικά το 1997, ο

αριθμός αυτός αυξήθηκε ραγδαία σε 604 χιλιάδες στο τέλος του 2006. Το ίδιο έτος

ο αριθμός των ευρυζωνικών γραμμών (ADSL) αυξήθηκε σημαντικά σε περίπου 500

χιλ. από 160 χιλ που ήταν το έτος 2005, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη ποσοστιαία

αύξηση παγκοσμίως. Η Ελλάδα ωστόσο, παραμένει ουραγός ανάμεσα στα 25 κράτη

μέλη της ΕΕ, δεδομένου ότι το 2006 η ευρυζωνική διείσδυση στον πληθυσμό

ανερχόταν στο 3,3% έναντι μέσης διείσδυσης 15,7% στην ΕΕ. Σημαντική

τροχοπέδη στην ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας αποτελεί μέχρι σήμερα η χαμηλή

ανάπτυξη του ανταγωνισμού σε επίπεδο υποδομών. Η εξέλιξη της διεισδυτικότητας

της σταθερής τηλεφωνίας παρουσιάζεται στο Πίνακα 8 που ακολουθεί:

Πίνακας 8: Τηλεφωνική διείσδυση της σταθερής τηλεφωνίας, της κινητής

τηλεφωνίας και του διαδικτύου στον πληθυσμό

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Σταθερή Τηλεφωνία
Τηλεφωνική

διείσδυση

(%)

43,29 45,41 47,34 49,44 50,92 51,70 52,80 52,30 54,52 56,10 57,10 57 57,3 56,8 55,6

Κύριες

τηλεφωνικές

συνδέσεις

(σε χιλ.)

4496 4744 4976 5163 5329 5432 5539 5640 5659 5607 5412 5200 5157 4939 4789

ISDN

γραμμές (σε

χιλ.)

- - - - - 0,926 3,7 29 101 204 356 455 494 583 604

ADSL

γραμμές (σε

χιλ.)

- - - - - - - - - - - 8 51 160 487
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Κινητή Τηλεφωνία

Τηλεφωνική

διείσδυση

(%)

- - 1,50 2,60 5,10 8,90 19,50 36,90 56,20 75,20 87,80 94,14 100 100 100

Αριθμός
συνδρομητών

(σε χιλ.)

- - 154 273 531 938 2056 3894 5932 7964 9314 10375 11044 12448 13875

Συνδρομητές

καρτο-

τηλεφωνίας

(σε χιλ.)

- - - - - - 716 2052 3469 5029 6066 6934 7277 8340 9565

Συνδρομητές

με

συμβόλαιο

(σε χιλ..)

- - 154 273 531 938 1339 1842 2463 2935 3248 3441 3767 4108 4310

Διαδίκτυο

Αριθμός
συνδρομητών

(σε χιλ.)

- - - - - - 45 109 174 298 394 561 700 886 918

Πηγή: ΟΤΕ, ΕΕΤΤ,  επιχειρήσεις κινητής τηλεφωνίας

5.9.2 Κινητή τηλεφωνία

Σε διεθνές επίπεδο η μεγάλη ανάπτυξη της κινητής τηλεφωνίας σημειώθηκε

από τις αρχές της δεκαετίας του 1990, οπότε και εισήχθησαν τα ψηφιακά

κυψελοειδή συστήματα. Στην Ελλάδα οι υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας παρέχονταν

από το 1993  αρχικά από δύο επιχειρήσεις,  ενώ σήμερα στην ελληνική αγορά της

κινητής τηλεφωνίας δραστηριοποιούνται 4 επιχειρήσεις. Σε αυτή την δεκαετία η

διείσδυση της κινητής τηλεφωνίας,  όπως φαίνεται και στις υπάρχουσες μελέτες10,

πραγματοποιήθηκε με έντονους ρυθμούς σημειώνοντας θεαματικά αποτελέσματα

και φθάνοντας το 2006 στο 100% του πληθυσμού. Ο συνολικός αριθμός των

συνδρομητών βάσει των ανακοινώσεων των επιχειρήσεων κινητής τηλεφωνίας

ανήλθε το έτος 2006 περίπου στα 14 εκατ., όσος δηλαδή περίπου ο πληθυσμός της

χώρας.

10 Των Hughes και Phillips (1999) για τις ΗΠΑ, των Ypsilantis και Min (2000) για την Νότια Κορέα,
του Ypsilantis (2002) για το Ηνωμένο Βασίλειο, των Xavier και Ypsilantis (2000) για την Ισπανία,
των Sato και Ypsilantis (2000) για την Δανία, των Min και Ypsilantis (1999) για την Ολλανδία, των
Yamada και Ypsilantis (2000) για την Ιρλανδία, των Lee και Ypsilantis (2002) για την Πολωνία, των
Xavier και Ypsilantis (2001) για την Τσεχία, του Vanyai (1998) για την Ουγγαρία, του Serra (1998)
για την Χιλή, των Gonzalez κ.α.(1998) για το Μεξικό,  του Lee (2002) για την Μαλαισία, των Dia
κ.α. (2002) για την Σενεγάλη και των Clarke κ.α. (2003) για το Μαλάουι.



157

Ωστόσο, πρέπει να αναφερθεί ότι στον αριθμό αυτό προσμετρούνται

παραπάνω από μια φορά οι συνδρομητές που διαθέτουν περισσότερες από μια

συνδέσεις, καθώς και οι μη ενεργοί συνδρομητές. Επιπλέον, σχετικά μεγάλος

εκτιμάται ο αριθμός των αλλοδαπών από τις γειτονικές χώρες που έχουν

προχωρήσει σε αγορά κινητών υπηρεσιών στην Ελλάδα, λόγω του ότι ζουν και

εργάζονται σε αυτήν. Η διαχρονική εξέλιξη του αριθμού των συνδρομητών της

κινητής τηλεφωνίας παρουσιάζεται στο Πίνακα 8.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης η ανάλυση της κατανομής των

συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας ανά κατηγορία (Πίνακας 8), η οποία δείχνει ότι η

καρτοκινητή τηλεφωνία αποτελεί την κυρίαρχη κατηγορία συνδρομητών. Το 2006

το 69% (περίπου 9,5 εκατ.) των συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας είναι χρήστες

υπηρεσιών προπληρωμένης κινητής τηλεφωνίας και το 31% (περίπου 4 εκατ.) είναι

συνδρομητές υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας μέσω συμβολαίου.

5.9.3 Διαδίκτυο

Η διείσδυση του διαδικτύου στην Ελλάδα, όπως προκύπτει και από άλλες

μελέτες11,  εμφανίζει σημαντική υστέρηση. Ως βασικότερη αιτία για τη

στασιμότητα που παρατηρείται στην ελληνική αγορά του διαδικτύου αναφέρεται

κατά κύριο λόγο η υψηλή δυσαρέσκεια των Ελλήνων χρηστών. Πολλοί χρήστες

εγκαταλείπουν τη σύνδεση τους, γιατί είναι απογοητευμένοι από τις χαμηλές

ταχύτητες, τις υψηλές τιμές και κυρίως το φτωχό ελληνικό περιεχόμενο. Στην

Ελλάδα δεν έχουμε ακόμη μαζική εισροή στο διαδίκτυο, ούτε συμμετοχή της

περιφέρειας, αλλά ανακύκλωση των ήδη υπαρχόντων χρηστών, με εξαίρεση τις

εταιρείες και την εκπαιδευτική κοινότητα. Το γεγονός αυτό, όπως διαπιστώνεται

και στην μελέτη των Jha και Majumdar 1999 σε 23 χώρες του ΟΟΣΑ, δεν εντείνει

την ανάγκη για επέκταση και εκσυγχρονισμό των σταθερών τηλεφωνικών

γραμμών, επιδρώντας αρνητικά στην περαιτέρω αύξηση τους. Ωστόσο, όπως

προκύπτει από τον Πίνακα 8 τα τελευταία πέντε χρόνια ο αριθμός των

11 Των Giullen και Suarez (2001) για την Ιρλανδία, την Σιγκαπούρη, την Αργεντινή και την Ισπανία,
των Lee και Ypsilantis (2002) για την Πολωνία, του Lee (2002) για την Μαλαισία, των Chung και
Ypsilαntis (2003) και Mueller και Lovelock (2000) για την Κίνα, του Goldstein (2003) για 5 χώρες
της Νότιας Μεσογείου, την Αλγερία, την Αίγυπτο, το Μαρόκο, την Τυνησία και την Τουρκία και
των Laffont και Guessan (2003) για την Ακτή Ελεφαντοστού.
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συνδρομητών αυξήθηκε σημαντικά από τις 45  χιλ.  που ήταν το 1998  σε 918  χιλ.

στο έτος 2006, εξακολουθώντας όμως να παραμένει σε χαμηλά επίπεδα  συγκριτικά

με τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σε ότι αφορά τη διείσδυση του διαδικτύου, σημαντικά είναι τα ευρήματα

πανελλαδικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε το 2005 από την εταιρεία VPRC για

λογαριασμό του Εθνικού Δικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ). Ειδικότερα,

διαπιστώνεται ότι η διείσδυση του διαδικτύου στον ενήλικο πληθυσμό (άνω τον 15

ετών) ανήλθε στα τέλη του 2005 σε 19,50%, σχεδόν διπλάσιο ποσοστό σε σχέση με

το 2001, όπου το ποσοστό διείσδυσης ήταν 10,6%. Ωστόσο, το ποσοστό αυτό της

διείσδυσης το 2005 μειώνεται οριακά σε σχέση με το 2004 και το 2003, γεγονός

που αποδεικνύει τις σταθεροποιητικές τάσεις που επικρατούν στη ελληνική αγορά

του διαδικτύου. Τις τάσεις αυτές ενισχύει το μικρό ποσοστό των χρηστών

Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Η/Υ), το οποίο το 2005 ανέρχονταν σε 27,30% από

20,80% που ήταν το 2001. Αλλά και οι προοπτικές της αγοράς είναι χαμηλές, όπως

προκύπτει από την πρόθεση συνδρομής στο διαδίκτυο, η οποία από 8,6% που ήταν

το 2003 μειώθηκε κατά ήμισυ στο 4,3% κατά τα έτη 2004 και 2005 (Πίνακας 9).

Σημαντικά είναι τα επιμέρους ευρήματα της έρευνας σε ότι αφορά την χρήση

του διαδικτύου κατά φύλο, κατά ηλικιακή κατηγορία, κατά εκπαίδευση και κατά

αστικότητα. Πιο συγκεκριμένα, όπως φαίνεται στον Πίνακα 9, οι άνδρες

χρησιμοποιούν το διαδίκτυο περισσότερο από τις γυναίκες. Το 2005 το ποσοστό

των ανδρών ανέρχονταν σε 23,6% ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στις γυναίκες ήταν

15,6%. Σε ότι αφορά την χρήση του διαδικτύου κατά ηλικία, διαπιστώνεται ότι οι

νεότερες ηλικίες χρησιμοποιούν περισσότερο το διαδίκτυο. Για τις ηλικίες μεταξύ

15 και 17 ετών το 2005 το ποσοστό αυτό ήταν 46,7%, όταν το αντίστοιχο ποσοστό

για τις ηλικίες άνω των 65 ετών ήταν μόλις 0,7%. Σημαντικός παράγοντας της

αυξημένης χρήσης του διαδικτύου αποτελεί και το μορφωτικό επίπεδο του χρήστη.

Έτσι,  η χρήση του διαδικτύου είναι πολύ υψηλότερη στα άτομα με ανώτερου

επιπέδου εκπαίδευση από ότι στα άτομα με μέσου και κατώτερου επιπέδου

εκπαίδευση. Το 2005 το ποσοστό των χρηστών ανώτερης εκπαίδευσης ήταν 52,6%,

όταν το αντίστοιχο ποσοστό για τους χρήστες κατώτερης εκπαίδευσης ήταν μόλις

0,9%. Τέλος, η χρήση του διαδικτύου παρουσιάζεται εντονότερη στις αστικές

περιοχές σε σύγκριση με τις ημιαστικές και τις αγροτικές περιοχές. Στις αστικές
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περιοχές χρήση του διαδικτύου κάνει το 24,9% του πληθυσμού όταν τα ποσοστά

στις ημιαστικές και αγροτικές περιοχές είναι 12,4% και 12,2% αντίστοιχα.

Πίνακας 9: Διείσδυση του διαδικτύου στον πληθυσμό

2001 2002 2003 2004 2005

Διείσδυση διαδικτύου (%) 10,60 17,20 19,90 19,70 19,50

Χρήση Η/Υ (%) 20,80 25,80 27,10 25,90 27,30

Πρόθεση συνδρομής στο διαδίκτυο (%) 1,1 7,6 8,6 4,3 4,3

άνδρες 12,6 21,6 24 24,6 23,6
κατά φύλο (%)

γυναίκες 8,7 13 16,2 14,9 15,6

15-17 ετών 20,2 44,2 53,5 50,8 46,7

18-24 ετών 25,8 44,6 47,9 38,5 46

25-34 ετών 16,9 29,4 34 33,1 36,1

35-44 ετών 13,4 16,8 19,3 25,4 20,8

45-54 ετών 6,6 10,2 14,9 12,4 11,5

55-64 ετών 2,4 2,7 2,7 4,5 2,7

κατά ηλικία (%)

> 65 ετών 0,7 1 0,3 1,9 0,7

κατώτερη 0,5 0,7 0,9 0,9 0,9

μέση 10,2 19,3 25,3 21,7 21,1κατά εκπαίδευση  (%)

ανώτερη 32,1 42 47,6 50,9 52,6

αστικά 14,6 21,1 25,3 25,7 24,9

ημιαστικά 6,5 14 17,5 13,2 12,4κατά αστικότητα

αγροτικά 4,5 8,4 9,7 10,9 12,2

Πηγή: Έρευνα του ΕΔΕΤ

5.10 Ποιότητα των παρεχόμενων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών

Όλες οι επιχειρήσεις της τηλεπικοινωνιακής αγοράς συμφώνησαν ότι ο

καθορισμός ενός συνολικού και ενιαίου πλαισίου δεικτών ποιότητας σταθερής

τηλεφωνίας θα έχει ευεργετικά αποτελέσματα, αφενός για τους καταναλωτές,
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αφετέρου για τους παρόχους των υπηρεσιών. Έτσι, το 2005 έπειτα από δημόσια

διαβούλευση που πραγματοποίησε η ΕΕΤΤ συμφωνήθηκε η καθιέρωση

αντικειμενικών δεικτών ποιότητας, η χρονική εξέλιξη των οποίων  απεικονίζεται

στον Πίνακα 10.

Όπως προκύπτει και από το σύνολο των εξεταζόμενων μελετών12, έτσι και

από τα στοιχεία της παρούσας έρευνας διαπιστώνεται ότι η μεταρρύθμιση του

ελληνικού τηλεπικοινωνιακού τομέα προκάλεσε την ραγδαία αύξηση της ποιότητας

των παρεχομένων υπηρεσιών. Πιο συγκεκριμένα, όπως προκύπτει από τα διαθέσιμα

στοιχεία του ΟΤΕ (1992 – 2002) και από τα στοιχεία της ΕΕΤΤ (2003 -2005), ο

αριθμός εκκρεμών αιτήσεων για παροχή νέας τηλεφωνικής σύνδεσης από 658.626

χιλ. που ήταν το 1992, έφτασε περίπου στις 1.000 το 2006. Παράλληλα, ο χρόνος

αναμονής για σύνδεση στο δίκτυο μειώθηκε το 2006 σε περίπου μια εβδομάδα από

220 ημέρες που ήταν το 1994. Ομοίως, φθίνουσα πορεία παρουσίασε και το ετήσιο

ποσοστό ελαττωμάτων ανά 100 τηλεφωνικές γραμμές, το οποίο μειώθηκε από

53,7% που ήταν το 1992 σε 13% το 2006. Επίσης, το ποσοστό επιτυχίας

(ολοκλήρωσης) των κλήσεων βελτιώθηκε σημαντικά κατά τη δεκαετία του 1990.

Από 38% που ήταν το 1992 αυξήθηκε σε 97,4% το 2006. Τέλος, σε ότι αφορά την

ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών, όπως αυτή καταμετρείται από το ποσοστό

των ελαττωμάτων που επισκευάζονται σε 24ώρες, διαπιστώνεται ότι το ποσοστό

της άμεσης επισκευής των βλαβών που εμφανίζονται κατά την παροχή υπηρεσιών

μέσα σε 24ώρες ανήλθε το 2006 σε 78,6% από 57% που ήταν το 1993.

12 Ενδεικτικά αναφέρονται οι μελέτες των Boyland και Nicoletti (2000) σε δείγμα 23 χωρών του
ΟΟΣΑ, των Ros και Banerjee (2000) σε δείγμα 23 χωρών της Λατινικής Αμερικής, των Fink κ.α.
(2001) σε ένα δείγμα από 12 χώρες της Ασίας, των Hughes και Phillips (1999) για τις ΗΠΑ, του Min
(1999) για την Ιαπωνία, του Ypsilantis (2002) για τον Καναδά, των Ypsilantis και Min (2000) για
την Νότιο Κορέα, του Xavier (1996) για την Αυστραλία,  του Ypsilantis (2002) για το Ηνωμένο
Βασίλειο, του Holder(1998) σε διάφορους τομείς της βρετανικής οικονομίας, των Xavier και
Ypsilantis (2000) για την Ισπανία, των Lee και Ypsilantis (2002) για την Πολωνία, των Spiller και
Cardilli (1997) για την Χιλή, την Αυστραλία, την Γουατεμάλα και την Νέα Ζηλανδία, του
Samarajiva (2000) για την Σρι Λάνκα, των Dia κ.α.(2002) για την Σενεγάλη και του Nicoletti (2001)
σε βασικούς τομείς της οικονομίας.
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Πίνακας 10: Δείκτες ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών

Πηγή: ΟΤΕ, ΕΕΤΤ (* μη διαθέσιμο)

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Αριθμός
εκκρεμών
αιτήσεων (σε
χιλ.)

658 406 217 135 78 48 31 22 * * * 1,5 2,1 1,8 1

Χρόνος
αναμονής για
σύνδεση (σε
αριθμό
ημερών)

- - 220 30 9 5 7 7 7 6,4 6,4 5 5 5 5

Ετήσιο
ποσοστό
ελαττωμάτων
ανά 100
τηλεφωνικές
γραμμές (%)

53,7 51 43 34 36 31 24 17 11,3 12,1 11 13,6 13,8 12,8 13

Ποσοστό
επιτυχίας των
κλήσεων (%)

38 39,8 44,6 46,8 49,1 52,2 51,8 50,4 54,1 51,6 64,3 97,2 96,8 97,7 97,4

Ποσοστό
επισκευής
ελαττωμάτων σε
24 ώρες (%)

- 57 58 58,4 64,6 77,4 83 90,5 89,6 86,9 92,3 82,1 80,8 82,3 78,6
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6. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΉΣ

ΕΡΕΥΝΑΣ

6.1 Αντικείμενο της έρευνας

Με την παρούσα έρευνα εξετάζονται οι επιπτώσεις της πλήρους

απελευθέρωσης της ελληνικής τηλεπικοινωνιακής αγοράς σε κρίσιμους τομείς όπως

η δομή της αγοράς και ο ανταγωνισμός, η τιμολόγηση των παρεχομένων υπηρεσιών

και η απασχόληση. Ειδικότερα, με βάση τη θεωρητική ανάλυση ερευνούμε:

· πρώτον, εάν η μεταρρύθμιση του τομέα επηρέασε τη δομή της αγοράς.

Η δομή της αγοράς μπορεί να επηρεαστεί μέσα από την είσοδο νέων

επιχειρήσεων, την εντατικοποίηση του ανταγωνισμού, τη ρύθμιση της

αγοράς και τις προοπτικές ανάπτυξής της. Επιπρόσθετα, με βάση τα

συλλεχθέντα πρωτογενή στοιχεία (για πρώτη φορά στο πλαίσιο μιας

ολοκληρωμένης έρευνας για την Ελλάδα), διερευνάται οικονομετρικά

εάν και σε ποιο βαθμό το μέγεθος των επιχειρήσεων, η ιδιοκτησία τους,

το είδος και η τιμολόγηση των παρεχομένων υπηρεσιών, καθώς επίσης

η ειδικότητα και το μορφωτικό επίπεδο του προσωπικού τους

συνιστούν προσδιοριστικούς παράγοντες της δομής της αγοράς.

· δεύτερον, εάν η μεταρρύθμιση του τομέα επηρέασε την τιμολόγηση

των παρεχομένων υπηρεσιών. Επίσης, εξετάζεται οικονομετρικά πως

οι τιμές των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών επηρεάζονται από το

μέγεθος και την ιδιοκτησία των επιχειρήσεων, την δομή της αγοράς,

την ειδικότητα και το μορφωτικό επίπεδο του προσωπικού τους .

· τρίτον, εάν η μεταρρύθμιση του τομέα επηρέασε τη συνολική

απασχόληση και τη δομή της. Επιπλέον, διερευνάται οικονομετρικά

πως το μέγεθος των επιχειρήσεων, η ιδιοκτησία τους και το είδος των

υπηρεσιών που αυτές παρέχουν επηρεάζουν την απασχόληση.
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6.2 Πεδίο της έρευνας

Για τη σαφέστερη εξαγωγή συμπερασμάτων η εξέταση των επιπτώσεων της

μεταρρύθμισης περιορίζεται στην αγορά των τριών βασικών τηλεπικοινωνιακών

υπηρεσιών (σταθερή τηλεφωνία, διαδίκτυο, κινητή τηλεφωνία). Οι τομείς αυτοί

συνιστούν τη δυναμικότερη αγορά των τηλεπικοινωνιών και επίκεντρο της

μεταρρυθμιστικής πολιτικής.

Δηλαδή από την παρούσα έρευνα εξαιρούνται η αγορά του

τηλεπικοινωνιακού δικτύου και η αγορά του τερματικού εξοπλισμού. Η μεν αγορά

του τηλεπικοινωνιακού δικτύου εξαιρείται,  διότι πέντε χρόνια μετά την πλήρη

απελευθέρωσή της εξακολουθεί να είναι μονοπωλιακή, καθότι ουσιαστικά

πανελλαδικό δίκτυο διαθέτει μόνο ο ΟΤΕ. Κάποιες προσπάθειες νέων επιχειρήσεων

για δημιουργία ιδιόκτητου δικτύου βρίσκονται ακόμη σε πρώιμο στάδιο και είναι

περιορισμένης γεωγραφικής κάλυψης. Η δε αγορά του τερματικού εξοπλισμού

αποτελεί ξεχωριστή δυναμική αγορά των τηλεπικοινωνιών για την οποία

εφαρμόστηκε ξεχωριστή διαδικασία απελευθέρωσης στον ανταγωνισμό. Κάτι

τέτοιο επετεύχθη ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 και σήμερα

δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά μια σειρά από εθνικές και πολυεθνικές

επιχειρήσεις.

Πεδίο της παρούσας έρευνας, επομένως, αποτελούν οι επιχειρήσεις παροχής

τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, προκειμένου να αντληθούν πρωτογενείς ποιοτικές

και ποσοτικές πληροφορίες. Πληροφορίες αντλούνται από τις επιχειρήσεις για την

ιδιοκτησία τους, τις δραστηριότητές τους, τα εμπόδια εισόδου τους στην αγορά, την

λειτουργία τους σε συνθήκες ανταγωνισμού, την απασχόλησή τους και την

τιμολογιακή τους πολιτική. Επίσης, αντλούνται πληροφορίες για τις τάσεις και τις

προοπτικές του τομέα, όπως οι ίδιοι οι άνθρωποι των επιχειρήσεων τις

αντιλαμβάνονται. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι, παρά το γεγονός ότι η εξέταση

των παραγόντων αυτών απασχολούν όλο και περισσότερο τους ερευνητές διεθνώς,

στην χώρα μας δεν έχουν εξεταστεί στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης έρευνας.
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6.3 Μεθοδολογία της έρευνας

Η εξέταση των επιχειρήσεων πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο των

συνεντεύξεων στη βάση δομημένου ερωτηματολογίου. Το ερωτηματολόγιο

αποτελείται από έξι βασικές ενότητες (βλ. σχετικά Παράρτημα ΙΙΙ):

· Στην πρώτη ενότητα καταγράφονται τα εμπόδια εισόδου στην

τηλεπικοινωνιακή αγορά (6.3.1.1).

· Στη δεύτερη ενότητα αναλύονται οι συνθήκες και τα χαρακτηριστικά του

ανταγωνισμού που επικρατούν στην ελληνική τηλεπικοινωνιακή αγορά

(6.3.1.2).

· Στην τρίτη ενότητα εξετάζεται η εφαρμογή ρυθμιστικής πολιτικής για την

εύρυθμη λειτουργία της αγοράς σε συνθήκες ανταγωνισμού (6.3.1.3).

· Στην τέταρτη ενότητα μετράται η εξέλιξη των απασχολουμένων συνολικά αλλά

και ως προς τη δομή της (6.3.2).

· Στην πέμπτη ενότητα παρουσιάζεται η εξελικτική πορεία των τιμών των

παρεχομένων υπηρεσιών στη σταθερή και την κινητή τηλεφωνία, καθώς και στο

διαδίκτυο (6.3.3).

· Στην έκτη ενότητα τέλος διερευνώνται οι τάσεις και οι προοπτικές του

ελληνικού τηλεπικοινωνιακού τομέα (6.3.4).

Η πρώτη, η δεύτερη, η τρίτη και η έκτη ενότητα αποτελούνται από ερωτήσεις

κλίμακας (πενταβάθμιας Likert),  στις οποίες οι επιχειρήσεις καλούνται να

απαντήσουν τον βαθμό στον οποίο ισχύει ή όχι κάποιος από τους προτεινόμενους

παράγοντες επιλέγοντας από το «καθόλου» έως το «πάρα πολύ». Αντίθετα, η

τέταρτη και η πέμπτη ενότητα αποτελούνται από ποσοτικές ερωτήσεις σχετικά με

την απασχόληση και την τιμολόγηση.
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Πιο συγκεκριμένα, η κάθε ενότητα και οι ερωτήσεις - δείκτες που αυτή

περιλαμβάνει έχουν ως εξής:

6.3.1 Δομή της αγοράς

6.3.1.1 Είσοδος στην αγορά

Με βάση το θεωρητικό μέρος της παρούσας διατριβής (βλ. σχετικά 2.4

Πολιτικές Ανταγωνισμού και 3.1 Μεταρρύθμιση των τηλεπικοινωνιακών αγορών) οι

ερωτήσεις – δείκτες που εξετάζονται σε αυτή τη κατηγορία είναι:

· η ευκολία αδειοδότησης για νέα είσοδο στην αγορά (1.1)

· τα τεχνολογικά εμπόδια κατά την είσοδο στην αγορά (1.2)

· τα οικονομικά εμπόδια κατά την είσοδο στην αγορά (1.3)

Η ευκολία της αδειοδότησης αναφέρεται στα απαιτούμενα δικαιολογητικά για

την απόκτηση άδειας παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. Τα τεχνολογικά

εμπόδια αφορούν κυρίως στον εκσυγχρονισμό και στην χωρητικότητα των

υποδομών, την εφεύρεση και καινοτομία προϊόντων κ.α. Τέλος, τα οικονομικά

εμπόδια αφορούν κυρίως στις δαπάνες εγκατάστασης, λειτουργίας, διαφήμισης και

μάρκετινγκ κ.α.

6.3.1.2 Ανταγωνισμός στην αγορά

Οι ερωτήσεις – δείκτες που εξετάζονται σε αυτή τη κατηγορία, όπως

αναλύονται στο πρώτο μέρος της παρούσας διατριβής (βλ. σχετικά  2.4 Πολιτικές

Ανταγωνισμού και 3.1 Μεταρρύθμιση των τηλεπικοινωνιακών αγορών), είναι:

· η ένταση του ανταγωνισμού στη ελληνική τηλεπικοινωνιακή αγορά (2.1)

· ο ανταγωνισμός σε επίπεδο τεχνολογίας (2.2)

· ο ανταγωνισμός σε επίπεδο διαφήμισης και marketing (2.3)

· ο ανταγωνισμός σε επίπεδο εξυπηρέτησης των πελατών (2.4)

· ο ανταγωνισμός σε επίπεδο τιμών (2.5)

· ο ανταγωνισμός σε επίπεδο έμπειρου και εξειδικευμένου προσωπικού (2.6)
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6.3.1.3 Ρύθμιση της αγοράς

Οι ερωτήσεις – δείκτες που εξετάζονται σε αυτή τη κατηγορία, σε αντιστοιχία

με το θεωρητικό μέρος της παρούσας διατριβής (βλ. σχετικά  2.5 Ρυθμιστικές

Πολιτικές και  3.1 Μεταρρύθμιση των τηλεπικοινωνιακών αγορών), είναι:

· η ανεξαρτησία της Ελληνικής Ρυθμιστικής Αρχής Τηλεπικοινωνιών (ΕΕΤΤ)

(3.1)

· οι αρμοδιότητες Ελληνικής Ρυθμιστικής Αρχής Τηλεπικοινωνιών (ΕΕΤΤ)

(3.2)

· η δεσπόζουσα θέση της επιβεβλημένης επιχείρησης (ΟΤΕ) (3.3)

6.3.2 Απασχόληση

Για τον ακριβή προσδιορισμό της απασχόλησης του ελληνικού τομέα

τηλεπικοινωνιών και σε συνέχεια της έρευνας του Τερροβίτη (2002), η παρούσα

διατριβή εστιάζει κατά κύριο λόγο στις εξελίξεις που σημειώθηκαν τόσο στο

μέγεθος όσο και στη δομή της απασχόλησης. Η εξέταση αυτή κρίνεται ιδιαίτερα

σημαντική δεδομένου ότι σπάνια συναντάται σε ερευνητικές προσπάθειες, εξαιτίας

της δυσκολίας συγκέντρωσης των στοιχείων. Έτσι, οι ερωτήσεις – δείκτες που

εξετάζονται σε αυτή τη κατηγορία είναι:

· το φύλο των απασχολουμένων (4.1)

· η ειδικότητα των απασχολουμένων (4.2)

· το μορφωτικό επίπεδο των απασχολουμένων (4.3)

· το είδος της απασχόλησης (4.4)

Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά στη ειδικότητα των απασχολουμένων

εξετάζεται η εξέλιξη του διοικητικού και οικονομικού προσωπικού, του εμπορικού

προσωπικού, του τεχνικού προσωπικού (Μηχανικοί Ηλεκτρολόγοι, Σχεδιαστές κ.α.)

και του προσωπικού στήριξης και λοιπού προσωπικού (Φύλακες, Οδηγοί,

Καθαρίστριες κ.α.). Όσον αφορά στο μορφωτικό επίπεδο, εξετάζεται το προσωπικό

ανάλογα με το εάν είναι ανώτερης εκπαίδευσης (ΑΕΙ,  ΤΕΙ,  Ανώτερη
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Τηλεπικοινωνιακή Σχολή) ή μέσης και στοιχειώδους εκπαίδευσης (Λύκειο,

Γυμνάσιο). Τέλος, σε ότι αφορά στο είδος της απασχόλησης, το προσωπικό

διακρίνεται σε μόνιμο και έκτακτο προσωπικό και σε προσωπικό που απασχολείται

μερικώς.

6.3.3 Τιμολόγηση

Με βάση το θεωρητικό μέρος της παρούσας διατριβής (βλ. σχετικά  3.1.3 Τιμές

των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών) οι ερωτήσεις – δείκτες που εξετάζονται σε αυτή

τη κατηγορία της τιμολόγησης αφορούν:

· στη σταθερή τηλεφωνία (5.1)

· στη κινητή τηλεφωνία (5.2)

· στο διαδίκτυο (5.3)

Ειδικότερα, στη σταθερή τηλεφωνία εξετάζεται η χρονική εξέλιξη του

μηνιαίου πάγιου τέλους, των αστικών κλήσεων, των υπεραστικών κλήσεων, των

διεθνών κλήσεων και των κλήσεων προς κινητά τηλέφωνα. Στην κινητή τηλεφωνία

εξετάζονται το μηνιαίο πάγιο τέλος,  το τέλος χρήσης ανά δευτερόλεπτο και το

κόστος αποστολής ενός SMS. Τέλος, στο διαδίκτυο εξετάζεται η χρονική εξέλιξη

του μηνιαίου πάγιου τέλους, του τέλους χρήσης για μία ώρα αιχμής / μη αιχμής και

του σταθερού τέλους μιας απλής ετήσιας συνδρομής (PSTN 56k).

6.3.4 Προοπτικές της αγοράς

Η δομή της αγοράς των τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα σήμερα είναι πολύ

διαφορετική από ότι στα μέσα της δεκαετίας του 1990, όταν άρχισε η σταδιακή

απελευθέρωση της αγοράς. Από το «μονοπώλιο» του ΟΤΕ, φθάσαμε την 1

Ιανουαρίου 2001 στην πλήρη απελευθέρωση και των τελευταίων

τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (σταθερή φωνητική τηλεφωνία και εγκατάσταση

δικτύων). Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι η απελευθέρωση της αγοράς των

τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα άρχισε, με εξαίρεση την κινητή τηλεφωνία, πέντε

χρόνια αργότερα από ότι στις άλλες χώρες της ΕΕ. Από αυτή την άποψη οι
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επιπτώσεις της απελευθέρωσης του τηλεπικοινωνιακού τομέα στην Ελλάδα

εμφανίζονται με πέντε χρόνια καθυστέρηση.

Οι ερωτήσεις – δείκτες που εξετάζονται σε αυτή τη κατηγορία είναι:

· η σύγκριση του μεγέθους και της ανάπτυξης της ελληνικής

τηλεπικοινωνιακής αγοράς σε σχέση με αυτή των χωρών της ΕΕ (6.1)

· οι προοπτικές της απασχόλησης (6.2)

· οι προοπτικές της τιμολόγησης (6.3)

· ο βαθμός μελλοντικών εξαγορών και συγχωνεύσεων των επιχειρήσεων (6.4)

· οι προοπτικές ανάπτυξης της ελληνικής τηλεπικοινωνιακής αγοράς (6.5)

6.4 Διεξαγωγή της έρευνας

Ο πληθυσμός της έρευνας αναφέρεται στις επιχειρήσεις παροχής των

βασικότερων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών που δραστηριοποιούνται στην

Ελλάδα, είτε αυτές είναι εξ’ ολοκλήρου ελληνικής ιδιοκτησίας (κρατικής –

ιδιωτικής) είτε θυγατρικές ξένων πολυεθνικών εταιρειών. Αξιόπιστη πηγή για την

εκτέλεση της έρευνας αποτέλεσε το Μητρώο Επιχειρήσεων της Εθνικής Επιτροπής

Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ). Λαμβάνοντας υπόψη το σχετικά

μικρό αριθμό των επιχειρήσεων που λειτουργούν στην ελληνική τηλεπικοινωνιακή

αγορά και το γεγονός ότι πολλές από τις αδειοδοτημένες επιχειρήσεις δεν έχουν

ακόμη αναπτύξει δραστηριότητα, κρίθηκε σκόπιμο η έρευνα να καταγράψει τον

πληθυσμό του κλάδου. Τελικά, η επεξεργασία του Μητρώου οδήγησε σε ένα

συνολικό πληθυσμό 108 επιχειρήσεων παροχής βασικών τηλεπικοινωνιακών

υπηρεσιών13.

Η διεξαγωγή της έρευνας πραγματοποιήθηκε το έτος 2005 και ολοκληρώθηκε

σε τρεις φάσεις. Στην πρώτη φάση το τελικό ερωτηματολόγιο ελέγχθηκε μέσω μιας

πιλοτικής συνέντευξης με τη μεγαλύτερη επιχείρηση του τομέα, όπου και

εκτιμήθηκε ο βαθμός κατανόησης των ερωτήσεων.  Η καταγραφή όλων των

13 Πρέπει ωστόσο να σημειωθεί ότι ο πραγματικός πληθυσμός είναι μικρότερος, Κατά τη διεξαγωγή
της έρευνας καταγραφής αρκετές επιχειρήσεις δεν απαντούσαν ή ο αριθμός τηλεφώνου τους ήταν
λανθασμένος χωρίς να διατηρούν ιστοσελίδα στο διαδίκτυο.
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παρατηρήσεων οδήγησε στη βελτιστοποίηση του ερωτηματολογίου και στην τελική

του μορφή. Στη δεύτερη φάση προηγήθηκε καταρχήν τηλεφωνική επικοινωνία με

όλες τις επιχειρήσεις της έρευνας και στη συνέχεια στάλθηκε ηλεκτρονικά με e-

mail το ερωτηματολόγιο. Στην τρίτη φάση επαναλήφθηκαν τηλεφωνικές επαφές,

προκειμένου να οριστικοποιηθούν συναντήσεις με τα αρμόδια στελέχη των

επιχειρήσεων. Για τις επιχειρήσεις με έδρα την Αθήνα οι συνεντεύξεις

πραγματοποιήθηκαν στα γραφεία των επιχειρήσεων, ενώ για τις επιχειρήσεις με

έδρα εκτός των Αθηνών οι συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν τηλεφωνικά.

Τελικά, συγκεντρώθηκαν στοιχεία από 44 επιχειρήσεις (41%) από τις 108

συνολικά επιχειρήσεις στις οποίες είχε σταλεί το ερωτηματολόγιο. Ο βαθμός

αξιοπιστίας του δείγματος θεωρείται υψηλός. Το ίδιο υψηλή είναι και η ποιότητα

της πληροφόρησης, εφόσον προέκυψε από συνεντεύξεις με ανώτατα στελέχη των

επιχειρήσεων (του μάνατζμεντ, μάρκετινγκ, δημοσίων σχέσεων και προσωπικού),

τα οποία γνωρίζουν τις στρατηγικές επιλογές των επιχειρήσεων και έχουν σαφή

εικόνα της ελληνικής τηλεπικοινωνιακής αγοράς. Η κάθε συνέντευξη διήρκησε

περίπου μια ώρα. Το δυσκολότερο κομμάτι της έρευνας αποτέλεσε η συγκέντρωση

των στοιχείων που αφορούσαν στη δομή της απασχόλησης. Η επιφυλακτική έως

αρνητική στάση που επέδειξαν οι επιχειρήσεις οφειλόταν στην χρονοβόρα

καταγραφή των στοιχείων. Ωστόσο, μετά από πολλές επίμονες προσπάθειες και με

τη βοήθεια κυρίως μεσαίων στελεχών της διεύθυνσης προσωπικού απαντήθηκαν τα

ερωτήματα από το σύνολο των επιχειρήσεων της έρευνας.

Η ανάλυση των συλλεχθέντων στοιχείων έγινε τόσο περιγραφικά όσο και

οικονομετρικά. Πιο συγκεκριμένα, η περιγραφική ανάλυση, αλλά και μέρος της

επαγωγικής στατιστικής (π.χ. του Χ2) πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια του

στατιστικού πακέτου SPSS13. Η οικονομετρική ανάλυση πραγματοποιήθηκε με την

βοήθεια της «Panel data analysis» και συγκεκριμένα με τη μέθοδο «Panel Feasible

Generalised Least Squares».

6.5 Δείγμα της έρευνας - Χαρακτηριστικά

Οι 44 επιχειρήσεις του δείγματος διακρίνονται σε κρατικές (3) και σε

ιδιωτικές επιχειρήσεις (41) (Πίνακας 11). Ως κρατικές επιχειρήσεις
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χαρακτηρίζονται οι επιχειρήσεις, των οποίων η πλειοψηφία ανήκει στο κράτος και

οι διοικήσεις τους ορίζονται από αυτό. Ιδιωτικές επιχειρήσεις, αντίθετα, είναι οι

επιχειρήσεις που ανήκουν αμιγώς σε ιδιώτες.

Αν και η κατηγοριοποίηση των επιχειρήσεων ανάλογα με την

τηλεπικοινωνιακή υπηρεσία που παρέχουν είναι δυσχερής (οι περισσότερες από τις

επιχειρήσεις αδειοδοτούνται για περισσότερες από μια δραστηριότητες), εντούτοις

μπορέσαμε να διαχωρίσουμε τριών ειδών υπηρεσίες για τις επιχειρήσεις του

δείγματος: υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας, διαδικτύου και κινητής τηλεφωνίας.

Συνεπώς, από τις 44 επιχειρήσεις της έρευνας εντοπίζουμε 40 επιχειρήσεις με

υπηρεσίες κυρίως σταθερής τηλεφωνίας και διαδικτύου και 4 με υπηρεσίες κινητής

κυρίως τηλεφωνίας (Πίνακας 11).

Επίσης, οι επιχειρήσεις του δείγματος διαχωρίζονται σε μικρές/μικρομεσαίες

και μεγάλες επιχειρήσεις. Μια σαφής οριοθέτηση μεταξύ αυτών είναι δύσκολη,

καθώς τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό του μεγέθους είναι

συμβατικά και ποικίλουν ανά περίπτωση. Ωστόσο, ένα ολοκληρωμένο και

ομοιόμορφο πλαίσιο αναφοράς προσφέρει η νομοθεσία της ΕΕ (96/280/ΕΚ).

Σύμφωνα με αυτήν, για να θεωρείται μια επιχείρηση ως μικρή πρέπει να απασχολεί

λιγότερους από 50  εργαζόμενους,  να πραγματοποιεί έναν κύκλο εργασιών που να

μη ξεπερνά τα 7 εκατομμύρια € ή να εμφανίζει ένα ετήσιο ισολογισμό που να μην

υπερβαίνει τα 5 εκατομμύρια €. Για να θεωρείται μια επιχείρηση ως μικρομεσαία

(ΜΜΕ) πρέπει να έχει περισσότερους από 50 και λιγότερο από 250 εργαζόμενους

και ετήσιο κύκλο εργασιών όχι υψηλότερο των 40 εκατομμυρίων ευρώ (ή ετήσιο

ισολογισμό χαμηλότερο των 27 εκατομμυρίων ευρώ). Ως μεγάλες επιχειρήσεις

θεωρούνται εκείνες με ετήσιο κύκλο εργασιών άνω των 40 εκατομμυρίων ευρώ και

με απασχόληση άνω των 250 εργαζομένων.

Τελικά, για το διαχωρισμό του μεγέθους, χρησιμοποιούμε ως κριτήριο τον

ετήσιο κύκλο εργασιών, καθότι ο τομέας των τηλεπικοινωνιών είναι έντασης

κεφαλαίου και όχι έντασης εργασίας. Έτσι, από τις 44 επιχειρήσεις του δείγματος,

35 επιχειρήσεις θεωρούνται μικρές και μικρομεσαίες (ετήσιος κύκλος εργασιών

κάτω των 40 εκατ. ευρώ) και 9 επιχειρήσεις μεγάλες (ετήσιος κύκλος εργασιών άνω

των 40 εκατ. ευρώ). Επίσης αναφέρεται ότι 26 από τις συνολικά 44 επιχειρήσεις
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απασχολούσαν στο τέλος του 2004 λιγότερο από 50 άτομα, οι 11 απασχολούσαν

από 50 άτομα έως 250 άτομα και οι υπόλοιπες 7 πάνω από 250 άτομα (Πίνακας 11).

Πίνακας 11: Επιχειρήσεις του δείγματος

Αριθμός επιχειρήσεων
Ιδιοκτησιακό καθεστώς

Κρατικές επιχειρήσεις 3
Ιδιωτικές επιχειρήσεις 41

Παρεχόμενες υπηρεσίες
Σταθερή τηλεφωνία και διαδίκτυο 40
Κινητή Τηλεφωνία 4

Κύκλος εργασιών
< 7 εκατ. € 25
7 εκατ. € – 40 εκατ. € 10
> 40 εκατ. € 9

Αριθμός απασχολουμένων
< 50 άτομα 26
50 άτομα – 250 άτομα 11
> 250 άτομα 7

6.6 Στατιστική ορθότητα των δεικτών

Για να ελεγχθεί η συνοχή των ερωτήσεων (οι απαντήσεις των οποίων

αποτελούν τους δείκτες της παρούσας έρευνας) χρησιμοποιήθηκε ανάλυση

αξιοπιστίας (Reliability Analysis) με τον υπολογισμό του συντελεστή Cronbach

Alpha. Λόγω του μικρού αριθμού των κλιμακωτών ερωτήσεων (οι ερωτήσεις που

αφορούν στην απασχόληση και στην τιμολόγηση είναι ποσοτικές και επομένως δεν

μπορούν να αξιολογηθούν ως προς την συνοχή τους),  η ανάλυση της αξιοπιστίας

πραγματοποιείται συνολικά για όλες τις κατηγορίες και όχι επιμέρους για κάθε μια.

Από την επεξεργασία των στοιχείων προκύπτει τιμή του συντελεστή

Cronbach Alpha = 0,645614, γεγονός που επιβεβαιώνει την αξιοπιστία των

ερωτήσεων που χρησιμοποιήθηκαν. Δηλαδή οι συγκεκριμένες ερωτήσεις εξετάζουν

το ίδιο αντικείμενο και συνεπώς τα αποτελέσματα της στατιστικής ανάλυσης που

ακολουθεί, κρίνονται ασφαλή.

14 Όταν η τιμή του συντελεστή Cronbach Alpha είναι μεγαλύτερη του 0,6, τότε η αξιοπιστία των
στοιχείων που εξετάζονται κρίνεται ικανοποιητική.
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7. ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της πρωτογενούς

έρευνας των επιπτώσεων της μεταρρύθμισης της ελληνικής τηλεπικοινωνιακής

αγοράς στη δομή της, την απασχόληση και την τιμολόγηση. Τα στοιχεία της

έρευνας αναλύονται ανά κατηγορία επιχειρήσεων όπως αυτές προσδιορίστηκαν

ανωτέρω, δηλαδή μικρές/ΜΜΕ vs. μεγάλες επιχειρήσεις, κρατικές vs. ιδιωτικές,

σταθερής τηλεφωνίας/διαδικτύου vs. κινητής τηλεφωνίας.

Σχετικά με τη δομή της αγοράς οι ερωτήσεις είναι ποιοτικές.  Για την

απασχόληση και την τιμολόγηση οι ερωτήσεις είναι ποσοτικές. Στις ποιοτικές

ερωτήσεις οι απαντήσεις των επιχειρήσεων δίνονται σε μια πενταβάθμια κλίμακα

(1= καθόλου, 2= ελάχιστα, 3= αρκετά, 4= πολύ, 5= πάρα πολύ), καλούνται δηλαδή

οι επιχειρήσεις να εκτιμήσουν το βαθμό στον οποίο ισχύει κάποιος από τους

προτεινόμενους παράγοντες. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης αποτυπώνονται τόσο

ως προς τους μέσους όρους των απαντήσεων όσο και ως προς τα ποσοστά των

επιχειρήσεων που αξιολόγησαν κάθε παράγοντα χαμηλά (το 1 ή το 2 στην κλίμακα)

ή υψηλά (δηλαδή το 4 ή το 5 στην κλίμακα). Την ίδια μεθοδολογία εφαρμόζει και ο

Τσακανίκας (2005),ο οποίος χρησιμοποιώντας ένα δείγμα 77 επιχειρήσεων ΤΠΕ,

μελετά τις εξελίξεις και τις προοπτικές του ελληνικού τομέα πληροφορικής και

επικοινωνιών.

7.1 Δομή της αγοράς

7.1.1 Είσοδος στην αγορά

Όπως διαπιστώνεται και σε αντίστοιχες μελέτες που πραγματοποιήθηκαν στο

εξωτερικό και ειδικότερα στις τηλεπικοινωνιακές αγορές των ΗΠΑ (Hughes και

Phillips 1999), της Ιαπωνίας (Min 1999), της Ισπανίας (Xavier και Ypsilantis 2000),

της Ινδίας (Athreya 1996 και Sinha 1996) και της Γκάνας (Haggarty και Shirley

2003), η πλήρης απελευθέρωση της ελληνικής αγοράς προκάλεσε την αλλεπάλληλη

είσοδο νέων τηλεπικοινωνιακών επιχειρήσεων. Από την μια επιχείρηση που

δραστηριοποιούνταν το 1992 στο σύνολο της ελληνικής τηλεπικοινωνιακής αγοράς

(τον ΟΤΕ), φτάσαμε το 2006 σε περισσότερες από 300 τηλεπικοινωνιακές
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επιχειρήσεις σε όλες τις κατηγορίες υπηρεσιών. Το γεγονός της αλματώδους

αύξησης του αριθμού των επιχειρήσεων, οι περισσότερες από τις μισές επιχειρήσεις

του δείγματος (65,9%) το αποδίδουν κυρίως στην σχετικά απλή διαδικασία

αδειοδότησης μιας νέας επιχείρησης (μ.ο. απαντήσεων 3,82) (Πίνακας 12).

Βέβαια, άλλα εμπόδια δυσχεραίνουν περισσότερο την είσοδο των νέων

επιχειρήσεων στην αγορά. Όπως προκύπτει από τον Πίνακα 12, η συντριπτική

πλειοψηφία των επιχειρήσεων του δείγματος (97,7%) θεωρεί τα οικονομικά

εμπόδια εισόδου (δηλαδή δαπάνες εγκατάστασης, λειτουργίας, διαφήμισης και

μάρκετινγκ) ως τα πιο σημαντικά (μέσος όρος απαντήσεων 4,30). Τα τεχνολογικά

εμπόδια (δηλαδή εκσυγχρονισμός και χωρητικότητα υποδομών, εφεύρεση και

καινοτομία προϊόντων) κρίνονται λιγότερο σημαντικά από τα οικονομικά με μέσο

όρο απαντήσεων 3,42 (το 45,5% των επιχειρήσεων θεωρεί τα συγκεκριμένα

εμπόδια πολύ έως πάρα πολύ σημαντικά).

Πίνακας 12: Εμπόδια εισόδου στην ελληνική τηλεπικοινωνιακή αγορά  (χαμηλές /

υψηλές αξιολογήσεις και μέσοι όροι απαντήσεων)

Πηγή: επεξεργασία στοιχείων έρευνας

Προκειμένου να εξεταστεί η στατιστική σημαντικότητα ανά ζευγάρι

επιχειρήσεων αξιοποιούμε την Χ2 (chi square) ανάλυση. Από την ανάλυση αυτή

προκύπτει στατιστικά σημαντική διαφορά (σε επίπεδο σημαντικότητας p<10%) για

τα τεχνολογικά εμπόδια εισόδου, όπου οι κρατικές επιχειρήσεις θεωρούν ότι δεν

υπάρχουν καθόλου ή ότι είναι ελάχιστα. Αυτό οφείλεται ενδεχομένως στο ότι οι

καθόλου ή ελάχιστα πολύ ή πάρα πολύ
μέσος όρος

απαντήσεων

Ευκολία αδειοδότησης 0,0 65,9% 3,82

Τεχνολογικά εμπόδια (εκσυγχρονισμός

και χωρητικότητα υποδομών, εφεύρεση

και καινοτομία προϊόντων κ.α.)

6,8% 45,5% 3,42

Οικονομικά εμπόδια (δαπάνες

εγκατάστασης, λειτουργίας, διαφήμισης

και μάρκετινγκ κ.α.)

0,0 97,7% 4,30
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κρατικές επιχειρήσεις διατηρούν ήδη σημαντική τηλεπικοινωνιακή υποδομή από

την μακρόχρονη λειτουργία τους στην αγορά, ενώ διαθέτουν άρτιο πανελλαδικό

δίκτυο σταθερής τηλεφωνίας και διαδικτύου. Επίσης, στατιστικά σημαντικές

διαφορές εντοπίζονται στη διαδικασία αδειοδότησης. Ειδικότερα, οι μεγάλες, οι

κρατικές και οι επιχειρήσεις κινητής τηλεφωνίας (σε επίπεδο σημαντικότητας

p<1%, p<5% και p<1% αντίστοιχα) θεωρούν ευκολότερη τη διαδικασία

αδειοδότησης για την παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών από ότι οι

μικρές/ΜΜΕ, ιδιωτικές και οι επιχειρήσεις σταθερής τηλεφωνίας/διαδικτύου

(Πίνακας 13).

Πίνακας 13: Είσοδος στην ελληνική τηλεπικοινωνιακή αγορά ανά κατηγορία

επιχειρήσεων (χαμηλές / υψηλές αξιολογήσεις)

Μικρές/ΜΜΕ

επιχειρήσεις

Μεγάλες

επιχειρήσεις

Κρατικές

επιχειρήσεις

Ιδιωτικές

επιχειρήσεις

Επιχειρήσεις

Σταθερής

τηλεφωνίας &

Διαδικτύου

Επιχειρήσεις

Κινητής

τηλεφωνίας

Επιχείρηση

/δείκτης
καθόλου ή

ελάχιστα

πολύ ή

πάρα

πολύ

καθόλου

ή

ελάχιστα

πολύ ή

πάρα

πολύ

X2

καθόλου

ή

ελάχιστα

πολύ ή

πάρα

πολύ

καθόλου ή

ελάχιστα

πολύ ή

πάρα

πολύ

X2

καθόλου

ή

ελάχιστα

πολύ ή

πάρα

πολύ

καθόλο

υ ή

ελάχιστ

α

πολύ

ή

πάρα

πολύ

X2

Ευκολία

αδειοδότησης
0,0 57,2% 0,0 88,9%

9,
98

2* 0,0 100% 0,0 63,4%

6,
92

2*
*

0,0 62,5% 0,0 75%

10
,6

43
*

Τεχνολογικά

εμπόδια
2,9% 42,9% 11,1% 55,6%

2,
98

6

66,6% 33,3% 2,4% 48,8%

10
,2

51
**

*

5% 45% 0,0 50%

0,
59

0
Οικονομικά

εμπόδια
0,0 97,2% 0,0 88,9%

0,
54

8

0,0 100% 0,0 97,5%

1,
12

4

0,0 97,5% 0,0 75%
1,

72
8

***, **, * υποδεικνύουν στατιστική σημαντικότητα σε επίπεδο 10%, 5% και 1%, αντίστοιχα

Πηγή: επεξεργασία στοιχείων έρευνας,

7.1.2 Ανταγωνισμός στην αγορά

Η σταδιακή είσοδος νέων επιχειρήσεων στην αγορά και η ύπαρξη ποικιλίας

προϊόντων προκάλεσε την όξυνση του ανταγωνισμού. Ωστόσο, αν και οι νέες

επιχειρήσεις αυξάνουν κάθε χρόνο το μερίδιο αγοράς τους, ο ρυθμός αυτός

αύξησης κρίνεται ακόμη αργός, τουλάχιστον σε ορισμένες αγορές υπηρεσιών. Πιο
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συγκεκριμένα, από τον υπολογισμό του δείκτη Herfindahl (βλ. Παράρτημα ΙV),

διαπιστώνεται ότι για τη σταθερή τηλεφωνία o δείκτης συγκέντρωσης από την τιμή

1 (μονοπώλιο) που είχε το έτος 2001 μειώθηκε στην τιμή 0,51 το έτος 2005

(χαμηλότερη συγκέντρωση). Στην κινητή τηλεφωνία ο δείκτης συγκέντρωσης

μειώθηκε από 0,40 το 1998 στο 0,31 το 2005. Τέλος, στο διαδίκτυο ο βαθμός

συγκέντρωσης μειώθηκε από 0,50 το 1998 στο 0,26 το 2005 (Πίνακας 14).

Συνεπώς, τη μεγαλύτερη αύξηση του ανταγωνισμού εμφανίζουν οι αγορές της

σταθερής τηλεφωνίας και του διαδικτύου. Αντίθετα, μικρότερη είναι η όξυνση του

ανταγωνισμού στην αγορά της κινητής τηλεφωνίας.

Πίνακας 14: Βαθμός συγκέντρωσης της αγοράς της σταθερής, της κινητής

τηλεφωνίας και του διαδικτύου (δείκτης  Herfindahl)

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Δείκτης  Herfindahl

Σταθερή Τηλεφωνία - - - 1 0,92 0,77 0,57 0,51

Κινητή Τηλεφωνία 0,40 0,34 0,33 0,33 0,33 0,32 0,31 0,31

Διαδίκτυο 0,50 0,50 0,50 0,44 0,37 0,30 0,27 0,26

Πηγή: επιχειρήσεις σταθερής τηλεφωνίας, επιχειρήσεις διαδικτύου, επιχειρήσεις κινητής τηλεφωνίας

Σήμερα, στην Ελλάδα οι αγορές της σταθερής τηλεφωνίας και του διαδικτύου,

(όπως διαπιστώνεται και από την μελέτη των Boyland και Nicοletti (2000) που

διεξάχθηκε σε ένα σύνολο 23 χωρών του ΟΟΣΑ), κυριαρχούνται από τον εθνικό

τηλεπικοινωνιακό οργανισμό και τις θυγατρικές του επιχειρήσεις, Ως

σημαντικότερες αιτίες για αυτό, (από το σύνολο των επιχειρήσεων της έρευνας),

προβάλλονται η ήδη εδραιωμένη πολιτική του ΟΤΕ, τα πλεονεκτήματα της

εκτεταμένης πελατειακής του βάσης, της υποδομής και της επιχειρησιακής του

εμπειρίας. Προς αυτή την κατεύθυνση επίσης συμβάλει ουσιαστικά και η έλλειψη

ανταγωνισμού στις τηλεπικοινωνιακές υποδομές. Το μικρό μέγεθος της ελληνικής

αγοράς, σε συνδυασμό με το μεγάλο κόστος επενδύσεων για εξοπλισμό, για τη

δημιουργία τηλεπικοινωνιακού δικτύου και ιδιόκτητου δικτύου πωλήσεων,

δυσχεραίνουν την πλήρη ανάπτυξη του ανταγωνισμού. Διαφορετική είναι η

κατάσταση στην αγορά της κινητής τηλεφωνίας, η οποία λειτούργησε από την

έναρξή της με περισσότερες επιχειρήσεις. Εντούτοις, και αυτή η αγορά σήμερα
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παρουσιάζει ολιγοπωλιακή δομή, εφόσον δραστηριοποιούνται συνολικά τέσσερις

επιχειρήσεις. Το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς και εδώ το κατέχει η θυγατρική του

εθνικού τηλεπικοινωνιακού οργανισμού.

Στον Πίνακα 15 που ακολουθεί, οι 41 από τις 44 επιχειρήσεις της έρευνας

(92,3%) δηλώνουν ότι το βασικότερο χαρακτηριστικό του ανταγωνισμού είναι η

τιμολογιακή πολιτική με μέσο όρο απαντήσεων 4,60. Ως αμέσως επόμενο

σημαντικό χαρακτηριστικό δηλώνουν τις πρακτικές διαφήμισης και μάρκετινγκ,

καθώς με μέσο όρο απαντήσεων το 4,37, το 92,3% των επιχειρήσεων αξιολογεί

αυτόν τον παράγοντα υψηλά. Οι περισσότερες από τις μισές επιχειρήσεις (52,2%)

αξιολογούν ως τρίτο συστατικό στοιχείο του ανταγωνισμού την εξυπηρέτηση των

πελατών (μέσος όρος απαντήσεων 3,47).  Ο ανταγωνισμός στην τεχνολογία και ο

ανταγωνισμός στο έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό αναδεικνύονται σε

λιγότερο σημαντικούς παράγοντες του ανταγωνισμού, εφόσον παρουσιάζουν

χαμηλότερους μέσους όρους απαντήσεων (3,28 και 2,91 αντίστοιχα). Γενικά οι 35

από τις 44 επιχειρήσεις του δείγματος, δηλαδή το 79,6%, θεωρούν ότι ο

ανταγωνισμός που επικρατεί στην ελληνική τηλεπικοινωνιακή αγορά είναι πολύ

έως πάρα πολύ έντονος (μ.ο. απαντήσεων 3,88).

Πίνακας 15: Συνθήκες και χαρακτηριστικά του ανταγωνισμού στην ελληνική

τηλεπικοινωνιακή αγορά  (χαμηλές /  υψηλές αξιολογήσεις και μέσοι όροι

απαντήσεων)

Πηγή: επεξεργασία στοιχείων έρευνας

καθόλου ή ελάχιστα πολύ ή πάρα πολύ
Μέσος όρος

απαντήσεων

Ένταση ανταγωνισμού 2,3% 79,6% 3,88

Ανταγωνισμός στην τεχνολογία 11,4% 36,3% 3,28

Ανταγωνισμός στην διαφήμιση και μάρκετινγκ 0,0 93,2% 4,37

Ανταγωνισμός στην εξυπηρέτηση των πελατών 11,4% 52,2% 3,47

Ανταγωνισμός στην τιμολογιακή πολιτική 0,0 93,2% 4,60

Ανταγωνισμός στο έμπειρο και εξειδικευμένο

προσωπικό
27,3% 20,5% 2,91



177

Από την ανάλυση chi square (X2) ανά κατηγορία επιχειρήσεων διαπιστώνεται

σε ότι αφορά στον ανταγωνισμό στην αγορά δεν υπάρχουν στατιστικά σημαντικά

αποτελέσματα (Πίνακας 16). Δηλαδή, καμία κατηγορία επιχειρήσεων δεν υπερέχει

της άλλης, σε ένα στατιστικά σημαντικό βαθμό.

Πίνακας 16: Ανταγωνισμός στην ελληνική τηλεπικοινωνιακή αγορά ανά κατηγορία

επιχειρήσεων (χαμηλές / υψηλές αξιολογήσεις)

Μικρές/ΜΜΕ

επιχειρήσεις

Μεγάλες

επιχειρήσεις

Κρατικές

επιχειρήσεις

Ιδιωτικές

επιχειρήσεις

Επιχειρήσεις

Σταθερής

τηλεφωνίας &

Διαδικτύου

Επιχειρήσεις

Κινητής

τηλεφωνίας

Επιχείρηση

/δείκτης
καθόλου ή

ελάχιστα

πολύ ή

πάρα

πολύ

καθόλου

ή

ελάχιστα

πολύ ή

πάρα

πολύ

X2

καθόλου

ή

ελάχιστα

πολύ ή

πάρα

πολύ

καθόλου ή

ελάχιστα

πολύ ή

πάρα

πολύ

X2

καθόλου

ή

ελάχιστα

πολύ ή

πάρα

πολύ

καθόλο

υ ή

ελάχιστ

α

πολύ

ή

πάρα

πολύ

X2

Ένταση

ανταγωνισμού
0,0 80% 11,1% 66,6%

6,
52

7

0,0 100% 2,4% 78,1%

1,
01

3

2,5% 77,5% 0,0 75%

1,
98

2

Ανταγωνισμός

στην

τεχνολογία

11,4% 31,4% 11,1% 44,4%

2,
20

4

66,6% 33,3% 9,8% 36,6%
3,

39
3

12,5% 32,5% 0,0 50%

2,
18

6

Ανταγωνισμός

στην διαφήμιση

και μάρκετινγκ

0,0 91,4% 0,0 88,9%

1,
16

1

0,0 100% 0,0 92,6%

2,
19

7

0,0 92,5% 0,0 75%

0,
75

3

Ανταγωνισμός

στην

εξυπηρέτηση

των πελατών

11,4% 48,6% 11,1% 66,7%

3,
09

6

0,0 50% 9,8% 53,7%

3,
48

6

12,5% 52,5% 0,0 50%

0,
73

7

Ανταγωνισμός

στην

τιμολογιακή

πολιτική

0,0 91,5% 0,0 88,9%

1,
93

0

0,0 100% 0,0 92,7%

1,
01

3

0,0 92,5% 0,0 50%
0,

30
1

Ανταγωνισμός

στο έμπειρο και

εξειδικευμένο

προσωπικό

31,4% 20% 11,1% 11,1%

1,
88

3

0,0 66,6% 26,8% 19,5%

0,
76

2

27,5% 20% 25% 0,0

0,
73

9

Πηγή: επεξεργασία στοιχείων έρευνας
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7.1.3 Ρύθμιση της αγοράς

Η μετάβαση από το μονοπώλιο σε καθεστώς ανταγωνιστικής αγοράς,

δημιούργησε την ανάγκη θέσπισης ενός ρυθμιστικού πλαισίου,  προκειμένου να

επιτευχθεί η ομαλή μετάβαση και η εύρυθμη ανάπτυξη και λειτουργία της

τηλεπικοινωνιακής αγοράς. Στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας, οι επιχειρήσεις

ρωτήθηκαν για την καθιέρωση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και

Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) ως ανεξάρτητης ρυθμιστικής αρχής με ενισχυμένες

αρμοδιότητες ελέγχου, ρύθμισης και εποπτείας της ελληνικής τηλεπικοινωνιακής

αγοράς.

Από την επεξεργασία των απαντήσεων των επιχειρήσεων προέκυψε, σε

συμφωνία με τα ευρήματα παλαιότερων ερευνών15, ότι η ρυθμιστική πολιτική στην

ελληνική τηλεπικοινωνιακή αγορά παρουσιάζει προβλήματα. Συγκεκριμένα, μόλις

το 27,3% (12 επιχειρήσεις) πιστεύει ότι η ΕΕΤΤ είναι πολύ έως πάρα πολύ

ανεξάρτητη. Ιδιαίτερα υψηλό κρίνεται το ποσοστό του 22,8% που πιστεύει ότι η

ΕΕΤΤ είναι καθόλου ή ελάχιστα ανεξάρτητη (μ.ο. απαντήσεων 3,00). Σε ότι αφορά

στις αρμοδιότητες της ΕΕΤΤ, το 27,3% (12 επιχειρήσεις) πιστεύει ότι δεν διαθέτει

τις απαραίτητες αρμοδιότητες που διασφαλίζουν την εύρυθμη και αποτελεσματική

λειτουργία της αγοράς (μ.ο. απαντήσεων 2,95). Αυτή η δυσπιστία των επιχειρήσεων

ως προς την ΕΕΤΤ ερμηνεύεται κυρίως από την αντίληψη που επικρατεί στην

αγορά ότι η ΕΕΤΤ ελέγχεται από την εκάστοτε κυβέρνηση, η οποία είναι και ο

βασικός μέτοχος της δεσπόζουσας επιχείρησης του τομέα, δηλαδή του ΟΤΕ. Τέλος,

η πλειοψηφία του δείγματος (77,3%), δηλαδή οι 34 από τις 44 επιχειρήσεις

πιστεύουν ότι ο ΟΤΕ, ως κυρίαρχη επιχείρηση της ελληνικής τηλεπικοινωνιακής

αγοράς συμπεριφέρεται με τρόπο που δημιουργεί δυσκολίες στην λειτουργία του

ανταγωνισμού και στην είσοδο νέων επιχειρήσεων. Μόλις το 6,8% (3 επιχειρήσεις)

πιστεύει το αντίθετο, ότι δηλαδή ο ΟΤΕ συμμορφώνεται πλήρως με τις υποδείξεις

της ΕΕΤΤ για την ενίσχυση του ανταγωνισμού (μ.ο απαντήσεων 1,28). Κυρίως το

πρόβλημα πηγάζει από το γεγονός ότι ο ΟΤΕ δεν συμμορφώνεται με το άνοιγμα

των τοπικών τηλεπικοινωνιακών κέντρων του στους εναλλακτικούς παρόχους,

15 Των Lee και Ypsilantis (2002) για την Πολωνία, του Vanyai (1998) για την Ουγγαρία,  του
Goldstein (2003) για 5  χώρες της Νότιας Μεσογείου (Αλγερία,  Αίγυπτο,  Μαρόκο,  Τυνησία και
Τουρκία), των Haggarty κ.α. (2003) για την Γκάνα, των Clarke κ.α. (2003) για το Μαλάουι και των
Laffont και Guessan 2003 για την Ακτή Ελεφαντοστού.
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όπως προβλέπει ο νόμος.  Με ένα τέτοιο άνοιγμα οι εναλλακτικοί πάροχοι θα

μπορούσαν να προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες (τηλεφωνικές κλήσεις,

πρόσβαση στο διαδίκτυο κ.α.),  χωρίς οι πελάτες να είναι υποχρεωμένοι να

πληρώνουν πάγιο στον ΟΤΕ, αλλά να συναλλάσσονται μόνο με τη επιχείρηση που

τους παρέχει τις υπηρεσίες (Πίνακας 17).

Πίνακας 17: Ρυθμιστική πολιτική στην ελληνική τηλεπικοινωνιακή αγορά

(χαμηλές / υψηλές αξιολογήσεις και μέσοι όροι απαντήσεων)

Πηγή: επεξεργασία στοιχείων έρευνας

Από την ανάλυση ανά κατηγορία επιχειρήσεων προκύπτει ότι ο μόνος

παράγοντας στον οποίο εντοπίζονται στατιστικά σημαντικές διαφορές (p<5%),

αφορά,  όπως αναμένονταν,  στην άποψη των κρατικών επιχειρήσεων ότι ο ΟΤΕ

συμμορφώνεται πλήρως με τις υποδείξεις της ΕΕΤΤ για την ενίσχυση του

ανταγωνισμού (Πίνακας 18).

Πίνακας 18: Ρυθμιστική πολιτική στην ελληνική τηλεπικοινωνιακή αγορά ανά

κατηγορία επιχειρήσεων (χαμηλές / υψηλές αξιολογήσεις)

Μικρές/ΜΜΕ

επιχειρήσεις

Μεγάλες

επιχειρήσεις

Κρατικές

επιχειρήσεις

Ιδιωτικές

επιχειρήσεις

Επιχειρήσεις

Σταθερής

τηλεφωνίας &

Διαδικτύου

Επιχειρήσεις

Κινητής

τηλεφωνίας

Επιχείρηση

/δείκτης
καθόλου ή

ελάχιστα

πολύ ή

πάρα

πολύ

καθόλου

ή

ελάχιστα

πολύ ή

πάρα

πολύ

X2

καθόλου

ή

ελάχιστα

πολύ ή

πάρα

πολύ

καθόλου ή

ελάχιστα

πολύ ή

πάρα

πολύ

X2

καθόλου

ή

ελάχιστα

πολύ ή

πάρα

πολύ

καθόλο

υ ή

ελάχιστ

α

πολύ

ή

πάρα

πολύ

X2

Ανεξαρτησία
ΕΕΤΤ 0,0 50% 24,4% 24,4%

3,
21

2

0,0 100% 24,4% 24,4%

0,
97

7

22,5% 22,5% 25% 50%

4,
09

0

καθόλου ή ελάχιστα πολύ ή πάρα πολύ
Μέσος όρος

απαντήσεων

Ανεξαρτησία ΕΕΤΤ 22,8% 27,3% 3,00

Αρμοδιότητες ΕΕΤΤ 27,3% 27,3% 2,95

Συμμόρφωση ΟΤΕ 77,3% 6,8% 1,28
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Αρμοδιότητες
ΕΕΤΤ 0,0 50% 29,2% 24,4%

0,
25

7

0,0 66,6% 29,2% 24,4%

1,
08

0

30% 25% 25% 0,0

1,
25

7

Συμμόρφωση
ΟΤΕ 0,0 100% 82,9% 2,4%

2,
44

1

0,0 100% 82,9% 2,4%

12
,3

98
**

80% 5% 50% 0,0

1,
04

7

Πηγή: επεξεργασία στοιχείων έρευνας

7.2 Τιμολόγηση παρεχομένων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών

Η τιμολογιακή πολιτική στις τηλεπικοινωνίες, που εφαρμόσθηκε στην Ελλάδα

μέχρι την πλήρη απελευθέρωση της αγοράς, αφορούσε αποκλειστικά τα τιμολόγια

των παρεχόμενων υπηρεσιών από τον ΟΤΕ και καθοριζόταν ουσιαστικά από τις

εκάστοτε κυβερνήσεις. Έτσι, κάθε χρόνο η κυβέρνηση στα πλαίσια της ασκούμενης

γενικότερης οικονομικής και εισοδηματικής πολιτικής, προέβαινε και σε

αναπροσαρμογή των τιμολογίων του ΟΤΕ,  μετά φυσικά από σχετική συνεννόηση

με τη διοίκηση του Οργανισμού. Τα βασικά κριτήρια, που λαμβάνονταν υπόψη για

τον καθορισμό των τιμολογίων των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, ήταν:

· ο χαρακτήρας του ΟΤΕ σαν Επιχείρηση Κοινής Ωφέλειας,

· οι μεταβολές του ΔΤΚ (προσαρμογή στον τιμάριθμο),

· το αναπτυξιακό πρόγραμμα του ΟΤΕ,

· τα ελλείμματα των ΕΛΤΑ (τα οποία κατά νόμο υποχρεούταν να καλύπτει ο

ΟΤΕ) και οι χρηματοδοτικές ανάγκες που προέκυπταν από αυτό.

Με την πλήρη όμως απελευθέρωση της αγοράς και την εισαγωγή νέων

επιχειρήσεων αυξήθηκαν οι ανάγκες για την διασφάλιση του υγιούς ανταγωνισμού

στον τηλεπικοινωνιακό τομέα και για την επαρκή ενημέρωση των καταναλωτών.

Έτσι δημιουργήθηκε επιτακτική η ανάγκη για την αναμόρφωση του ρυθμιστικού

πλαισίου σχετικά με τις διαδικασίες καθορισμού των τιμολογίων των παρόχων.

Το 2003 υιοθετήθηκε νέος Κανονισμός (Απόφαση ΕΕΤΤ 277/64/2003), με τον

οποίο καθορίσθηκε η διαδικασία έγκρισης των τιμών υπηρεσιών λιανικής και

χονδρικής που υπόκεινται σε υποχρέωση κοστοστρέφειας (όπως μηνιαίο πάγιο
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φωνητικής τηλεφωνίας, αστική και υπεραστική χρέωση, τιμολόγια μισθωμένων

γραμμών κλπ.), καθώς επίσης και η διαδικασία έγκρισης των προσφορών και

εκπτωτικών πακέτων που αφορούν είτε σε υπηρεσίες που υπόκεινται σε

κοστοστρέφεια είτε σε υπηρεσίες παροχών που οφείλουν να έχουν εύλογες τιμές.

Επιπλέον, ορίσθηκε η διαδικασία έγκρισης των χονδρικών τιμών για τις υπηρεσίες

που περιέχονται στις ετήσιες προσφορές αναφοράς του υπόχρεου παρόχου.

Παράλληλα, ο εν λόγω Κανονισμός περιγράφει τη διαδικασία υποβολής των

στοιχείων που είναι απαραίτητα για τον έλεγχο από την ΕΕΤΤ των προτεινόμενων

τιμολογίων,  ώστε να διευκολύνεται ο προγραμματισμός και η εφαρμογή της

τιμολογιακής πολιτικής των παροχών που υπόκεινται σε υποχρέωση

κοστοστρέφειας.

Για να υπάρχει η δυνατότητα συγκριτικής ανάλυσης των τιμολογιακών

πολιτικών κάθε επιχείρησης, επιλέχθηκαν συγκεκριμένοι δείκτες μέτρησης των

τιμών για κάθε υπηρεσία.

Πιο συγκεκριμένα, για τη σταθερή τηλεφωνία εξετάζονται οι τιμές του

μηνιαίου παγίου,  των αστικών κλήσεων,  των υπεραστικών κλήσεων,  των διεθνών

κλήσεων και των κλήσεων προς κινητά. Οι διεθνείς κλήσεις, σύμφωνα με την ΕΕ16,

κατηγοριοποιούνται σε κλήσεις προς α)  την ΕΕ και γειτονικές χώρες της ΕΕ (π.χ.

Βρετανία), β) σε απομακρυσμένες χώρες της ΕΕ (π.χ. Ρωσία), γ) ΗΠΑ, δ) Ιαπωνία

και ε) στη Ν. Αφρική. Όλες οι τιμές αναφέρονται σε κλήσεις 1 λεπτού.

Για την κινητή τηλεφωνία εξετάζονται οι τιμές του μηνιαίου παγίου του

φτηνότερο προγράμματος που παρέχει η κάθε επιχείρηση, της ελάχιστης χρέωσης

κλήσης εντός της ελληνική επικράτειας από κινητό τηλέφωνο σε κινητό τηλέφωνο

και του ενός SMS.

Τέλος,  για το διαδίκτυο εξετάζονται οι τιμές του μηνιαίου παγίου,  το τέλος

χρήσης για μια 1 ώρα αιχμής και μη αιχμής και το ετήσιο σταθερό τέλος συνδρομής

απλής σύνδεσης (PSTN 56k).

16 4η, 5η, 6η, 7η, 8η, 9η, 10η, 11η,12η Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις επικοινωνίες.
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Από τα ευρήματα της παρούσας έρευνας, όπως και στις περισσότερες

υφιστάμενες έρευνες17, διαπιστώνεται ότι η μεταρρύθμιση του ελληνικού τομέα των

τηλεπικοινωνιών επέφερε συνολικά μείωση των τιμών των παρεχομένων

υπηρεσιών. Πιο συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα της επεξεργασίας των στοιχείων

ανά υπηρεσία παρουσιάζονται στις ενότητες που ακολουθούν.

7.2.1 Σταθερή τηλεφωνία

Όπως προκύπτει από τον Πίνακα 19, και σε αντίθεση με τις έρευνες των

Ypsilantis και Min (2000) για την Νότια Κορέα, του Serra (1998) για τη Χιλή,

Gonzalez κ.α. (1998) για το Μεξικό, των Tusubira κ.α. (2002) για την Ουγκάντα και

των Clarke κ.α. (2003) για το Μαλάουι, οι τιμές όλων των εξεταζόμενων

υποκατηγοριών της σταθερής τηλεφωνίας μειώνονται με την είσοδο νέων

επιχειρήσεων στην αγορά και την αύξηση του ανταγωνισμού.

Ειδικότερα, το κόστος για μια αστική κλήση ενός λεπτού από 0,025€ που

ήταν το 2002 μειώθηκε το 2005 σε 0,024€, παρουσιάζοντας δηλαδή μείωση της

τάξης του 4%.  Η μείωση του κόστους για τις υπεραστικές κλήσεις είναι περίπου

2%, από 0,049€ που κόστιζε η κλήση ενός λεπτού το 2002 έφτασε το 2005 στα

0,048€. Όπως διαπιστώνεται και από τα ευρήματα των ερευνών των Hughes και

Phillips (1999) για τις ΗΠΑ, των Sato και Ypsilantis (2000) για την Δανία, Min και

Ypsilantis (1999) για την Ολλανδία, των Bloendal και Dirk (1997) για τις ΗΠΑ, το

Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιαπωνία, τη Γερμανία και τη Γαλλία, υψηλότερες είναι οι

μειώσεις για τις διεθνείς κλήσεις.  Έτσι το κόστος για μια κλήση ενός λεπτού σε

χώρα της ΕΕ ή σε γειτονική χώρα της ΕΕ από 0,181€ που ήταν το 2002 μειώθηκε

σε 0,166€ το 2005 (μείωση 8,29%). Η κλήση ενός λεπτού σε απομακρυσμένη χώρα

της ΕΕ μειώθηκε κατά 10,65% (από 0,216€ το 2002 σε 0,193€ το 2005). Η κλήση

17 Των Boyland και Nicoletti (2000) σε δείγμα 23  χωρών του ΟΟΣΑ,  του Wallsten (2001) σε ένα
δείγμα 30 χωρών από την Αφρική και την Λατινική Αμερική, των Ros και Banerjee (2000) σε
δείγμα 23 χωρών της Λατινικής Αμερικής, των Madden κ.α. (2003) σε 12 ειρηνικοασιατικές χώρες,
του Min (1999) για την Ιαπωνία, του Ypsilantis (2002) για τον Καναδά, του Xavier (1996) για την
Αυστραλία, του Ypsilantis (2002) για το Ηνωμένο Βασίλειο, του Holder (1998) σε διάφορους τομείς
της βρετανικής οικονομίας, των Xavier και Ypsilantis (2000) για την Ισπανία, των Yamada και
Ypsilantis (2000) για την Ιρλανδία, των Xavier και Ypsilantis (2001) για την Τσεχία, των Spiller και
Cardilli (1997) για την Χιλή, την Αυστραλία, την Γουατεμάλα και την Νέα Ζηλανδία, του
Heracleous (2001) για την Σιγκαπούρη,  των Dia κ.α. (2002) για την Σενεγάλη, των Haggarty κ.α.
(2003) για την Γκάνα και του Nicoletti (2001) σε βασικούς τομείς της οικονομίας.
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για τις ΗΠΑ το 2002 κόστιζε 0,181€ το λεπτό και το 2005 0,166€ το λεπτό (-

8,29%). Το κόστος της κλήσης για την Ιαπωνία παρουσιάζει μεγαλύτερη πτώση

κατά 13,27%, δηλαδή από 0,196€ το 2002 σε 0,170€ το λεπτό το 2005. Η κλήση

ενός λεπτού για την Ν.  Αφρική εξακολουθεί να είναι η ακριβότερη,  αν και αυτή

παρουσιάζει μείωση μεγέθους 9%, σε 0,382€ το 2005 από 0,420€ το 2002.

Επιπλέον, διαπιστώνεται ότι την σημαντικότερη μείωση κόστους παρουσιάζουν οι

κλήσεις προς κινητά τηλέφωνα,  όπου η κλήση του ενός λεπτού κοστίζει το 2005

0,181€ από 0,214€ που κόστιζε το 2002 (μείωση 15,42%) (Πίνακας 19).

Εξαίρεση αποτελεί το μηνιαίο πάγιο, το οποίο την περίοδο 2002 – 2005

αυξάνεται κατά 19,24% (από 9,98€ σε 11,90€). Ως βασικότερη αιτία για αυτό

προβάλλεται το μονοπώλιο που έχει ο ΟΤΕ στο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο της

χώρας. Το γεγονός αυτό βεβαίως περιορίζει γενικά τον ανταγωνισμό στη σταθερή

τηλεφωνία, εφόσον οι επιχειρήσεις για να παρέχουν τις υπηρεσίες τους είναι

υποχρεωμένες να μισθώνουν γραμμές από τον ΟΤΕ (Πίνακας 19).

Πίνακας 19: Τιμολόγηση σταθερής τηλεφωνίας,  κινητής τηλεφωνίας και

διαδικτύου (σε € χωρίς ΦΠΑ)

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Σταθερή τηλεφωνία

Μηνιαίο πάγιο - - - - - - - - - 9,98 10,49 11,40 11,90

Αστικές κλήσεις

(1λεπτού)
- - - - - - - - - 0,025 0,025 0,024 0,024

Υπεραστικές

κλήσεις

(1λεπτού)

- - - - - - - - - 0,049 0,050 0,048 0,048

Διεθνείς κλήσεις

(1λεπτού):

α) χώρα της ΕΕ και

γειτονική χώρα της

ΕΕ (π.χ. Βρετανία)

- - - - - - - - - 0,181 0,177 0,177 0,166

β) απομακρυσμένη

χώρα ΕΕ (π.χ.

Ρωσία)

- - - - - - - - - 0,216 0,217 0,214 0,193

γ) ΗΠΑ - - - - - - - - - 0,181 0,179 0,176 0,166

δ) Ιαπωνία - - - - - - - - - 0,196 0,191 0,186 0,170

ε) Ν. Αφρική - - - - - - - - - 0,420 0,430 0,416 0,382

Κλήσεις προς

κινητά τηλέφωνα
- - - - - - - - - 0,214 0,219 0,207 0,181
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Πηγή: επεξεργασία στοιχείων έρευνας

7.2.2 Κινητή τηλεφωνία

Οι τιμές της κινητής τηλεφωνίας, επίσης, παρουσιάζουν μείωση κατά την

εξεταζόμενη περίοδο 1993 – 2005, καθ’ όλη δηλαδή την περίοδο λειτουργίας της

κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα. Το ίδιο διαπιστώνεται και από τα ευρήματα  των

ερευνών των Hughes και Phillips (1999) για τις ΗΠΑ, των Ypsilantis και Min

(2001) και Sacripanti (1999) για την Ιταλία, των Sato και Ypsilantis (2000) για την

Δανία και του Vanyai (1998) για την Ουγγαρία και σε αντίθεση με την μελέτη των

Clarke κ.α. (2003) για το Μαλάουι. Ωστόσο, και εδώ υπάρχει η εξαίρεση του SMS,

το οποίο αυξάνεται. Αναλυτικότερα, το μηνιαίο πάγιο του φτηνότερου

προγράμματος που παρέχει η κάθε επιχείρηση από 28,77€ που ήταν το 1993

μειώθηκε σημαντικά κατά 66,18%, φτάνοντας το 2005 στα 9,43€. Χρήσιμο είναι να

αναφερθεί ότι η αύξηση του μηνιαίου παγίου από το 2003 οφείλεται στην διάθεση

από τις επιχειρήσεις νέων προγραμμάτων με δωρεάν χρόνο ομιλίας και ως εκ

τούτου με ευνοϊκότερους όρους για τους καταναλωτές (Πίνακας 19).

Συνολικά η ελάχιστη χρέωση μιας κλήσης στην περίοδο 1993 – 2005

μειώνεται κατά 29% από 0,0052€ σε 0,0037€ το 1 δευτερόλεπτο. Οι υψηλές τιμές

στα πρώτα χρόνια της κινητής τηλεφωνίας εξηγούνται, σύμφωνα με τα στελέχη των

Κινητή τηλεφωνία

Μηνιαίο πάγιο 27,88 27,88 27,88 22,75 18,34 13,21 10,76 8,02 7,72 7,72 9,44 9,44 9,43

Ελάχιστη χρέωση
κλήσης (το 1 δευτ.) 0,0052 0,0054 0,0056 0,0069 0,0060 0,0041 0,0054 0,0043 0,0043 0,0043 0,0040 0,0040 0,0037

1 SMS - - - 0,079 0,079 0,078 0,082 0,084 0,083 0,085 0,081 0,081 0,083

Διαδίκτυο

Μηνιαίο πάγιο - - - - - 6,02 6,75 6,75 8,22 9,98 10,49 11,40 11,90

Τέλος χρήσης (για

μια ώρα αιχμής /

μη αιχμής)

- - - - -
0,458 /

0,229

0,352 /

0,176

0,352 /

0,176

0,352 /

0,176

0,352 /

0,176

0,352 /

0,176

0,352 /

0,176

0,352 /

0,176

Μηνιαίο σταθερό

τέλος για ετήσια

απλή συνδρομή

(PSTN 56k)

- - - - - 15,20 15,01 13,09 13,74 13,64 11,87 10,68 10,34
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επιχειρήσεων, από τις τεράστιες επενδύσεις που απαιτούσε η δραστηριοποίηση

στην συγκεκριμένη αγορά με την απόκτηση των αδειών 2ης και 3ης γενιάς, τη

δημιουργία ενός άρτιου τηλεπικοινωνιακού δικτύου και τις δαπάνες για έρευνα και

ανάπτυξη για νέες υπηρεσίες και προϊόντα (Πίνακας 19).

Σε αντίθεση με τους δύο προηγούμενους δείκτες, η αποστολή ενός SMS

αυξάνεται σε 0,083€ το 2005 από 0,079€ που ήταν το 1996, όταν και διατέθηκε για

πρώτη φορά η συγκεκριμένη υπηρεσία στους πελάτες. Το γεγονός αυτό αποδίδεται

κυρίως στις χαμηλές τιμές στις οποίες διατέθηκε αρχικά η συγκεκριμένη υπηρεσία

προκειμένου να διαδοθεί ευκολότερα στο ευρύ κοινό (Πίνακας 19).

7.2.3 Διαδίκτυο

Όπως ήδη έχει αναφερθεί, στην Ελλάδα άρτιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο μέχρι

σήμερα διαθέτει μόνο ο ΟΤΕ, γεγονός που περιορίζει σημαντικά τον ανταγωνισμό

των τιμών και στο διαδίκτυο. Όπως φαίνεται στον Πίνακα 19 το μηνιαίο πάγιο που

καλούνται να καταβάλουν οι συνδρομητές καθορίζεται αποκλειστικά από τον ΟΤΕ

με αποτέλεσμα στην περίοδο 1998 – 2005 αυτό σχεδόν να διπλασιάζεται από 6,02€

σε 11,90€. Το τέλος χρήσης αν και μειώνεται από 0,458€ (0,229€) που ήταν το

1998 σε 0,352€ (0,176€) το 2005, για 1 ώρα αιχμής (μη αιχμής), παραμένει

αμετάβλητο για 7 συναπτά έτη από το 1999. Το αποτέλεσμα αυτό αποδίδεται στο

γεγονός ότι η πρόσβαση στο διαδίκτυο επιτυγχάνεται με τη χρήση ενιαίου

πανελλαδικού αριθμού κλήσης (ΕΠΑΚ) ή περιοχικού αριθμού κλήσης (ΠΕ.ΑΚ) οι

οποίοι χρεώνονται κάθε φορά σύμφωνα με το ισχύον τιμολόγιο του ΟΤΕ.

Ουσιαστικά ανταγωνισμός επικρατεί μόνο στο σταθερό τέλος συνδρομής που

απαιτεί κάθε επιχείρηση για να παρέχει διαδικτυακές υπηρεσίες, το οποίο και

μειώνεται σημαντικά σε 10,34€ το 2005 από 15,20€ που ήταν το 1998 (μείωση

31,97%), όπως διαπιστώνεται και από τις μελέτες των Ypsilantis και Min (2001) και

του Sacripanti (1999) για την Ιταλία.

Η ανάλυση της τιμολόγηση της σταθερής τηλεφωνίας, της κινητής

τηλεφωνίας και του διαδικτύου ανά κατηγορία επιχειρήσεων, παρουσιάζεται στο

Παράρτημα V.
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7.3 Συνολική απασχόληση στην ελληνική τηλεπικοινωνιακή αγορά

Οι επιπτώσεις της εφαρμοζόμενης μεταρρυθμιστικής πολιτικής εξετάζονται

τόσο στο συνολικό μέγεθος του απασχολούμενου προσωπικού στην ελληνική

τηλεπικοινωνιακή αγορά όσο και στην δομή του.

7.3.1 Εξέλιξη της συνολικής απασχόλησης

Το μέγεθος της συνολικής απασχόλησης στις βασικότερες τηλεπικοινωνιακές

υπηρεσίες στην Ελλάδα από το 1992 αυξήθηκε κατά 8,5% φτάνοντας από 26.741

χιλ. το 1992 σε 29.021 χιλ. το 2004. Αντίθετα, η απασχόληση στον ΟΤΕ, δηλαδή

του εθνικού τηλεπικοινωνιακού οργανισμού,  μειώνεται συνεχώς (από 26.716 χιλ.

το 1992 σε 16.302 χιλ. το 2004). Τα συμπεράσματα αυτά επιβεβαιώνονται και από

παλαιότερες έρευνες18 σε χώρες όπως η Ισπανία,  η Ιταλία,  το Ηνωμένο Βασίλειο

κ.α.. Για την Ελλάδα η αύξηση που παρατηρείται στη συνολική απασχόληση

οφείλεται κυρίως στη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης στις νέες υπηρεσίες

και ιδιαίτερα στην κινητή τηλεφωνία,  όπως προκύπτει και από τα αποτελέσματα

υπαρχουσών μελετών19 σε μια σειρά αναπτυγμένων και αναπτυσσόμενων χωρών.

Ειδικότερα, από τους 25 απασχολούμενους στην αγορά της κινητής τηλεφωνίας το

1992 φτάσαμε το 2004 στους 6.277 χιλ. (21,63%). Ομοίως, σημαντική αύξηση

παρουσιάζει η απασχόληση στις επιχειρήσεις σταθερής τηλεφωνίας και του

διαδικτύου φτάνοντας σε 3.375 χιλ. (11,63%) το 2004 από 4 που ήταν το 1996

(Πίνακας 20).

18 Των Hughes και Phillips (1999) για τις ΗΠΑ, των Ypsilantis και Min (2000) για την Νότια Κορέα,
του Ypsilantis (2002) για το Ηνωμένο Βασίλειο, των Ypsilantis και Min (2001) και του Sacripanti
(1999) για την Ιταλία, των Xavier και Ypsilantis (2000) για την Ισπανία, των Yamada και Ypsilantis
(2000) για την Ιρλανδία, των Xavier και Ypsilantis (2001) για την Τσεχία.
19 Των Bortolotti κ.α.(2002) σε ένα σύνολο 31 παραδοσιακών  τηλεπικοινωνιακών οργανισμών από
25 χώρες, των La Porta και Lopez (1997) σε 218 επιχειρήσεις του Μεξικού, του Harper (2002) σε
554 επιχειρήσεις από την Τσεχία, του OECD (1995) σε 5 παραδοσιακούς τηλεπικοινωνιακούς, του
Sueyoski (1998) στον παραδοσιακό τηλεπικοινωνιακό οργανισμό της Ιαπωνίας, του Evaristo (1998)
στον παραδοσιακό τηλεπικοινωνιακό οργανισμό της Βραζιλίας, του Parker (1999) στις βρετανικές
επιχειρήσεις δημόσιας χρήσης και του Barconcelli (1998) σε 5 επιχειρήσεις του ιταλικού τομέα
τηλεπικοινωνιών.
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Πίνακας 20: Συνολική απασχόληση στην ελληνική τηλεπικοινωνιακή αγορά (σε

χιλ. και ποσοστιαία κατανομή)

Πηγή: ΕΣΥΕ, επεξεργασία στοιχείων έρευνας

Από το συνολικό προσωπικό του τομέα, όπως προκύπτει από τον Πίνακα 21,

το έτος 2004 το 8,44% των απασχολουμένων εργάζεται στις μικρές/ΜΜΕ

επιχειρήσεις και το 91,56% στις μεγάλες επιχειρήσεις. Το ίδιο έτος το 72,1% των

απασχολουμένων εργάζεται στις κρατικές επιχειρήσεις και το 27,9% στις ιδιωτικές

επιχειρήσεις. Στις επιχειρήσεις σταθερής τηλεφωνίας/διαδικτύου εργάζεται το

75,82% και στις επιχειρήσεις κινητής τηλεφωνίας το 24,18% των απασχολουμένων.

Πίνακας 21: Συνολική απασχόληση ανά κατηγορία επιχειρήσεων

Πηγή: επεξεργασία στοιχείων έρευνας

7.3.2 Εξέλιξη της δομής της απασχόλησης

Εκτός από τη συνολική της εξέλιξη,  η απασχόληση εξετάζεται ως προς την

δομή της και συγκεκριμένα ως προς το φύλο (άνδρες ή γυναίκες), την ειδικότητα,

το μορφωτικό επίπεδο των απασχολουμένων, καθώς και το είδος της απασχόλησης

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Συνολική
απασχόληση

26741
(100%)

26600
(100%)

26540
(100%)

25124
(100%)

25660
(100%)

25707
(100%)

27334
(100%)

26103
(100%)

27496
(100%)

28333
(100%)

27899
(100%)

28383
(100%)

29021
(100%)

ΟΤΕ 26716
(99,9%)

26349
(99%)

26140
(98,5%)

24581
(97,8%)

23808
(92,8%)

22741
(88,4%)

21925
(80,2%)

21588
(82,7%)

19604
(71,3%)

18545
(65,4%)

17709
(63,5%)

17169
(60,5%)

16302
(56,2%)

Κινητή
Τηλεφωνία

25
(0,1%)

251
(0,95%)

400
(1,5%)

543
(2,2%)

691
(2,7%)

925
(3,6%)

1337
(4,9%)

2201
(8,4%)

3539
(12,9%)

5206
(18,4%)

5595
(20%)

5896
(20,8%)

6277
(21,6%)

Σταθερή
Τηλεφωνία
και Διαδίκτυο

- - - - 4
(0,01%)

11
(0,04%)

19
(0,07%)

247
(0,95%)

1060
(3,9%)

1736
(6,1%)

2600
(9,3%)

2971
(10,4%)

3375
(11,6%)

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Μικρές/ΜΜΕ
επιχειρήσεις 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3% 2,75% 4,57% 6,56% 7,22% 8,44%

Μεγάλες
επιχειρήσεις 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 99,7% 97,25% 95,43% 93,44% 92,78% 91,56%

Κρατικές
επιχειρήσεις 99,9% 99% 98,5% 97,84% 97,18% 96,1% 94,26% 92% 85,39% 78,90% 76% 74,53% 72,1%

Ιδιωτικές
επιχειρήσεις 0,1% 1% 1,5% 2,16% 2,82% 3,9% 5,74% 8% 14,61% 21,10% 24% 25,47% 27,9%

Επιχειρήσεις
σταθερής
τηλεφωνίας
& διαδικτύου

99,9% 99% 98,5% 97,84% 97,18% 96,1% 94,26% 90,84% 85,38% 79,58% 78,4% 77,36% 75,82%

Επιχειρήσεις
κινητής
τηλεφωνίας

0,1% 1% 1,5% 2,16% 2,82% 3,9% 5,74% 9,16% 14,62% 20,42% 21,6% 22,64% 24,18%
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(βλ. επίσης Τερροβίτης 2002). Αν και η ανάλυση αφορά μόνο στις 44 επιχειρήσεις

της έρευνας, τα συμπεράσματα που εξάγονται είναι ιδιαίτερα αξιόπιστα, καθώς

αφορούν περίπου το 90% της συνολικής απασχόλησης.

Σχετικά με το φύλο των απασχολουμένων διαπιστώνεται ότι η πλειοψηφία

είναι άντρες, που αντιστοιχούν στο 71,3% (18512 άτομα), ενώ το υπόλοιπο 28,7%

(7442 άτομα) είναι γυναίκες. Ωστόσο, είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι η

απασχόληση των ανδρών στην περίοδο 1992 – 2004 μειώνεται κατά μέσο όρο 1,5%

το χρόνο, όταν η αντίστοιχη των γυναικών αυξάνεται με μέσο ετήσιο ρυθμό 7,45%.

Έτσι, η συμμετοχή των ανδρών στην συνολική απασχόληση μειώθηκε από 85,9%

(22961 άτομα) το 1992 σε 71,3% (18512 άτομα) το 2004, ενώ των γυναικών

αυξήθηκε από 14,1% (3780 άτομα) σε 28,7% (7442 άτομα) αντίστοιχα  (Πίνακας

22).

Όσον αφορά στην ειδικότητα διαπιστώνεται ότι οι περισσότεροι από τους

μισούς απασχολούμενους στις τηλεπικοινωνιακές επιχειρήσεις ανήκουν στο τεχνικό

προσωπικό (13390 άτομα ή 52,3%). Το 29% (7413 άτομα) εργάζεται ως διοικητικό

και οικονομικό προσωπικό. Λιγότερο είναι το εμπορικό προσωπικό, το οποίο

αντιπροσωπεύει το 14,3% (3667 άτομα). Ως προσωπικό υποστήριξης και λοιπό

προσωπικό τέλος εργάζονται 1112 άτομα, δηλαδή το 4,3%. Εντούτοις, αξίζει να

σημειωθεί ότι στην περίοδο 1992 – 2004 το εμπορικό προσωπικό αυξάνεται

ραγδαία από 42 άτομα σε 3667 άτομα και έτσι καθίσταται σήμερα η πιο

διαδεδομένη ειδικότητα στον τομέα των τηλεπικοινωνιών. Αντίθετα, το διοικητικό

– οικονομικό προσωπικό και το τεχνικό προσωπικό παρουσιάζουν πτώση της τάξης

του 8,5% και 21,59% αντίστοιχα. Ομοίως το προσωπικό υποστήριξης και το λοιπό

προσωπικό μειώνεται στην ίδια περίοδο κατά 28,76% (Πίνακας 22).

Σημαντικά είναι και τα στοιχεία που προκύπτουν για το μορφωτικό επίπεδο

των απασχολουμένων. Από την επεξεργασία των απαντήσεων διαπιστώνεται ότι

συνολικά ο αριθμός των απασχολούμενων που είναι πτυχιούχοι της ανώτατης

εκπαίδευσης (ΑΕΙ – ΤΕΙ) αυξάνεται από 7697 άτομα (31,4%) που ήταν το 1996 σε

12732 άτομα (49%) το 2004, παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση της τάξης του

65,42%.  Αντίθετα,  ο αριθμός των απασχολούμενων που είναι απόφοιτοι μέσης

εκπαίδευσης (ΔΕ –ΥΕ) μειώνεται σε 13222 άτομα (51%) το 2004 από 16806 άτομα



189

(68,6%) που ήταν το 1996 εμφανίζοντας δηλαδή μείωση της τάξης του 21%

(Πίνακας 22).

Τέλος, σε ότι αφορά στο είδος της απασχόλησης προκύπτει ότι το 98,7%

(25433 άτομα) των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις είναι πλήρως

απασχολούμενοι, ενώ μόλις το 1% (246 άτομα) είναι μερικώς απασχολούμενοι. Αν

και στην περίοδο 1998 – 2004 παρατηρείται μικρή αύξηση στον αριθμό των

μερικώς απασχολουμένων (από 23 άτομα σε 246 άτομα), δεν προκύπτει κάποια

συνολική τάση των επιχειρήσεων προς αυτό το είδος απασχόλησης. Ασήμαντο

θεωρείται επίσης το ποσοστό του έκτακτου προσωπικού που δεν ξεπερνά το 0,5%

(δηλαδή τα 84 άτομα) (Πίνακας 22).

Πίνακας 22: Δομή της απασχόλησης της ελληνικής τηλεπικοινωνιακής αγοράς (σε

χιλ. και ποσοστιαία κατανομή)

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

1. Φύλο απασχολουμένων

Άνδρες 22961
(85,9%)

22598

(85%)

22419

(84,5%)

21068

(83,9%)

20398

(83,2%)

19545

(82,5%)

19036

(81,8%)

19327

(80,4%)

18882

(78%)

19311

(75,8%)

19225

(74,2%)

19039

(73,1%)

18512
(71,3%)

Γυναίκες 3780
(14,1%)

4002

(15%)

4121

(15,5%)

4056

(16,1%)

4105

(16,8%)

4132

(17,5%)

4245

(18,2%)

4709

(19,6%)

5321

(22%)

6178

(24,2%)

6680

(25,8%)

6997

(26,9%)

7442
(28,7%)

2. Ειδικότητα απασχολουμένων

Διοικητικό

και

Οικονομικό

προσωπικό

8104
(30,3%)

8179
(30,7%)

8521

(32,1%)

8050

(32%)

7365

(30,1%)

7133

(30,1%)

7172

(30,8%)

6977

(29%)
6888

(28,5%)

7143

(28%)

7403

(28,9%)

7462

(28,7%)

7413

(29%)

Εμπορικό

προσωπικό
-

42

(0,2%)

77

(0,3%)

113

(0,4%)

162

(0,7%)

235

(1%)

410

(1,8%)

848

(3,5%)
1823
(7,5%)

2549

(10%)

3029

(11,8%)

3397

(13,1%)
3667

(14,3%)

Τεχνικό

προσωπικό

17076
(63,9%)

16870
(63,4%)

16466

(62%)

15549

(61,9%)

15333

(62,6%)

14869

(62,8%)

14416

(61,9%)

14426

(60%)

13883
(57,4%)

14245

(55,9%)

13662

(53,4%)

14047

(54%)

13390
(52,3%)

Προσωπικό

στήριξης

και λοιπό

προσωπικό

1561

(5,8%)

1509

(5,7%)

1476

(5,6%)

1412

(5,6%)

1645

(6,7%)

1440

(6,1%)

1283

(5,5%)

1783

(7,4%)
1609
(6,6%)

1538

(6%)

1479

(5,8%)

1123

(4,3%)

1112

(4,3%)
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*Σημειώσεις: (1) Στον ΟΤΕ δεν υπάρχει κατηγοριοποίηση του προσωπικού σε εμπορικό,  αλλά το
προσωπικό που ασχολείται με τις πωλήσεις ανήκει στο διοικητικό προσωπικό, (2) για την περίπτωση
3 τα στοιχεία του δείγματος είναι διαθέσιμα από το 1996 και έπειτα. Πηγή: επεξεργασία στοιχείων
έρευνας

Επιπρόσθετα, η δομή της απασχόλησης εξετάζεται και ανά κατηγορία

επιχειρήσεων. Αναλυτικά τα αποτελέσματα παρατίθενται στο Παράρτημα VΙ.

7.4. Προοπτικές της ελληνικής τηλεπικοινωνιακής αγοράς

Με την παρούσα διατριβή έγινε μια προσπάθεια να εκτιμηθεί η γενικότερη

άποψη των επιχειρήσεων για τις προοπτικές της ελληνικής τηλεπικοινωνιακής

αγοράς σε ένα συνεχώς εντεινόμενο διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον. Η

επεξεργασία των απαντήσεων κατέδειξε την αισιοδοξία των επιχειρήσεων.

Ειδικότερα, οι 29 από τις 44 επιχειρήσεις της έρευνας (65,9%) δηλώνουν ότι τα

επόμενα 3-5 χρόνια το μέγεθος και ο ρυθμός ανάπτυξης της ελληνικής

τηλεπικοινωνιακής αγοράς πρόκειται να αυξηθεί από πολύ έως πάρα πολύ.

Αντίθετα, μόνο το 6,8% των επιχειρήσεων του δείγματος (3 επιχειρήσεις)

δηλώνουν απαισιόδοξες για το μέλλον της ελληνικής αγοράς.  Ο μέσος όρος των

απαντήσεων των επιχειρήσεων για την συγκεκριμένη ερώτηση είναι 3,74 (Πίνακας

23).

Στον ίδιο Πίνακα 23 διαπιστώνεται ότι για το σημερινό μέγεθος και το ρυθμό

ανάπτυξης της ελληνικής αγοράς, το 36,4% των επιχειρήσεων (16 επιχειρήσεις)

θεωρεί ότι συνολικά υστερεί σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ. Από την

3. Μορφωτικό επίπεδο απασχολουμένων

Ανώτερης
εκπαίδευσης

- - - -
7697

(31,4%)

7663

(32,6%)

7779

(33,4%)

8438

(35,1%)
9409

(38,9%)

10858

(42,6%)

11788

(45,5%)

12396

(47,6%)

12712

(49%)

Μέσης
εκπαίδευσης - - - -

16806

(68,6%)

15828

(67,4%)

15502

(66,6%)

15598

(64,9%)
14794
(61,1%)

14629

(57,4%)

14117

(54,5%)

13640

(52,4%)

13222

(51%)

4. Είδος απασχόλησης

Μόνιμο

προσωπικό

26644
(99,6%)

26307
(98,9%)

25937

(97,7%)

24559

(97,8%)

24358

(99,4%)

23491

(99,2%)

22939

(98,5%)

23926

(99,6%)

23956
(99,3%)

25069

(98,8%)

25420

(98,7%)

25529

(98,6%)

25433
(98,7%)

Έκτακτο

προσωπικό

97

(0,4%)

293

(1,1%)

603

(2,3%)

565

(2,2%)

145

(0,6%)

186

(0,8%)

319

(1,4%)

63

(0,3%)

81
(0,3%)

75

(0,3%)

78

(0,3%)

80

(0,3%)

84

(0,3%)

Μερικής
απασχόλησης

προσωπικό
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

23

(0,1%)

45

(0,2%)
85

(0,4%)

217

(0,9%)

266

(1%)

270

(1%)

246

(1%)
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άλλη πλευρά υπάρχουν 9 επιχειρήσεις (20,5%) που θεωρούν ότι σήμερα η ελληνική

τηλεπικοινωνιακή αγορά είναι εφάμιλλη των περισσότερο αναπτυγμένων αγορών

μέσα στην ΕΕ (μ.ο. απαντήσεων 2,88). Τέλος, η μεγάλη πλειοψηφία των

επιχειρήσεων του δείγματος αναμένει σημαντικές αλλαγές στη δομή και τη

διάρθρωση της ελληνικής τηλεπικοινωνιακής αγοράς. Πιο συγκεκριμένα, το 79,6%

(35 επιχειρήσεις) δηλώνουν ότι οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην

ελληνική αγορά πρόκειται πολύ έως πάρα πολύ να εμπλακούν στο άμεσο μέλλον σε

διαδικασίες εξαγορών ή συγχωνεύσεων. Μόλις μια επιχείρηση (2,3%) θεωρεί ότι

δεν πρόκειται να συμβούν συγχωνεύσεις και εξαγορές και ότι η αγορά θα

εξακολουθήσει να λειτουργεί ως έχει μέχρι σήμερα (μ.ο. απαντήσεων 4,14).

Πίνακας 23: Προοπτικές της ελληνικής τηλεπικοινωνιακής αγοράς (χαμηλές /

υψηλές αξιολογήσεις και μέσοι όροι απαντήσεων)

Πηγή: επεξεργασία στοιχείων έρευνας

Από την ανάλυση ανά κατηγορία επιχειρήσεων στατιστική σημαντική

διαφορά παρατηρείται σχετικά με το σημερινό μέγεθος και το ρυθμό ανάπτυξης της

ελληνικής αγοράς, καθώς οι μεγάλες επιχειρήσεις (p<10%) και οι επιχειρήσεις

κινητής τηλεφωνίας (p<5%), πιστεύουν ότι σήμερα η ελληνική τηλεπικοινωνιακή

αγορά είναι εφάμιλλη των περισσότερο αναπτυγμένων αγορών μέσα στην ΕΕ.  Το

γεγονός αυτό αποδίδεται ίσως στην πολύ μεγάλη ανάπτυξη που έχει,  ιδιαίτερα τα

τελευταία χρόνια, η αγορά της κινητής τηλεφωνίας. Στατιστική διαφορά σε επίπεδο

καθόλου ή ελάχιστα πολύ η πάρα πολύ
Μέσος όρος

απαντήσεων

Σημερινό μέγεθος και ρυθμός ανάπτυξης σε

σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ
36,4% 20,5% 2,88

Μελλοντικό μέγεθος και ρυθμός ανάπτυξης 6,8% 65,9% 3,74

Διαδικασίες εξαγορών και συγχωνεύσεων 2,3% 79,6% 4,14
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σημαντικότητας p<5% παρατηρείται επίσης και στο μελλοντικό μέγεθος και ρυθμό

ανάπτυξης της ελληνικής αγοράς, καθώς οι κρατικές επιχειρήσεις αξιολογούν αυτόν

τον παράγοντα υψηλότερα από ότι οι ιδιωτικές επιχειρήσεις, φανερώνοντας μια

μεγαλύτερη αισιοδοξία αυτών των επιχειρήσεων για το μέλλον, που ενδεχομένως

οφείλεται στην εκτεταμένη πελατειακή τους βάση, στην υποδομή και στην

επιχειρησιακή τους εμπειρία (Πίνακας 24).

Πίνακας 24: Προοπτικές της ελληνικής τηλεπικοινωνιακής αγοράς ανά κατηγορία

επιχειρήσεων (χαμηλές / υψηλές αξιολογήσεις)

Μικρές/ΜΜΕ

επιχειρήσεις

Μεγάλες

επιχειρήσεις

Κρατικές

επιχειρήσεις

Ιδιωτικές

επιχειρήσεις

Επιχειρήσεις

Σταθερής

τηλεφωνίας &

Διαδικτύου

Επιχειρήσεις

Κινητής

τηλεφωνίας

Επιχείρηση

/δείκτης
καθόλου ή

ελάχιστα

πολύ ή

πάρα

πολύ

καθόλου

ή

ελάχιστα

πολύ ή

πάρα

πολύ

X2

καθόλου

ή

ελάχιστα

πολύ ή

πάρα

πολύ

καθόλου ή

ελάχιστα

πολύ ή

πάρα

πολύ

X2

καθόλου

ή

ελάχιστα

πολύ ή

πάρα

πολύ

καθόλο

υ ή

ελάχιστ

α

πολύ

ή

πάρα

πολύ

X2

Σημερινό

μέγεθος και

ρυθμός

ανάπτυξης

40% 14,3 22,2% 33,3%

6,
83

7*
**

66,6% 0,0 36,6% 19,5%
0,

49
9
40% 12,5% 0,0 75%

14
,2

38
**

Μελλοντικό

μέγεθος και

ρυθμός

ανάπτυξης

8,6% 57,2% 0,0 55,5%

5,
26

5

0,0 100% 7,3% 63,4%

10
,7

87
**

7,5% 65% 0,0 50%

0,
99

4

Διαδικασίες

εξαγορών και

συγχωνεύσεων

2,9% 82,9% 0,0 88,9%

2,
55

3

0,0 100% 2,4% 80,5%

1,
97

4

2,5% 80% 0,0 50%

0,
52

0

Πηγή: επεξεργασία στοιχείων έρευνας

Στη ίδια βάση τέθηκαν δύο επιπλέον ερωτήσεις που αφορούν στις προοπτικές

των δύο δεικτών, της απασχόλησης και της τιμολόγησης. Από τα αποτελέσματα της

έρευνας προκύπτει ότι ενώ για τις προοπτικές των τιμών οι εκτιμήσεις των

επιχειρήσεων είναι ξεκάθαρες, οι εκτιμήσεις για τις προοπτικές της απασχόλησης

διίστανται.
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Ειδικότερα, από την επεξεργασία των στοιχείων προκύπτει ότι 84,1% του

δείγματος (37 επιχειρήσεις) εκτιμά ότι κατά την επόμενη τριετία οι τιμές των

παρεχομένων υπηρεσιών θα μειωθούν. Το 9,1% (4 επιχειρήσεις) ότι θα αυξηθούν,

ενώ το 6,8% (3 επιχειρήσεις) θεωρούν ότι θα παραμείνουν αμετάβλητες. Σε ότι

αφορά στην απασχόληση, εάν και οι περισσότερες επιχειρήσεις της έρευνας (17

επιχειρήσεις) εκτιμούν ότι στα επόμενα 3-5 χρόνια αυτή θα αυξηθεί, υπάρχει ένας

εξίσου σημαντικός αριθμός επιχειρήσεων (12 επιχειρήσεις) που θεωρεί ότι ο

αριθμός των απασχολουμένων θα μειωθεί. Επιπλέον, το 34,1% του δείγματος (15

επιχειρήσεις) εκτιμά ότι η απασχόληση για τα επόμενα 3-5 χρόνια θα παραμείνει

αμετάβλητη (Πίνακας 25).

Πίνακας 25: Προοπτικές της ελληνικής τηλεπικοινωνιακής αγοράς

Πηγή: επεξεργασία στοιχείων έρευνας

Από την επεξεργασία των στοιχείων ανά κατηγορία επιχειρήσεων

διαπιστώνεται ότι δεν υπάρχουν στατιστικά σημαντικά αποτελέσματα σχετικά με

τις προοπτικές της απασχόλησης και των τιμών (Πίνακας 26).

Πίνακας 26: Προοπτικές της ελληνικής τηλεπικοινωνιακής αγοράς ανά κατηγορία

επιχειρήσεων

Επιχείρηση

/δείκτης

Μικρές/

ΜΜΕ

επιχειρήσεις

Μεγάλες

επιχειρήσεις
X2

Κρατικές

επιχειρήσεις

Ιδιωτικές

επιχειρήσεις
X2

Επιχειρήσεις

Σταθερής

τηλεφωνίας

&

Διαδικτύου

Επιχειρήσεις

Κινητής

τηλεφωνίας

Χ2

αυξητικές 37,1% 44,5% 66,6% 36,6% 37,5% 25%

πτωτικές 28,6% 22,2% 33,3% 26,8% 30% 0,0
Τάσεις

απασχόλησης
αμετάβλητες 34,3% 33,3%

0,
11

4

0,0 36,6%

1,
10

8

32,5% 75%

2,
08

4

αυξητικές 11,4% 0,0 0,0 9,8% 10% 0,0

πτωτικές 80% 88,9% 100% 82,9% 82,5% 100%Τάσεις τιμών

αμετάβλητες 8,6% 11,1%

1,
91

1

0,0 7,3%

0,
40

8

7,5% 0,0

0,
62

7

Πηγή: επεξεργασία στοιχείων έρευνας

αυξητικές πτωτικές αμετάβλητες

Τάσεις απασχόλησης 38,6% 27,3% 34,1%

Τάσεις τιμών 9,1% 84,1% 6,8%
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8. ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Για την πληρέστερη μελέτη της μεταρρύθμισης της ελληνικής

τηλεπικοινωνιακής αγοράς (και για πρώτη φορά στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης

έρευνας),  επιχειρείται με την παρούσα διατριβή η οικονομετρική ανάλυση των

στοιχείων που συγκεντρώθηκαν. Πιο συγκεκριμένα,

8.1 Επιλογή των δεικτών

Για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της μεταρρυθμιστικής πολιτικής που

εφαρμόστηκε στην ελληνική τηλεπικοινωνιακή αγορά επιλέχθηκαν τρεις

συγκεκριμένοι δείκτες, οι οποίοι γενικά αφορούν στη δομή της αγοράς, στην

τιμολόγηση των παρεχομένων υπηρεσιών και στην απασχόληση (Πίνακας 27).

Ειδικότερα, η δομή της αγοράς εξετάζεται ως προς το μερίδιο αγοράς που κατέχει η

κάθε επιχείρηση στη σταθερή τηλεφωνία, στο διαδίκτυο και στην κινητή

τηλεφωνία. Στην τιμολόγηση, πραγματοποιείται μια πιο διαφοροποιημένη και πιο

αναλυτική διάκριση. Ειδικότερα, η μεν σταθερή τηλεφωνία εξετάζεται ως προς τις

αστικές κλήσεις, τις υπεραστικές κλήσεις, τις κλήσεις προς κινητά και τις διεθνείς

κλήσεις (κλήσεις προς χώρες τις ΕΕ και τις ΗΠΑ). Το διαδίκτυο εξετάζεται ως προς

το μηνιαίο σταθερό τέλος για σύνδεση με ετήσια απλή συνδρομή (PSTN 56k) και η

κινητή τηλεφωνία διερευνάται ως την ελάχιστη χρέωση του ενός δευτερολέπτου.

Με σκοπό μια εκτενέστερη ανάλυση της απασχόλησης για πρώτη φορά γίνεται

διάκριση της ειδικότητας και του μορφωτικού επιπέδου του απασχολούμενου

προσωπικού. Η ειδικότητα εξετάζεται ως προς το διοικητικό – οικονομικό

προσωπικό, το εμπορικό προσωπικό και το τεχνικό προσωπικό. Το μορφωτικό

επίπεδο ερευνάται ως προς το ανώτατης εκπαίδευσης προσωπικό (ΑΕΙ – ΤΕΙ) και

το μέσης – στοιχειώδους εκπαίδευσης προσωπικό (Λύκειο – Γυμνάσιο).

Πίνακας 27: Δείκτες της οικονομετρικής ανάλυσης

Δείκτης Ορισμός Περίοδος Αριθμός
επιχειρήσεων

Ι. Δομή αγοράς
1. Μερίδια αγοράς
1.1 Σταθερή τηλεφωνία Το μερίδιο αγοράς που κατέχει η κάθε επιχείρηση (επί τοις %) 2001 - 2005 16
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1.2 Διαδίκτυο Το μερίδιο αγοράς που κατέχει η κάθε επιχείρηση (επί τοις %) 1999 - 2005 11
1.3 Κινητή τηλεφωνία Το μερίδιο αγοράς που κατέχει η κάθε επιχείρηση (επί τοις %) 1998 - 2005 4

ΙΙ. Τιμολόγηση
1. Σταθερή τηλεφωνία
1.1 Αστικές κλήσεις Κόστος αστικής κλήσης 1 λεπτού 2002 - 2005 16
1.2 Υπεραστικές κλήσεις Κόστος υπεραστικής κλήσης 1 λεπτού 2002 - 2005 16
1.3 Κλήσεις προς κινητά Κόστος κλήσης 1 λεπτού προς κινητά 2002 - 2005 16
1.4 Διεθνείς κλήσεις προς
ΕΕ Κόστος διεθνούς κλήσης 1 λεπτού προς ΕΕ 2002 - 2005 16

1.5 Διεθνείς κλήσεις προς
ΗΠΑ Κόστος διεθνής κλήσης 1 λεπτού προς ΗΠΑ 2002 - 2005 16

2. Διαδίκτυο Μηνιαίο σταθερό τέλος ετήσιας απλής συνδρομής (PSTN 56k) 1999 - 2005 11
3. Κινητή τηλεφωνία Ελάχιστη χρέωση κλήσης 1 δευτερολέπτου 1993 – 2005 4

ΙΙΙ. Απασχόληση
1. Ειδικότητα
1.1 Διοικητικό –
Οικονομικό προσωπικό

Αριθμός του διοικητικού – οικονομικού προσωπικού κάθε
επιχείρησης 1992 – 2004 44

1.2 Εμπορικό προσωπικό Αριθμός του εμπορικού προσωπικού κάθε επιχείρησης 1992 – 2004 44
1.3 Τεχνικό προσωπικό Αριθμός του τεχνικού προσωπικού κάθε επιχείρησης 1992 – 2004 44
2. Μορφωτικό επίπεδο
2.1 Ανώτατης
εκπαίδευσης προσωπικό Αριθμός του προσωπικού με ανώτατη εκπαίδευση (ΑΕΙ – ΤΕΙ) 1992 – 2004 44

2.2 Μέσης και
στοιχειώδης εκπαίδευσης
προσωπικό

Αριθμός του προσωπικού με μέση και στοιχειώδη εκπαίδευση
(Λύκειο - Γυμνάσιο) 1992 - 2004 44

Πηγή: επεξεργασία στοιχείων έρευνας

Γενικά η επιλογή των δεικτών υπαγορεύτηκε από τη διαθεσιμότητα των

ιστορικών πληροφοριών για τη μεγαλύτερη δυνατή χρονική περίοδο και την

ύπαρξη επαρκούς μεταβλητότητας στο χρόνο. Όπως διαπιστώνεται στον Πίνακα 27,

για τους δείκτες της δομής της αγοράς και της τιμολόγησης το χρονικό εύρος των

στοιχείων είναι αναπόφευκτα περιορισμένο. Το γεγονός αυτό αποδίδεται κυρίως

στο ότι η πλήρη απελευθέρωση της αγοράς σταθερής τηλεφωνίας έλαβε χώρα μόλις

το 2001 και στο ότι σήμερα στην αγορά της κινητής τηλεφωνίας και του διαδικτύου

λειτουργεί μικρός αριθμός επιχειρήσεων. Όσον αφορά στην απασχόληση το

χρονικό εύρος των συγκεντρωθέντων στοιχείων είναι πολύ μεγαλύτερο (1992 –

2004). Ωστόσο, τα στοιχεία για τις περισσότερες επιχειρήσεις αφορούν στα έτη

2001 και μετά, λόγω της νεαρής ηλικίας τους.

8.2 Μεθοδολογία

Κατά την διεξαγωγή εμπειρικών ερευνών υπάρχουν περιπτώσεις όπου ένα

δείγμα αποτελείται από διαστρωματικά στοιχεία i=1,2,…,n   για χρονικές περιόδους
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t μεγαλύτερες από μία t=1,2,…,T. Ένα set δεδομένων με αυτού του είδους τη δομή

ονομάζεται «panel data» (συνδυασμός διαστρωματικών δεδομένων και

χρονολογικών σειρών). Η χρησιμοποίηση panel data κατά την οικονομετρική

ανάλυση παρουσιάζει μια σειρά από πλεονεκτήματα σε σχέση με την χρήση μόνο

διαστρωματικών δεδομένων ή μόνο χρονολογικών σειρών. Το κυριότερο είναι ότι

μπορεί να ελεγχθεί η ετερογένεια μεταξύ των διαστρωματικών δεδομένων.

Επιπλέον τα δεδομένα panel προσφέρουν μεγαλύτερη πληροφόρηση, μεγαλύτερη

διακύμανση που μπορεί να εκμεταλλευτεί οικονομετρικά, μικρότερο βαθμό

πολυσυγγραμμικότητας, περισσότερους βαθμούς ελευθερίας και μεγαλύτερη

αποτελεσματικότητα στις εκτιμήσεις (Hsiao 2003).

Για την ανάλυση δεδομένων «panel data» μπορεί να χρησιμοποιηθεί το

παρακάτω βασικό υπόδειγμα (Wooldridge 2002):

itiitit ucy ++= βx'           (1)

όπου,

 yit είναι η εξαρτημένη μεταβλητή,

)',...,,( ,2,1, kitititit xxx=x  είναι ο πίνακας των ερμηνευτικών μεταβλητών,

)',...,,( 21 kbbb=β  είναι ο πίνακας των συντελεστών των ερμηνευτικών μεταβλητών

που θα πρέπει να εκτιμηθούν και

ci είναι οι μη παρατηρούμενοι στο υπόδειγμα παράγοντες (unobserved effects) που

η επίδρασή τους διατηρείται σταθερή διαχρονικά, ενώ μεταβάλλεται μεταξύ των

διαστρωματικών παρατηρήσεων.

Αγνοώντας στο υπόδειγμα την επίδραση των μη παρατηρούμενων

παραγόντων ci τότε οι εκτιμήσεις των συντελεστών β θα είναι ασυνεπείς και

μεροληπτικοί. Όπως προαναφέραμε η δυνατότητα εκτίμησης αυτών των

παραγόντων δίδεται με μεθόδους εκτίμησης «panel data», πράγμα που δεν μπορεί
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να συμβεί εάν υπάρχουν στη διάθεσή μας μόνο διαστρωματικά δεδομένα ή μόνο

χρονολογικές σειρές. Στη σχετική βιβλιογραφία  το ενδιαφέρον εστιάζεται στην

επιλογή της κατάλληλης μεθόδου εκτίμησης αυτού του είδους των υποδειγμάτων.

Η επιλογή εξαρτάται από την βασική υπόθεση: εάν οι μη παρατηρούμενοι

παράγοντες ci συσχετίζονται με τις ερμηνευτικές μεταβλητές ή όχι. Έτσι

διακρίνονται δύο περιπτώσεις :

(α) υπάρχει συσχέτιση μεταξύ των ci και xit

Στην περίπτωση που υπάρχει συσχέτιση μεταξύ των μη παρατηρούμενων

παραγόντων και των ερμηνευτικών μεταβλητών  χρησιμοποιείται η μέθοδος «fixed

effects» (σταθερές επιδράσεις) σύμφωνα με την οποία εισάγεται ο

μετασχηματισμός των αποκλίσεων των μεταβλητών από τους μέσους όρους αντί

για τις αρχικές μεταβλητές οπότε, αντί για το υπόδειγμα (1) εκτιμάται το εξής:

)uu()'(yy iitiitiit
)-+-=- βxx           (2)

όπου å =
=

T

1t iti y
T
1y  (ανάλογα και για τα )ν,x ii

Η εκτίμηση του (2) μπορεί να γίνει με την μέθοδο των ελάχιστων τετραγώνων

(ordinary least squares - OLS) και να προκύψουν αμερόληπτοι εκτιμητές.

Σημειώνεται εδώ, ότι λόγω του μετασχηματισμού εξαλείφονται ερμηνευτικές

μεταβλητές που δεν μεταβάλλονται με το χρόνο (ακριβέστερα, η επίδρασή τους δεν

μπορεί να διαχωριστεί από τα fixed effects). Οπότε δεν είναι δυνατό να εκτιμηθεί ο

συντελεστής τους όταν χρησιμοποιείται η μέθοδος fixed effects.

(β) δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ των ci και xit

Στην περίπτωση που δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ των μη παρατηρούμενων

παραγόντων και των ερμηνευτικών μεταβλητών τότε ισχύει ότι

T,...,2,1t,0)c,(Cov iit ==x  και ότι οι μη παρατηρούμενοι παράγοντες είναι

τυχαίες μεταβλητές κατανεμημένοι κανονικά με μέση τιμή 0, σταθερή διακύμανση
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2
i )a(Var as=  και αμοιβαία ανεξάρτητοι.  Στην περίπτωση αυτή,  η μέθοδος

εκτίμησης που χρησιμοποιείται ονομάζεται «random effects» (τυχαίες επιδράσεις),

η οποία, συνοπτικά, έχει ως εξής :

Το υπόδειγμα (1) μπορεί να γραφεί :

itit0it 'by n++= βx    όπου itiit uc +=n           (3)

Ο όρος σφάλματος νit παρουσιάζει θετική σειριακή συσχέτιση με

st),/(),(Corr 2
u

2
c

2
cisit ¹s+ss=nn

Έτσι, το υπόδειγμα (3) δεν μπορεί να εκτιμηθεί με τη συνήθη μέθοδο των

ελάχιστων τετραγώνων (OLS), η οποία αγνοεί την παρουσία της συσχέτισης, οπότε

οι εκτιμητές των τυπικών σφαλμάτων είναι μεροληπτικοί και ασυνεπείς. Επομένως,

η κατάλληλη μέθοδος που χρησιμοποιείται είναι η γενικευμένη μέθοδος των

ελάχιστων τετραγώνων (generalized least squares - GLS) χρησιμοποιώντας τον

μετασχηματισμό:

2/1

2
u

2
c

2
c

T
1 ÷÷

ø

ö
çç
è

æ
s+s

s
-=l

Τότε το παρακάτω υπόδειγμα των μετασχηματιζόμενων μεταβλητών :
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T
1y  (ανάλογα και για τα )ν,x ii ,  μπορεί να εκτιμηθεί με  τη

μέθοδο OLS.

Στην πράξη όμως η τιμή της λ δεν είναι ποτέ γνωστή. Οπότε για την εκτίμηση

του υποδείγματος (3) χρησιμοποιείται η εφικτή γενικευμένη μέθοδος εκτίμησης
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ελάχιστων τετραγώνων (feasible generalized least squares - FGLS). Σύμφωνα με

αυτή αντί για το λ που είναι άγνωστη παράμετρος χρησιμοποιείται η εκτιμήτριά του

και το νέο υπόδειγμα εκτιμάται εκ νέου με OLS:
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viit σ καιν,v )))  να βασίζονται στα κατάλοιπα του (3), εάν αυτό εκτιμηθεί με

OLS.

Με την παρούσα διατριβή υποθέτουμε ότι οι μη παρατηρούμενες μεταβλητές

δεν σχετίζονται με τις υπόλοιπες ανεξάρτητες μεταβλητές. Η υπόθεση αυτή μας

οδηγεί στο να χρησιμοποιήσουμε για την εκτίμηση του υποδείγματός μας την

μέθοδο feasible generalized least squares (FGLS) με random effects. Επιπρόσθετα,

χρησιμοποιείται το F–test, προκειμένου να εξεταστεί η στατιστική σημαντικότητα

των μεταβλητών που χρησιμοποιούνται.

8.3 Καθορισμός μεταβλητών

Πριν παρουσιαστεί το οικονομετρικό μοντέλο για την ελληνική

τηλεπικοινωνιακή αγορά ανά εξεταζόμενο δείκτη περιγράφονται με συντομία

κάποιες υπάρχουσες οικονομετρικές έρευνες20. Οι έρευνες αυτές μελετούν τις

επιπτώσεις της τηλεπικοινωνιακής μεταρρυθμιστικής πολιτικής στη δομή της

αγοράς διαφόρων χωρών και αποτελούν τη βάση για το μοντέλο της παρούσας

διατριβής. Πιο συγκεκριμένα, oι Boyland και Nicοletti (2000) χρησιμοποιώντας την

«panel data analysis», (συνδυασμό δηλαδή διαστρωματικών δεδομένων και

20 Λεπτομερέστερα οι έρευνες περιγράφονται στον Πίνακα 4 της παρούσας διατριβής
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χρονολογικών σειρών), σε 23 χώρες του ΟΟΣΑ εξέτασαν ένα σύνολο ζητημάτων

που αφορά στους συνδέσμους μεταξύ της ιδιοκτησίας, της ρύθμισης της αγοράς,

της δομής της αγοράς και της απόδοσής της (παραγωγικότητα, τιμολόγηση και

ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών).

Ο Wallsten (2001), με την βοήθεια της «panel data analysis», χρησιμοποίησε

ένα δείγμα 30  χωρών από την Αφρική και την Λατινική Αμερική,  με στόχο να

ερευνήσει τα αποτελέσματα της εισαγωγής ανταγωνισμού στην τηλεπικοινωνιακή

αγορά, της ιδιωτικοποίησης των εθνικών τηλεπικοινωνιακών οργανισμών και του

κανονισμού, όπως εκφράζεται από τις ρυθμιστικές αρχές. Συγκεκριμένα, εξέτασε

δείκτες όπως τη διείσδυση των κυρίων τηλεφωνικών γραμμών,  τον κατά κεφαλήν

αριθμό κερματοδεκτών, την χωρητικότητα σύνδεσης των τηλεπικοινωνιακών

δικτύων, τον αριθμό υπαλλήλων ανά κύρια γραμμή και την τιμή μιας 3λεπτης

τοπικής κλήσης.

Οι Li και Xu (2002) εξέτασαν τον αντίκτυπο του ανταγωνισμού και της

ιδιωτικοποίησης στην απόδοση του τομέα των τηλεπικοινωνιών με τη χρήση της

τεχνικής «panel data». Ως δείγμα χρησιμοποίησαν για την περίπτωση της

εισαγωγής του ανταγωνισμού 43 χώρες και για την περίπτωση της ιδιωτικοποίησης

166 χώρες. Ειδικότερα, ερεύνησαν συγκεκριμένους δείκτες απόδοσης των

τηλεπικοινωνιών όπως είναι η απασχόληση, η πραγματική παραγωγή του τομέα, η

παραγωγικότητα της εργασίας και η συνολική παραγωγικότητα του τομέα. Επίσης,

εξέτασαν το επίπεδο των επενδύσεων και τον αριθμό των σταθερών τηλεφωνικών

γραμμών και των κινητών τηλεφωνικών γραμμών ανά 100 κατοίκους.

Ο Nicoletti (2001) εξέτασε με την «panel data analysis» τις επιπτώσεις των

μεταρρυθμίσεων στην απόδοση (παραγωγικότητα, τιμές και ποιότητα των

παρεχομένων υπηρεσιών) βασικών τομέων της οικονομίας μεταξύ των οποίων και

του τηλεπικοινωνιακού τομέα, τον οποίο διέκρινε στην κινητή και σταθερή

τηλεφωνία.

Ο Ros (1999) χρησιμοποίησε ως δείγμα δέκα επτά (17) χώρες, των οποίων οι

εθνικοί τηλεπικοινωνιακοί οργανισμοί είχαν τουλάχιστον κατά ποσοστό 50%

ιδιωτικοποιηθεί και δέκα τέσσερις (14) χώρες που επέτρεψαν τον ανταγωνισμό στις
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βασικές τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες (αστικές, υπεραστικές και διεθνείς κλήσεις).

Πιο συγκεκριμένα, με την βοήθεια της «panel data analysis» εξέτασε τις επιπτώσεις

της ιδιωτικοποίησης, της εισαγωγής του ανταγωνισμού, της τιμολόγησης και της

ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών, του ύψους των επενδύσεων και του ΑΕΠ

στην απόδοση της αγοράς,  όπως αυτή εκφράζεται από τις κύριες τηλεφωνικές

γραμμές ανά 100 κατοίκους.

Οι Jha και Majumdar (1999) μελέτησαν την επίδραση της κινητής

τηλεφωνίας στην ανταγωνιστικότητα του τομέα των τηλεπικοινωνιών. Ως δείγμα

χρησιμοποίησαν 23 χώρες του ΟΟΣΑ και εξέτασαν, με τη χρήση της «cross –

sectional analysis» (ανάλυση διαστρωματικών δεδομένων), μια σειρά από δείκτες

όπως τα έσοδα των επιχειρήσεων, τις κύριες τηλεφωνικές γραμμές, το σύνολο των

απασχολουμένων, το επίπεδο των επενδύσεων, την ιδιοκτησία, την τιμολόγηση, τον

αριθμό των συνδρομητών της κινητής τηλεφωνίας,  τον αριθμό των σταθμών

φιλοξενίας (hosts) του διαδικτύου κ.α.

Στην ίδια κατεύθυνση οι Staranczak κ.α. (1994), μελετώντας 10 χώρες του

OECD (Αυστραλία, Βέλγιο, Καναδάς, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ιαπωνία, Ισπανία,

Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ), εξέτασαν, με την «panel data analysis», εάν η ιδιωτική

ιδιοκτησία και ο ανταγωνισμός επηρεάζουν την παραγωγικότητα του τομέα των

τηλεπικοινωνιών.

Λαμβάνοντας υπόψη τις ανωτέρω μελέτες και τα συγκεντρωθέντα στοιχεία

ανά δείκτη, οι μεταβλητές των οικονομετρικών υποδειγμάτων της παρούσας

διατριβής καθορίζονται ως εξής:

8.3.1 Δομή της αγοράς

Για την δομή της αγοράς λαμβάνουμε ως εξαρτημένη μεταβλητή κάθε φορά

τα μερίδια αγοράς (Share) στη σταθερή τηλεφωνία, στο διαδίκτυο και στην κινητή

τηλεφωνία (Boyland και Nicοletti 2000, Nicoletti 2001). Ως ανεξάρτητες

μεταβλητές λαμβάνουμε την τιμολόγηση (Price) για κάθε είδος κλήσης (Boyland

και Nicοletti 2000, Wallsten 2001, Ros 1999, Nicoletti 2001, Jha και Majumdar

1999), το μέγεθος (Size) των επιχειρήσεων (Harper 2002, Jha και Majumdar 1999,
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Staranczak κ.α. 1994) και την ιδιοκτησία τους (Own) (Boyland και Nicοletti 2000,

Li και Xu 2002, Jha και Majumdar 1999, Ros 1999, Nicoletti 2001, Staranczak κ.α.

1994, Madden 2003). Επιπλέον, η παρούσα διατριβή διερευνά την απασχόληση

τόσο συνολικά όπως οι υφιστάμενες έρευνες (Jha και Majumdar 1999, Li και Xu

2002),  όσο και σε επιμέρους πτυχές της (για πρώτη φορά).  Ειδικότερα,  ως

ανεξάρτητες μεταβλητές εξετάζονται ο αριθμός του διοικητικού προσωπικού

(Man), ο αριθμός του εμπορικού προσωπικού (Com), ο αριθμός του τεχνικού

προσωπικού (Tech), ο αριθμός του προσωπικού με ανώτατη εκπαίδευση (Uedu) και

ο αριθμός του προσωπικού με μέση εκπαίδευση (Bedu).

8.3.2 Τιμολόγηση

Για την τιμολόγηση ως εξαρτημένη μεταβλητή χρησιμοποιούμε κάθε φορά

την τιμολόγηση (Price) των αστικών κλήσεων, των υπεραστικών κλήσεων, των

κλήσεων προς κινητά, των διεθνών κλήσεων προς χώρες της ΕΕ και τις ΗΠΑ, την

ετήσια απλή συνδρομή (PSTN 56k) στο διαδίκτυο και την ελάχιστη χρέωση του

ενός δευτερολέπτου της κινητής τηλεφωνίας (Boyland και Nicοletti 2000, Wallsten

2001, Ros 1999, Nicoletti 2001, Jha και Majumdar 1999). Ως ανεξάρτητες

μεταβλητές χρησιμοποιούμε το μέγεθος (Size) των επιχειρήσεων (Harper 2002, Jha

και Majumdar 1999, Staranczak κ.α. 1994),  τα μερίδια αγοράς τους (Share)

(Boyland και Nicοletti 2000, Nicoletti 2001), την ιδιοκτησία τους (Own) (Boyland

και Nicοletti 2000, Li και Xu 2002, Jha και Majumdar 1999, Ros 1999, Nicoletti

2001, Staranczak κ.α. 1994, Madden 2003), τον αριθμό του διοικητικού

προσωπικού τους (Man), τον αριθμό του εμπορικού προσωπικού τους (Com), τον

αριθμό του τεχνικού προσωπικού τους (Tech),  τον αριθμό του προσωπικού με

ανώτατη εκπαίδευση (Uedu) και τον αριθμό του προσωπικού με μέση και

στοιχειώδη εκπαίδευση (Bedu).

8.3.3 Απασχόληση

Η απασχόληση εξετάζεται ως προς την ειδικότητα και το μορφωτικό επίπεδο

του απασχολούμενου προσωπικού. Ειδικότερα, ως προς την ειδικότητα των

απασχολούμενων εκτιμούμε τρία οικονομετρικά υποδείγματα. Και στα τρία

υποδείγματα λαμβάνουμε ως ανεξάρτητες μεταβλητές το μέγεθος των επιχειρήσεων
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(Size)  (Harper 2002, Jha και Majumdar 1999, Staranczak κ.α. 1994) και την

ιδιοκτησία τους (Own) (Boyland και Nicοletti 2000, Li και Xu 2002, Jha και

Majumdar 1999, Ros 1999, Nicoletti 2001, Staranczak κ.α. 1994, Madden 2003).

Ως εξαρτημένες μεταβλητές χρησιμοποιούμε στο 1ο υπόδειγμα τον αριθμό του

διοικητικού προσωπικού (Man), στο 2ο υπόδειγμα τον αριθμό του εμπορικού

προσωπικού (Com) και στο 3ο υπόδειγμα τον αριθμό του τεχνικού προσωπικού

(Tech).

Ως προς το μορφωτικό επίπεδο των απασχολούμενων εκτιμούμε δύο

υποδείγματα. Ομοίως και σε αυτά τα δύο υποδείγματα χρησιμοποιούμε ως

ανεξάρτητες μεταβλητές το μέγεθος των επιχειρήσεων (Size) (Harper 2002, Jha και

Majumdar 1999, Staranczak κ.α. 1994) και την ιδιοκτησία τους (Own) (Boyland και

Nicοletti 2000, Li και Xu 2002, Jha και Majumdar 1999, Ros 1999, Nicoletti 2001,

Staranczak κ.α. 1994, Madden 2003). Ως εξαρτημένες μεταβλητές υπολογίζουμε

στο 1ο υπόδειγμα τον αριθμό του προσωπικού με ανώτατη εκπαίδευση (Uedu) και

στο 2ο υπόδειγμα το αριθμό του προσωπικού με μέση και στοιχειώδη εκπαίδευση

(Bedu).

Πίνακας 28: Μεταβλητές της οικονομετρικής ανάλυσης

Μεταβλητή Περιγραφή Yφιστάμενη Aρθρογραφία

Price

τιμολόγηση των παρεχομένων
υπηρεσιών στην σταθερή τηλεφωνία,
στην κινητή τηλεφωνία και στο
διαδίκτυο.

Boyland και Nicοletti 2000, Wallsten 2001,
Nicoletti 2001, Ros 1999, Jha και Majumdar
1999.

Size μέγεθος των επιχειρήσεων της έρευνας
(μικρή=0, μεγάλη=1).

 Harper 2002, Jha και Majumdar 1999,
Staranczak κ.α. 1994.

Share
μερίδιο αγοράς  των επιχειρήσεων στην
αγορά της σταθερής τηλεφωνίας, της
κινητής τηλεφωνίας και του διαδικτύου.

Boyland και Nicοletti 2000, Nicoletti 2001.

Own ιδιοκτησία των επιχειρήσεων της
έρευνας (κρατική=0, ιδιωτική=1).

Boyland και Nicοletti 2000, Li και Xu 2002,
Jha και Majumdar 1999, Ros 1999, Nicoletti
2001, Staranczak κ.α. 1994, Madden 2003.

Man αριθμός διοικητικού προσωπικού. Μη διαθέσιμη
Com αριθμός εμπορικού προσωπικού. Μη διαθέσιμη
Tech αριθμός τεχνικού προσωπικού. Μη διαθέσιμη

Uedu αριθμός ανώτατης εκπαίδευσης
προσωπικού. Μη διαθέσιμη

Bedu αριθμός μέσης εκπαίδευσης
προσωπικού. Μη διαθέσιμη
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8.4 Εμπειρικά Αποτελέσματα

Από το σύνολο των οικονομετρικών υποδειγμάτων, τα οποία όπως

αναφέρθηκε, εκτιμήθηκαν με την εφικτή γενικευμένη μέθοδος εκτίμησης

ελάχιστων τετραγώνων (Panel Feasible Generalised Least Squares - GLS) με τυχαία

παράμετρο (random effects), προκύπτουν μια σειρά από χρήσιμα συμπεράσματα, τα

οποία ανά εξεταζόμενο δείκτη έχουν ως εξής:

8.4.1 Δομή αγοράς

Σχετικά με την δομή της αγοράς διαπιστώνεται ότι οι βασικότερες

ερμηνευτικές μεταβλητές είναι η ιδιωτική ιδιοκτησία και το εμπορικό και τεχνικό

προσωπικό. Επίσης, χρήσιμα συμπεράσματα προκύπτουν για το μέγεθος της

επιχείρησης και για την τιμολόγηση των παρεχομένων υπηρεσιών. Πιο

συγκεκριμένα, από τα αποτελέσματα των παλινδρομήσεων συμπεραίνεται ότι:

Πρώτον, η ιδιωτική ιδιοκτησία επηρεάζει θετικά το μερίδιο αγοράς. Το

μερίδιο αγοράς, δηλαδή, των ιδιωτικών επιχειρήσεων αυξάνεται σε σχέση με αυτό

των κρατικών επιχειρήσεων. Ειδικότερα, παρατηρείται ότι για τις αστικές κλήσεις η

ιδιωτική ιδιοκτησία επηρεάζει το μερίδιο αγοράς θετικά σε επίπεδο στατιστικής

σημαντικότητας 1%. Στο ίδιο επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας διαπιστώνεται

ότι οι ιδιωτικές επιχειρήσεις αυξάνουν το μερίδιο αγοράς τους στις υπεραστικές

κλήσεις και στις διεθνείς κλήσεις. Για τις κλήσεις προς κινητά τηλέφωνα

συμπεραίνεται επίσης ότι η ιδιωτική ιδιοκτησία επηρεάζει θετικά το μερίδιο αγοράς

σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 10% (Πίνακας 29).

Δεύτερον, όσο περισσότερο είναι το εμπορικό και τεχνικό προσωπικό της

επιχείρησης τόσο υψηλότερο είναι το μερίδιο αγοράς, εξαιτίας πιθανότατα της

μεγαλύτερης εξειδίκευσης που παρουσιάζουν οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις. Πιο

συγκεκριμένα, παρατηρείται ότι το εμπορικό προσωπικό συνδέεται θετικά με το

μερίδιο αγοράς για τις υπεραστικές και τις διεθνείς κλήσεις σε επίπεδο στατιστικής

σημαντικότητας 10%. Το τεχνικό προσωπικό, με τη σειρά του, επηρεάζει θετικά το

μερίδιο αγοράς στις υπεραστικές και τις διεθνείς κλήσεις σε επίπεδο στατιστικής

σημαντικότητας 5%. Εξαίρεση αποτελεί η αγορά του διαδικτύου, στην οποία
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διαπιστώνεται ότι το εμπορικό και το τεχνικό προσωπικό επηρεάζουν αρνητικά το

μερίδιο αγοράς (επίπεδο σημαντικότητας 5%) (Πίνακας 29).

Τρίτον, το μερίδιο αγοράς επηρεάζεται θετικά από το μέγεθος της

επιχείρησης. Δηλαδή όσο μεγαλύτερη είναι μια επιχείρηση τόσο μεγαλύτερο είναι

το μερίδιο αγοράς, τουλάχιστον σε ορισμένους υποκλάδους. Αναλυτικότερα,

συμπεραίνεται ότι στην αγορά του διαδικτύου και της κινητής τηλεφωνίας το

μερίδιο της αγοράς μιας επιχείρησης είναι υψηλότερο όσο μεγαλύτερο είναι το

μέγεθός της, σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 1% (Πίνακας 29).

Τέταρτον, η τιμολόγηση των παρεχομένων υπηρεσιών σχετίζεται αρνητικά με

το μερίδιο αγοράς. Αυτό σημαίνει ότι όσο χαμηλότερα τιμολογεί μια επιχείρηση τις

υπηρεσίες που παρέχει τόσο υψηλότερο είναι το μερίδιο αγοράς της. Πιο

συγκεκριμένα, διαπιστώνεται ότι όσο χαμηλότερη είναι η τιμολόγηση των κλήσεων

προς κινητά και των διεθνών κλήσεων, τόσο υψηλότερο είναι το μερίδιο αγοράς σε

επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 5% και 10% αντίστοιχα. Εξαίρεση αποτελεί η

αγορά του διαδικτύου, για την οποία προκύπτει θετική σχέση ανάμεσα στην

τιμολόγηση και το μερίδιο αγοράς (σημαντικότητα 1%) (Πίνακας 29).

8.4.2 Τιμολόγηση

Για την τιμολόγηση των παρεχομένων υπηρεσιών ως βασικότερη

ερμηνευτική μεταβλητή αναδεικνύεται το μερίδιο αγοράς. Μια σειρά από

συμπεράσματα προκύπτουν και για το διοικητικό, το εμπορικό και το τεχνικό

προσωπικό, το μέγεθος και την ιδιοκτησία της επιχείρησης. Αναλυτικότερα, από τα

αποτελέσματα της οικονομετρικής ανάλυσης διαπιστώνεται ότι:

Πρώτον, διαπιστώνεται ότι το μερίδιο αγοράς επηρεάζει αρνητικά την

τιμολόγηση, δηλαδή όσο μεγαλύτερο είναι το μερίδιο αγοράς τόσο μικρότερη είναι

η τιμή των παρεχομένων υπηρεσιών. Ειδικότερα, από τα αποτελέσματα των

παλινδρομήσεων προκύπτει ότι το μερίδιο αγοράς στις υπεραστικές κλήσεις και

στις κλήσεις προς κινητά σχετίζεται αρνητικά με την τιμολόγηση σε επίπεδο

στατιστικής σημαντικότητας 5%. Το γεγονός αυτό οφείλεται πιθανότητα στις

οικονομίες κλίμακας που επιτυγχάνονται μέσω της ισχυροποίησης των
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επιχειρήσεων στην αγορά, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να κοστολογούν τις

παρεχόμενες υπηρεσίες σε χαμηλότερες τιμές. Αντίθετο είναι το συμπέρασμα για

την αγορά του διαδικτύου, καθώς όσο υψηλότερο είναι το μερίδιο αγοράς τόσο

υψηλότερη είναι η τιμολόγηση (στατιστική σημαντικότητα 1%) (Πίνακας 30).

Δεύτερον, όσο περισσότερο είναι το διοικητικό, το εμπορικό και το τεχνικό

προσωπικό, τόσο υψηλότερη είναι η τιμολόγηση των παρεχομένων υπηρεσιών,

εξαιτίας ενδεχομένως του αυξημένου λειτουργικού κόστους που αντιμετωπίζουν οι

συγκεκριμένες επιχειρήσεις. Αναλυτικότερα από την ανάλυση προκύπτει ότι το

διοικητικό,  το εμπορικό και το τεχνικό προσωπικό συνδέεται θετικά με την

τιμολόγηση των υπεραστικών κλήσεων σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας

1%, 5% και 5% αντίστοιχα. Ομοίως, το διοικητικό, το εμπορικό και το τεχνικό

προσωπικό συνδέεται θετικά και με την τιμολόγηση του διαδικτύου σε επίπεδο

στατιστικής σημαντικότητας 1% (Πίνακας 30).

Τρίτον, όσο μεγαλύτερη είναι η επιχείρηση, τόσο χαμηλότερη είναι η

τιμολόγηση στον υποκλάδο του διαδικτύου (σημαντικότητα 5%). Το γεγονός αυτό

αποδίδεται στις οικονομίες κλίμακας που φαίνεται να επιτυγχάνουν οι μεγαλύτερες

επιχειρήσεις, με τελικό αποτέλεσμα το χαμηλότερο μέσο κόστος παροχής των

υπηρεσιών (Πίνακας 30).

Τέλος, οι ιδιωτικές επιχειρήσεις τιμολογούν χαμηλότερα από ότι οι κρατικές

επιχειρήσεις. Με άλλα λόγια, η ιδιωτική ιδιοκτησία επηρεάζει αρνητικά την

τιμολόγηση του διαδικτύου σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 1% (Πίνακας

30).

8.4.3 Απασχόληση

Η απασχόληση επηρεάζεται κυρίως από την ιδιωτική ιδιοκτησία. Το μέγεθος

της επιχείρησης επηρεάζει μόνο την ειδικότητα του προσωπικού.  Ειδικότερα,  από

τα αποτελέσματα των παλινδρομήσεων συμπεραίνεται ότι:

Πρώτον, συμπεραίνεται ότι η ιδιωτική ιδιοκτησία επηρεάζει αρνητικά τόσο

την ειδικότητα όσο και το μορφωτικό επίπεδο του απασχολούμενου προσωπικού.
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Αναλυτικότερα, διαπιστώνεται ότι η ιδιωτική επιχείρηση απασχολεί λιγότερο

διοικητικό και τεχνικό προσωπικό (επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 5%), όσο

και προσωπικό της μέσης και ανώτερης εκπαίδευσης από ότι οι κρατικές

επιχειρήσεις (επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 1%). Το γεγονός αυτό

ενδεχομένως να οφείλεται στο ότι οι ιδιωτικές επιχειρήσεις αποσκοπούν κυρίως στη

συγκράτηση του λειτουργικού τους κόστους σε χαμηλά επίπεδα μέσω της

απασχόλησης συνολικά λιγότερου και χαμηλότερου μορφωτικού επιπέδου

προσωπικό (βλ. επίσης Παράρτημα ΙV) (Πίνακας 31).

Δεύτερον, το μέγεθος μια επιχείρησης επηρεάζει θετικά την ειδικότητα του

προσωπικού, τουλάχιστον σε ορισμένους υποκλάδους. Πιο συγκεκριμένα,

διαπιστώνεται ότι όσο μεγαλύτερη είναι η επιχείρηση τόσο περισσότερο είναι το

εμπορικό προσωπικό που απασχολεί (επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας

10%)(Πίνακας 31).

Γενικά, παρά τους διάφορους αντικειμενικούς περιορισμούς που είχαν τα

πρωτογενή δεδομένα μας (π.χ., σύντομη χρονική περίοδος της έρευνας σε

ορισμένους υποκλάδους, ολιγοπωλιακή φύση υποκλάδων και άρα μικρός αριθμός

επιχειρήσεων ανά υποκλάδο), θεωρούμε ότι η οικονομετρική ανάλυση κατέληξε σε

διάφορα χρήσιμα συμπεράσματα σε σχέση με τους προσδιοριστικούς παράγοντες

των τριών εξαρτημένων μεταβλητών (δομή αγοράς, τιμολόγηση, απασχόληση) και

των υποκατηγοριών τους. Τυχόν αντιφατικά αποτελέσματα –σε σχέση με τα

υπόλοιπα- που εστιάζονται κυρίως στην αγορά του διαδικτύου, πολύ πιθανά να

οφείλονται στη διαφορετική φύση της συγκεκριμένης αγοράς και του

ανταγωνισμού σε αυτήν, παρά οπωσδήποτε σε ανεπάρκεια των δεδομένων μας.

Βέβαια, η συγκεκριμένη ασάφεια μπορεί να διευκρινιστεί μόνο από μελλοντικές

έρευνες.

Τα αποτελέσματα των «Panel  data»  παλινδρομήσεων για κάθε μια από τις

εξαρτημένες μεταβλητές παρατίθενται στους Πίνακες 29, 30 και 31 που

ακολουθούν.
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Πίνακας 29: Δομή της αγοράς

Ανεξάρτητες Μεταβλητές

Εξαρτημένη

Μεταβλητή Price Size     Share Own Man Com Tech Uedu Bedu F-test

Share -697,432 0,690 14,764* 0,177 0,193 0,236 -0,160 -0,190 4,975*
(Αστικές κλήσεις) (1443,6)               (1,327)                               (4,376)                 (0,171)   (0,136)  (0,144)                  (0,142)    (0,139)

Share -72,074 0,788 14,270* 0,189 0,208*** 0,256** -0,177 -0,204*** 6,272*
(Υπεραστικές κλήσεις) (55,43)                 (0,934)                               (3,375)                 (0,119)   (0,102)    (0,107)                (0,104)    (0,101)

Share -39,120** 0,854 8,643*** -0,014 0,034 0,056 -0,0004 -0,022 8,310*
(Κλήσεις προς κινητά) (16,020)              (0,960)                                (4,360)                  (0,152)  (0,127)   (0,130)                  (0,130)   (0,130)

Share -48,010*** 0,520 11,668* 0,145 0,179*** 0,223** -0,146 -0,169 6,730*
(Διεθνείς κλήσεις προς Ε.Ε.) (27,512)             (0,765)                                 (3,652)                (0,118)    (0,098)    (0,102)                (0,099)   (0,099)

Share -45,195 0,545 11,893* 0,148 0,181*** 0,224** -0,147 -0,171 6,671*
(Διεθνείς κλήσεις προς ΗΠΑ) (26,609)              (0,777)                                (3,646)                (0,119)    (0,099)     (0,104)               (0,100)    (0,100)

Share 2,123* 31,830* 3,170 -0,852***-1,135**-1,033** 0,952**  0,924*** 9,568*
(διαδίκτυο) (0,639)                (4,586)                                (7,113)               (0,462)      (0,477)   (0,459)          (0,436)  (0,469)

Share -633,011 24,548* 1,753 0,256 0,159  0,253 -0,211 -0,180 7,396*
(κινητή τηλεφωνία) (1825,56)             (6,565)                               (9,866)                 (0,283)   (0,285)   (0,301)                 (0,283)   (0,293)

Σημείωση: Όλες οι παλινδρομήσεις έχουν εκτιμηθεί με τη μέθοδο Panel Feasible Generalised Least Squares (GLS) με random effects. Οι παλινδρομήσεις περιλαμβάνουν και
σταθερά, η οποία δεν εμφανίζεται στον πίνακα, λόγω οικονομίας χώρου. Οι αριθμοί σε παρενθέσεις είναι τα τυπικά σφάλματα των εκτιμημένων παραμέτρων. Το F-test
ελέγχει την από-κοινού στατιστική σημαντικότητα των ανεξάρτητων μεταβλητών. Εάν η απόλυτη τιμή της εκτιμημένης μεταβλητής είναι <0,0001, τότε συμβολίζεται με ≈0.
***, **, * υποδεικνύουν στατιστική σημαντικότητα σε επίπεδο 10%, 5% και 1%, αντίστοιχα.
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Πίνακας 30: Τιμολόγηση
Ανεξάρτητες Μεταβλητές

Εξαρτημένη
Μεταβλητή Price Size Share Own Man Com Tech Uedu    Bedu F-test
Price -0,0004   ≈0 -0,0003   ≈0    ≈0   ≈0    ≈0       ≈0 492,357*
(Αστικές κλήσεις) (0,0002)                                           (0,0004)

Price 0,002 -0,0006** 0,012 0,0006*  0,0004** 0,0005** -0,0004**  -0,0005** 3,740*
(Υπεραστικές κλήσεις)               (0,004)                 (0,0002)               (0,009)                 (0,0002)  (0,0001)  (0,0002)             (0,0001)     (0,0001)

Price 0,006 -0,006** -0,082 -0,004*  -0,003**  -0,003* 0,003*      0,003* 9,359*
(Κλήσεις προς κινητά)               (0,0101)               (0,002)                 (0,049)                 (0,001)    (0,001)     (0,001)              (0,001)       (0,001)

Price -0,001 -0,0007 -0,015   ≈0  -0,0002       ≈0 0,0001      0,0001 11,754*
(Διεθνείς κλήσεις προς ΕΕ) (0,006)                 (0,0008)               (0,021)                                (0,0005)                             (0,0005)     (0,0005)

Price -0,0009 -0,0007 -0,014   ≈0  -0,0001       ≈0 0,0001        ≈0 10,496*
(Διεθνείς κλήσεις προς ΗΠΑ) (0,007)                 (0,0008)               (0,022) (0,0005)                            (0,0005)

Price -2.681** 0.067* -3.771* 0,422*  0,444*    0,395* -0.395*       -0.422* 3.871**
(διαδίκτυο) (0,932)               (0,018)                (1,075)               (0,060)   (0,063)     (0,063)              (0,058)        (0,062)

Price -0,0002    ≈0    ≈0    ≈0    ≈0      ≈0    ≈0         ≈0 0,778
(κινητή τηλεφωνία)               (0,001)

Σημείωση: Όλες οι παλινδρομήσεις έχουν εκτιμηθεί με τη μέθοδο Panel Feasible Generalised Least Squares (GLS) με random effects. Οι παλινδρομήσεις περιλαμβάνουν και
σταθερά, η οποία δεν εμφανίζεται στον πίνακα, λόγω οικονομίας χώρου. Οι αριθμοί σε παρενθέσεις είναι τα τυπικά σφάλματα των εκτιμημένων παραμέτρων. Το F-test
ελέγχει την από-κοινού στατιστική σημαντικότητα των ανεξάρτητων μεταβλητών. Εάν η απόλυτη τιμή της εκτιμημένης μεταβλητής είναι <0,0001, τότε συμβολίζεται με ≈0.
***, **, * υποδεικνύουν στατιστική σημαντικότητα σε επίπεδο 10%, 5% και 1%, αντίστοιχα.
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Πίνακας 31: Απασχόληση

Ανεξάρτητες Μεταβλητές
Εξαρτημένη
Μεταβλητή Σταθερά Size    Own F-test

Tech 4549,063** 137,293 -4517,270** 4,006**

(2,352)                           (0,1155)             (-2,415)

Man 2320,132** 72,982 -2308,064** 4,191**

                                       (2,393)                            (0,122)               (-2,462)

Com 189,696 158,621*** -162,179 2,389***

                                       (1,215)                            (1,732)               (-1,105)

Uedu 2094,937* 301,830 -2053,634* 6,546*

(2,726) (0,639)               (-2,764)

Bedu 4710,111* 70,020 -4694,358* 5,530*

(2,715)                            (0,065)               (-2,798)

Σημείωση: Όλες οι παλινδρομήσεις έχουν εκτιμηθεί με τη μέθοδο Panel Feasible Generalised Least
Squares (GLS) με random effects. Οι αριθμοί σε παρενθέσεις είναι τα τυπικά σφάλματα των
εκτιμημένων παραμέτρων. Το F-test ελέγχει την από-κοινού στατιστική σημαντικότητα των
ανεξάρτητων μεταβλητών. ***, **, * υποδεικνύουν στατιστική σημαντικότητα σε επίπεδο 10%, 5%
και 1%, αντίστοιχα.



211

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
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9. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Είναι γεγονός αναμφισβήτητο ότι ο τομέας των τηλεπικοινωνιών έχει

παγκοσμίως ριζικά αναδιαρθρωθεί. Χαρακτηριζόμενος ως τομέας διαρκούς

καινοτομίας και ταχείας τεχνολογικής εξέλιξης ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του

1970 αποτέλεσε το επίκεντρο πολιτικών, που είχαν ως βασικό στόχο τη μετάβαση

του από την προστασία του κρατικού μονοπωλίου στον ανταγωνισμό και τη

δημιουργία μιας πλήρως απελευθερωμένης αγοράς.

Η θεωρία της διεκδικησιμότητας (Theory of Contestable Markets) που

ανέπτυξε ο Baumol (1982) απέδειξε ότι τα φυσικά μονοπώλια δεν είναι ανάγκη να

βρίσκονται στα χέρια του κράτους, ούτε να είναι ρυθμιζόμενα, προκειμένου να

επιτευχθεί βέλτιστη κατανομή των πόρων. Η συνεχώς αναπτυσσόμενη τεχνολογία,

οι εξελίξεις παγκοσμιοποίησης της οικονομίας και της αγοράς προϊόντων και οι

αυξανόμενες ανάγκες των πελατών υπήρξαν παράγοντες που ενίσχυσαν περαιτέρω

την ανωτέρω θεωρία. Προς αυτή την κατεύθυνση λειτούργησε και η θεωρία του

Arrow, ο οποίος το 1962 με την ανάπτυξη του υποδείγματός του κατέληξε στο

συμπέρασμα ότι τα φυσικά μονοπώλια δεν μπορούν να ικανοποιήσουν τις νέες

τεχνολογικές εξελίξεις ή τις ικανοποιούν με καθυστέρηση και υψηλό κόστος.

Η αμφισβήτηση αυτή των υφισταμένων δομών είχε ως αποτέλεσμα να

δημιουργηθεί μια τάση που έγινε παγκοσμίως γνωστή ως «απορρύθμιση»

(Deregulation). Βασικός στόχος αυτής της νέας πολιτικής ήταν να καθιερωθούν

εκείνες οι θεσμικές αλλαγές,  που θα αναβαθμίσουν το ρόλο την δυνάμεων της

αγοράς στη λειτουργία των τηλεπικοινωνιακών τομέων. Προς αυτή την κατεύθυνση

υιοθετήθηκαν πρακτικές όπως η ιδιωτικοποίηση των δημόσιων μονοπωλιακών

επιχειρήσεων, η εισαγωγή του ανταγωνισμού και μέτρων απελευθέρωσης, αλλά και

ο καθορισμός νέων ρυθμιστικών κανόνων στους δικτυακούς τομείς, ώστε να

καταστεί εφικτή η πρόσβαση από νέους παρόχους υπηρεσιών, στα τμήματα της

αγοράς που δεν διέπονταν από ανταγωνισμό.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ακολουθώντας το παράδειγμα άλλων χωρών (π.χ.

Ηνωμένες Πολιτείες, Ιαπωνία κ.α.) ξεκίνησε τη διαμόρφωση της νέας

τηλεπικοινωνιακής πολιτικής από το 1984, η οποία ολοκληρώθηκε το 1998 με την
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πλήρη απελευθέρωση των αγορών στον ανταγωνισμό. Η Ελλάδα ως χώρα – μέλος

της ΕΕ εφάρμοσε την ευρωπαϊκή πολιτική και απελευθέρωσε πλήρως την αγορά

των τηλεπικοινωνιών στον ανταγωνισμό με καθυστέρηση τριών ετών, το 2001. Η

ελληνική μεταρρυθμιστική πολιτική,  όπως και των υπολοίπων χωρών –  μελών

κινήθηκε σε τρία επίπεδα: στο επίπεδο του δικτύου, στο επίπεδο της δημιουργίας

μιας απελευθερωμένης αγοράς τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, και στο επίπεδο της

αναδιάρθρωσης του ΟΤΕ.

Αντικείμενο της παρούσας διατριβής αποτέλεσε η μεταρρύθμιση της

ελληνικής τηλεπικοινωνιακής αγοράς στο επίπεδο των τηλεπικοινωνιακών

υπηρεσιών της σταθερής τηλεφωνίας, της κινητής τηλεφωνίας και του διαδικτύου.

Από τα αποτελέσματα της έρευνας συμπεραίνεται ότι η μεταρρύθμιση στην

ελληνική τηλεπικοινωνιακή αγορά άργησε να εφαρμοστεί. Ως βασικότερος λόγος

για αυτό προβάλλεται κυρίως η διάθεση της πολιτείας να προστατέψει τον εθνικό

τηλεπικοινωνιακό οργανισμό (ΟΤΕ)  από τον ανταγωνισμό.  Ωστόσο,  παρά την

καθυστέρηση αυτή που παρατηρήθηκε, η μεταρρύθμιση άλλαξε συνολικά τη δομή

της αγοράς, οδηγώντας σε μείωση των τιμών των παρεχομένων υπηρεσιών και σε

αύξηση της απασχόλησης. Θετική είναι η επίδραση και σε μια σειρά από δείκτες

που αφορούν την υποδομή της ελληνικής τηλεπικοινωνιακής αγοράς, την

τηλεφωνική διείσδυση, την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών, την επενδυτική

δραστηριότητα και τα έσοδα της.

Τα αποτελέσματα αυτά επιβεβαιώνονται και από τα ευρήματα ερευνών που

πραγματοποιήθηκαν για άλλες χώρες21.  Ενδεικτικά αναφέρεται η μελέτη του

Wallsten (2001), ο οποίος εξέτασε 30 χώρες από την Αφρική και την Λατινική

Αμερική και διαπίστωσε ότι ο ανταγωνισμός συνδέεται θετικά με τον αριθμό των

κυριών τηλεφωνικών γραμμών, τον αριθμό των κερματοδεκτών, την χωρητικότητα

σύνδεσης των δικτύων ενώ μειώνει την τιμή μιας 3λεπτης αστικής κλήσης. Οι Fink

κ.α. (2003) μελετώντας 86 αναπτυσσόμενες χώρες από την Αφρική, την Ασία, την

Μέση Ανατολή, την Λατινική Αμερική και τις Καραϊβικές χώρες, συμπέραναν ότι ο

ανταγωνισμός, η ιδιωτικοποίηση και η καθιέρωση μιας ανεξάρτητης ρυθμιστικής

αρχής οδηγούν σε σημαντικές βελτιώσεις της απόδοσης της τηλεπικοινωνιακής

21 Λεπτομερέστερα οι έρευνες περιγράφονται στον Πίνακα 4 της παρούσας διατριβής.
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αγοράς, αυξάνοντας τόσο τον αριθμό των κυρίων τηλεφωνικών γραμμών όσο και

το επίπεδο της παραγωγικότητας της εργασίας. Οι Ros και Banerjee (2000)

χρησιμοποιώντας ως δείγμα 23 χώρες της Λατινικής Αμερικής, διαπίστωσαν ότι η

ιδιωτικοποίηση ασκεί σημαντική επίδραση στην επέκταση της τηλεπικοινωνιακής

υποδομής και της αποδοτικότητας της αγοράς, αυξάνοντας  τις κύριες γραμμές ανά

υπάλληλο και το επίπεδο των επενδύσεων. Ακόμη, βελτιώνει σημαντικά την

ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών ενώ μειώνει τις τιμές τους. Οι Fink

κ.α.(2001) μελέτησαν 12  χώρες από την Ασία και συμπέραναν ότι τόσο η

ιδιωτικοποίηση όσο και ο ανταγωνισμός αυξάνουν σημαντικά τον αριθμό των

κυρίων γραμμών,  την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών καθώς και την

παραγωγικότητα της εργασίας. Επίσης ο καθορισμός ρυθμιστικής πολιτικής και η

καθιέρωση μιας ανεξάρτητης ρυθμιστικής αρχής βελτιώνουν την αποδοτικότητα

του τομέα των τηλεπικοινωνιών.

Αναλυτικά τα συμπεράσματα ανά εξεταζόμενο δείκτη παρουσιάζονται

ακολούθως:

1. Δομή της αγοράς

1.1 Είσοδος στην αγορά

Η πλήρης απελευθέρωση της ελληνικής αγοράς προκάλεσε την διαρκή είσοδο

νέων τηλεπικοινωνιακών επιχειρήσεων.  Από την μια επιχείρηση που

δραστηριοποιούνταν το 1992 στην ελληνική τηλεπικοινωνιακή αγορά (τον ΟΤΕ),

το έτος 2006 αδειοδοτήθηκαν συνολικά περισσότερες από 300 τηλεπικοινωνιακές

επιχειρήσεις σε όλες τις κατηγορίες υπηρεσιών. Η πλειοψηφία των επιχειρήσεων

του δείγματος,  αποδίδει το γεγονός αυτό κυρίως στην απλή διαδικασία

αδειοδότησης μιας νέας επιχείρησης για την παροχή τηλεπικοινωνιακών

υπηρεσιών.  Στο ίδιο συμπέρασμα κατέληξαν και μια σειρά από έρευνες που

πραγματοποιήθηκαν σε διάφορες χώρες. Ενδεικτικά, αναφέρεται η έρευνα του Min

(1999), ο οποίος μελετώντας των τομέα των τηλεπικοινωνιών της Ιαπωνίας

διαπίστωσε ότι η μεταρρύθμιση του τομέα οδήγησε στην είσοδο πολλών νέων

επιχειρήσεων και ιδιαίτερα στην παρουσία πολλών πολυεθνικών

τηλεπικοινωνιακών επιχειρήσεων. Οι Athreya (1996) και Sinha (1996) συμπέραναν

επίσης ότι η μεταρρύθμιση του ινδικού τομέα των τηλεπικοινωνιών προκάλεσε την
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είσοδο ξένων επιχειρήσεων στην αγορά. Στην Γκάνα η αναδιοργάνωση του τομέα

των τηλεπικοινωνιών προκάλεσε την είσοδο τεσσάρων νέων επιχειρήσεων στην

αγορά της κινητής τηλεφωνίας, εντείνοντας έτσι τον ανταγωνισμό (Haggarty και

Shirley 2003). Στα ίδια ευρήματα κατέληξαν και οι Hughes και Phillips (1999), οι

οποίοι μελέτησαν την τηλεπικοινωνιακή αγορά των ΗΠΑ.

Βέβαια, όπως διαπιστώνεται από τα ευρήματα της έρευνας ο αριθμός των

επιχειρήσεων που πραγματικά λειτουργούν στην ελληνική αγορά είναι σαφώς

μικρότερος από αυτόν που έχει συνολικά αδειοδοτηθεί. Ως βασικότερο εμπόδιο

πραγματικής εισόδου στην αγορά η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων του

δείγματος θεωρεί τα οικονομικά εμπόδια, δηλαδή τις δαπάνες εγκατάστασης,

λειτουργίας, διαφήμισης και μάρκετινγκ. Τα τεχνολογικά εμπόδια, δηλαδή ο

εκσυγχρονισμός και η χωρητικότητα των υποδομών, η εφεύρεση και η καινοτομία

των προϊόντων κρίνονται λιγότερο σημαντικά. Από την ανάλυση ανά κατηγορία

επιχειρήσεων στατιστικά σημαντικά διαφορά παρατηρείται μόνο για τις κρατικές

επιχειρήσεις, οι οποίες εκτιμούν στην πλειοψηφία τους, ότι δεν υπάρχουν

τεχνολογικά εμπόδια για την είσοδο στην αγορά.

1.2 Ανταγωνισμός στην αγορά

Από τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας διαπιστώνεται ότι η

μεταρρύθμιση του ελληνικού τηλεπικοινωνιακού τομέα προκάλεσε την ανάπτυξη

του ανταγωνισμού προς όφελος τον καταναλωτών. Πιο συγκεκριμένα προκύπτει ότι

το κύριο πεδίο ανταγωνισμού των επιχειρήσεων αποτελούν η τιμολογιακή πολιτική

και οι πρακτικές διαφήμισης και μάρκετινγκ. Σημαντικός ανταγωνισμός επικρατεί

επίσης στην εξυπηρέτηση των πελατών. Αντίθετα, μικρότερης σημασίας

αναδεικνύεται ο ανταγωνισμός στην τεχνολογία και στο έμπειρο και εξειδικευμένο

προσωπικό. Το φαινόμενο ανάπτυξης του ανταγωνισμού μετά την μεταρρύθμιση

του τηλεπικοινωνιακού τομέα διαπιστώνουν και παλαιότερες έρευνες. Ενδεικτικά

αναφέρουμε την έρευνα των Li και Xu (2002), οι οποίοι χρησιμοποιώντας ένα

δείγμα από 43 χώρες, συμπέραναν ότι η απελευθέρωση των αγορών προκάλεσε την

ανάπτυξη του ανταγωνισμού, βελτιώνοντας την απόδοση της αγοράς (απασχόληση,

πραγματική παραγωγή, συνολική παραγωγικότητα και παραγωγικότητα της

εργασίας, επίπεδο επενδύσεων και αριθμός σταθερών και κινητών τηλεφωνικών
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γραμμών ανά 100 κατοίκους). Το ίδιο διαπίστωσαν οι Fink κ.α.(2003), εξετάζοντας

86 αναπτυσσόμενες χώρες από την Αφρική, την Ασία, την Μέση Ανατολή, την

Λατινική Αμερική και τις Καραϊβικές χώρες. Οι Madden κ.α. (2003) εξετάζοντας

τον τομέα τηλεπικοινωνιών σε 12 ειρηνικοασιατικές χώρες, συμπέραναν μεταξύ

άλλων ότι η εισαγωγή του ανταγωνισμού ενίσχυσε την παραγωγικότητα του τομέα.

Οι Gutierrez και Berg (2000) χρησιμοποιώντας τα στοιχεία από 19  χώρες της

Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής διαπίστωσαν ότι η απόδοση της αγοράς

(όπως μετριέται από το ύψος των επενδύσεων)  βελτιώθηκε στις χώρες που

μεταρρύθμισαν τον τομέα σε σχέση με τις χώρες που δεν απελευθέρωσαν τις

αγορές τους στον ανταγωνισμό.

Ωστόσο είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι, παρά την ανάπτυξη του

ανταγωνισμού, η ελληνική τηλεπικοινωνιακή αγορά συνεχίζει, ακόμη μέχρι

σήμερα, να κυριαρχείται από τον εθνικό τηλεπικοινωνιακό οργανισμό και τις

θυγατρικές του επιχειρήσεις. Στο ίδιο συμπέρασμα οδηγήθηκαν και οι Boyland και

Nicοletti (2000), μέσω της μελέτης που διεξάχθηκε σε ένα σύνολο 23 χωρών του

ΟΟΣΑ, και κατέληξε ότι παρά την σημαντική μεταρρύθμιση του τομέα των

τηλεπικοινωνιών, μεγάλα τμήματα της αγοράς εξακολουθούν να κατέχονται από

έναν επιβεβλημένο τηλεπικοινωνιακό οργανισμό, στον οποίο το κράτος διατηρεί

συχνά το μεγαλύτερο μερίδιο μετοχών. Το ίδιο ισχύει και για την τηλεπικοινωνιακή

του Μεξικού, όπως παρατηρείται από την έρευνα των Gonzalez κ.α. (1998).

Από τα αποτελέσματα της οικονομετρικής ανάλυσης για την ελληνική αγορά

διαπιστώνεται ότι η ιδιωτική ιδιοκτησία επηρεάζει θετικά το μερίδιο αγοράς.

Επιπλέον, διαπιστώνεται ότι στην αγορά της σταθερής τηλεφωνίας όσο

περισσότερο είναι το εμπορικό και τεχνικό προσωπικό μιας επιχείρησης τόσο

υψηλότερο είναι το μερίδιο αγοράς.  Εξαίρεση αποτελεί η αγορά του διαδικτύου,

στην οποία διαπιστώνεται ότι το εμπορικό και το τεχνικό προσωπικό επηρεάζουν

αρνητικά το μερίδιο αγοράς. Δηλαδή όσο περισσότερο είναι το εμπορικό και το

τεχνικό προσωπικό τόσο χαμηλότερο είναι το μερίδιο αγοράς μιας επιχείρησης.

Επίσης, με την παρούσα έρευνα διαπιστώνεται ότι το μερίδιο αγοράς

επηρεάζεται θετικά από το μέγεθος της επιχείρησης. Δηλαδή όσο μεγαλύτερη είναι

μια επιχείρηση τόσο μεγαλύτερο είναι το μερίδιο αγοράς. Αντίθετα, ο Harper
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(2002), χρησιμοποιώντας ως δείγμα 554 επιχειρήσεις από την Τσεχία, συμπέρανε

ότι οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις παρουσιάζουν μείωση των πωλήσεών τους.

Τέλος, από τα αποτελέσματα των παλινδρομήσεων συμπεραίνεται ότι η

τιμολόγηση των παρεχομένων υπηρεσιών σχετίζεται αρνητικά με το μερίδιο

αγοράς. Αυτό σημαίνει ότι όσο χαμηλότερα τιμολογεί μια επιχείρηση τις υπηρεσίες

που παρέχει τόσο υψηλότερο είναι το μερίδιο αγοράς της. Εξαίρεση αποτελεί η

αγορά του διαδικτύου, για την οποία προκύπτει θετική σχέση ανάμεσα στην

τιμολόγηση και το μερίδιο αγοράς.

1.3 Ρύθμιση της αγοράς

Με την παρούσα έρευνα διαπιστώνεται ότι η ρυθμιστική πολιτική στην

ελληνική τηλεπικοινωνιακή αγορά, όπως αυτή εφαρμόζεται από την Εθνική

Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), παρουσιάζει προβλήματα

προκαλώντας δυσλειτουργίες στην αγορά. Το συμπέρασμα αυτό προκύπτει και από

άλλες παλαιότερες έρευνες. Πιο συγκεκριμένα, οι Lee και Ypsilantis (2002)

μελετώντας την πολωνική τηλεπικοινωνιακή αγορά κατέληξαν ότι η μεταρρύθμιση

που εφαρμόστηκε δεν απέδωσε τα αναμενόμενα, γεγονός που οφείλεται κυρίως στο

μη επαρκές ρυθμιστικό πλαίσιο.  Το ίδιο συμβαίνει και για τις αγορές της

Ουγγαρίας, της Γκάνας, του Μαλάουι και της Ακτής Ελεφαντοστού, όπως

διαπιστώνεται από τις έρευνες των Vanyai (1998), των Haggarty κ.α. (2003), των

Clarke κ.α. (2003) και των Laffont και Guessan (2003) αντίστοιχα. Η Goldstein

(2003) εξετάζοντας 5 χώρες της νότιας Μεσογείου (την Αλγερία, την Αίγυπτο, το

Μαρόκο,  την Τυνησία και την Τουρκία)  καταλήγει μεταξύ άλλων ότι οι

ρυθμιστικές αρχές όπου είχαν καθιερωθεί υπολειτουργούσαν.

Επιπλέον, η μεγάλη πλειοψηφία των επιχειρήσεων του δείγματος θεωρεί ότι ο

ΟΤΕ, ως κυρίαρχη επιχείρηση της ελληνικής τηλεπικοινωνιακής αγοράς

συμπεριφέρεται με τρόπο που δημιουργεί δυσκολίες στη λειτουργία του

ανταγωνισμού και στην είσοδο νέων επιχειρήσεων. Ωστόσο, από την ανάλυση ανά

κατηγορία επιχειρήσεων διαπιστώνεται, όπως αναμενόταν, ότι οι κρατικές

επιχειρήσεις του δείγματος πιστεύουν ότι ο ΟΤΕ δεν δημιουργεί δυσκολίες στην

λειτουργία του ανταγωνισμού.
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2. Τιμολόγηση

Από τα ευρήματα της παρούσας έρευνας διαπιστώνεται ότι η μεταρρύθμιση

του ελληνικού τομέα των τηλεπικοινωνιών επέφερε συνολικά τη μείωση των τιμών

των παρεχομένων υπηρεσιών. Η διαπίστωση αυτή έρχεται να επιβεβαιώσει τα

συμπεράσματα των περισσοτέρων υφιστάμενων ερευνών. Ενδεικτικά αναφέρεται η

έρευνα των Boyland και Nicοletti (2000), οι οποίοι εξέτασαν 23 χώρες του ΟΟΣΑ

και διαπίστωσαν ότι η απελευθέρωση των αγορών σε συνδυασμό με την ανάπτυξη

ανταγωνισμού οδηγεί σε χαμηλότερες τιμές των υπηρεσιών. Επίσης, οι Madden κ.α.

(2003), εξετάζοντας τον τομέα τηλεπικοινωνιών σε 12 ειρηνικοασιατικές χώρες

κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η μεταρρύθμιση του τομέα και η επένδυση στην

ψηφιακή τεχνολογία προκάλεσαν την μείωση των τιμών. Στο ίδιο συμπέρασμα

καταλήγουν και μια σειρά από έρευνες για τους τηλεπικοινωνιακούς τομείς τόσο

αναπτυγμένων όσο και αναπτυσσόμενων χωρών. Τέτοιες είναι οι έρευνες των Min

(1999) για την Ιαπωνία, Ypsilantis (2002) για το Ηνωμένο Βασίλειο, Xavier και

Ypsilantis (2000) για την Ισπανία, Yamada και Ypsilantis (2000) για την Ιρλανδία,

Heracleous (2001) για την Σιγκαπούρη, Dia κ.α. (2002) για την Σενεγάλη.

Πιο συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα ανά είδος υπηρεσίας έχουν ως εξής:

3.1 Σταθερή Τηλεφωνία

Με την παρούσα έρευνα στην ελληνική τηλεπικοινωνιακή αγορά

διαπιστώνεται ότι το κόστος των κλήσεων όλων των ειδών σταθερής τηλεφωνίας

μειώνεται. Την εντονότερη πτώση εμφανίζουν οι τιμές των διεθνών κλήσεων, ενώ

σημαντική είναι και η πτώση που παρουσιάζουν οι τιμές των κλήσεων προς κινητά

τηλέφωνα. Προς την ίδια κατεύθυνση είναι και τα συμπεράσματα της έρευνας των

Min και Ypsilantis 1999, οι οποίοι μελετώντας την τηλεπικοινωνιακή αγορά της

Ολλανδίας διαπίστωσαν ότι η εισαγωγή του ανταγωνισμού είχε ως αποτέλεσμα την

πτώση των τιμών των υπηρεσιών, με εντονότερη την πτώση των διεθνών κλήσεων.

Ο Xavier (1996) και οι Sato και Ypsilantis (2000), οι οποίοι εξέτασαν τον

αυστραλιανό και τον δανέζικο τομέα τηλεπικοινωνιών αντίστοιχα,  αλλά και οι

Hughes και Phillips (1999) για την τηλεπικοινωνιακή αγορά των ΗΠΑ,

διαπίστωσαν ότι η μεταρρύθμιση οδήγησε σε χαμηλότερες τιμές των διεθνών και
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των υπεραστικών κλήσεων. Ομοίως, ο Wallsten (2001) χρησιμοποιώντας ως δείγμα

30 χώρες από την Αφρική και την Λατινική Αμερική κατέληξε ότι η ανάπτυξη

ανταγωνισμού στις αγορές μείωσε την τιμή μιας 3λεπτης αστικής κλήσης.

Εντούτοις, το όφελος από τις μειώσεις των τιμών στην ελληνική τηλεπικοινωνιακή

αγορά περιορίζεται από τη σημαντική αύξηση του μηνιαίου πάγιου.

Ειδικότερα, με την βοήθεια της οικονομετρικής ανάλυσης που

πραγματοποιείται στο πλαίσιο της παρούσας διατριβής διαπιστώνουμε ότι το

μερίδιο αγοράς επηρεάζει αρνητικά την τιμολόγηση των υπεραστικών κλήσεων και

των κλήσεων από σταθερά προς κινητά τηλέφωνα, δηλαδή όσο μεγαλύτερο είναι το

μερίδιο αγοράς τόσο μικρότερη είναι η τιμή των παρεχομένων υπηρεσιών. Ομοίως,

ο Nicoletti (2001) και οι Boyland και Nicοletti (2000), εξετάζοντας 23 χώρες του

ΟΟΣΑ διαπίστωσαν ότι η αύξηση του μεριδίου αγοράς οδηγεί σε μείωση των τιμών

των υπεραστικών και των διεθνών κλήσεων.

Σχετικά με την ειδικότητα του προσωπικού διαπιστώνεται ότι,  όσο

περισσότερο διοικητικό, εμπορικό, τεχνικό προσωπικό έχει μια επιχείρηση, τόσο

υψηλότερη είναι η τιμολόγηση των υπεραστικών κλήσεων.

3.2 Κινητή Τηλεφωνία

Οι τιμές της κινητής τηλεφωνίας όσον αφορά την ελληνική αγορά

παρουσιάζουν σημαντική μείωση. Η διαπίστωση αυτή επιβεβαιώνεται και από την

μελέτη των τηλεπικοινωνιακών τομέων μιας σειράς αναπτυγμένων και

αναπτυσσόμενων χωρών,  όπως είναι η Δανία (Sato και Ypsilantis 2000), η Ιταλία

(Ypsilantis και Min 2001 και Sacripanti 1999), οι ΗΠΑ (Hughes και Phillips 1999),

η Ουγγαρία (Vanyai 1998), η Τσεχία (Xavier και Ypsilantis 2000) και η Γκάνα

(Haggarty κ.α.2003). Αντίθετα,  είναι τα ευρήματα της έρευνας για την αποστολή

ενός SMS, η οποία αρχικά διατέθηκε στην ελληνική τηλεπικοινωνιακή αγορά σε

χαμηλότερες τιμές και στην συνέχεια αυξήθηκε.
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3.3 Διαδίκτυο

Σχετικά με την τιμολόγηση στην αγορά του διαδικτύου συμπεραίνεται ότι η

μεταρρύθμιση του ελληνικού τομέα τηλεπικοινωνιών οδήγησε σε μείωση του

σταθερού τέλους συνδρομής μιας απλής σύνδεσης. Σε αυτό το συμπέρασμα

καταλήγουν και οι έρευνες των Ypsilantis και Min (2001) και Sacripanti (1999) οι

οποίοι, μελετώντας την τηλεπικοινωνιακή αγορά της Ιταλίας, παρατήρησαν την

μείωση των τιμών στις υπηρεσίες διαδικτύου. Ωστόσο, η μείωση των τιμών για την

ελληνική αγορά του διαδικτύου περιορίζεται από το γεγονός ότι μέχρι σήμερα το

μηνιαίο πάγιο καθώς και το τέλος χρήσης καθορίζονται αποκλειστικά από τον ΟΤΕ,

εφόσον ακόμη είναι η μοναδική επιχείρηση που διαθέτει πανελλαδικό

τηλεπικοινωνιακό δίκτυο.

Με την οικονομετρική ανάλυση για την ελληνική αγορά του διαδικτύου

συμπεραίνεται ότι, όσο μεγαλύτερη είναι η επιχείρηση τόσο χαμηλότερη είναι η

τιμολόγηση στην συγκεκριμένη αγορά. Ως προς την ιδιοκτησία διαπιστώνεται ότι οι

ιδιωτικές επιχειρήσεις τιμολογούν χαμηλότερα από ότι οι κρατικές επιχειρήσεις. Το

συμπέρασμα αυτό έρχεται σε αντίθεση με τα αποτελέσματα υφισταμένων ερευνών.

Ειδικότερα, ο Wallsten (2001),  σε ένα δείγμα 30  χωρών από την Αφρική και την

Λατινική Αμερική διαπίστωσε ότι η ιδιωτική ιδιοκτησία δεν σχετίζεται σημαντικά

με την τιμολόγηση. Στην ίδια κατεύθυνση οι Nicoletti (2001) και Boyland και

Nicοletti (2000), δεν διαπιστώνουν καμία σαφή σχέση της ιδιοκτησίας με τις τιμές

των παρεχομένων τιμών.

Τέλος, σχετικά με το απασχολούμενο προσωπικό παρατηρείται ότι όσο

υψηλότερο είναι το μερίδιο αγοράς και όσο περισσότερο είναι το διοικητικό,

εμπορικό και τεχνικό προσωπικό τόσο υψηλότερο είναι το μηνιαίο πάγιο.

3. Απασχόληση

Με την μεταρρύθμιση της ελληνικής τηλεπικοινωνιακής αγοράς η συνολική

απασχόληση αυξήθηκε εξαιτίας της δημιουργίας νέων θέσεων απασχόλησης σε

νέες υπηρεσίες και ιδιαίτερα στην κινητή τηλεφωνία. Το συμπέρασμα αυτό

επαληθεύεται και από την έρευνα για την τηλεπικοινωνιακή αγορά των ΗΠΑ. Πιο



221

συγκεκριμένα, οι Hughes και Phillips (1999) παρατηρούν ότι με την μεταρρύθμιση

του τομέα η συνολική απασχόληση αυξήθηκε, γεγονός που οφείλεται στη

δραστηριοποίηση πολλών νέων επιχειρήσεων κυρίως στις νέες υπηρεσίες (π.χ.

κινητή τηλεφωνία, διαδίκτυο). Το ίδιο ισχύει και για την τηλεπικοινωνιακή αγορά

του Ηνωμένου Βασιλείου,  της Ιταλίας και της Ισπανίας,  όπως προκύπτει από τις

έρευνες του Ypsilantis (2002), των Ypsilantis και Min (2001) και των Xavier και

Ypsilantis (2000) αντίστοιχα.

Ειδικότερα,  τα ευρήματα της παρούσας έρευνας για την Ελλάδα

επιβεβαιώνουν αύξηση του συνόλου των απασχολουμένων στον τομέα των

τηλεπικοινωνιών, παρότι η απασχόληση του παραδοσιακού τηλεπικοινωνιακού

οργανισμού (ΟΤΕ) μειώθηκε σημαντικά, κυρίως μετά την ιδιωτικοποίησή του. Οι

Ypsilantis και Min 2000, μελετώντας την μεταρρυθμιστική πολιτική του τομέα των

τηλεπικοινωνιών της Νότιας Κορέας κατέληξαν επίσης στο συμπέρασμα ότι η

συνολική απασχόληση του τομέα των τηλεπικοινωνιών αυξάνεται,  παρά τη

σημαντική μείωση του προσωπικού της Korea Telecom μετά την ιδιωτικοποίησή

της. Το ίδιο ισχύει και για την τηλεπικοινωνιακή αγορά της Τσεχίας, καθώς οι

Xavier και Ypsilantis (2001) διαπίστωσαν ότι η πτώση της απασχόλησης της Czech

Telecom αντισταθμίζεται με την δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης από τις

νεοεισερχόμενες επιχειρήσεις, με συνέπεια να αυξάνεται συνολικά το προσωπικό

του τομέα.  Ομοίως,  η απασχόληση του ιρλανδικού τομέα τηλεπικοινωνιών,  ενώ

αρχικά με την ιδιωτικοποίηση της Eircom μειώθηκε, στην συνέχεια με την πλήρη

απελευθέρωση της αγοράς παρουσίασε σταθερή αύξηση, όπως προκύπτει από την

έρευνα των Yamada και Ypsilantis (2000).

Επιπρόσθετα, από την παρούσα διατριβή και σε συνέχεια της έρευνας του

Τερροβίτη (2002) απορρέουν μια σειρά από συμπεράσματα για τη δομή της

απασχόλησης στην εξεταζόμενη περίοδο (1992-2004). Πιο συγκεκριμένα, όσον

αφορά στην ειδικότητα του προσωπικού διαπιστώνεται ότι το εμπορικό προσωπικό

παρουσιάζει σημαντική αύξηση με αποτέλεσμα να καθίσταται σήμερα η πιο

διαδεδομένη ειδικότητα στον τομέα των τηλεπικοινωνιών. Αντίθετα, το διοικητικό

– οικονομικό προσωπικό και το τεχνικό προσωπικό παρουσιάζουν πτώση. Ομοίως,

το προσωπικό στήριξης και λοιπό προσωπικό μειώνεται. Το 2004 ωστόσο, οι

περισσότεροι από τους μισούς απασχολούμενους στις τηλεπικοινωνιακές
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επιχειρήσεις εξακολουθούν να ανήκουν στο τεχνικό προσωπικό.  Σχετικά με το

μορφωτικό επίπεδο των απασχολουμένων διαπιστώνεται ότι συνολικά ο αριθμός

των πτυχιούχων της ανώτατης εκπαίδευσης αυξάνεται. Αντίθετα, ο αριθμός των

απασχολούμενων που είναι απόφοιτοι μέσης εκπαίδευσης μειώνεται. Τέλος, ως

προς το είδος της απασχόλησης προκύπτει ότι η συντριπτική πλειοψηφία των

απασχολουμένων στις επιχειρήσεις είναι πλήρους απασχόλησης.

Από τα αποτελέσματα της οικονομετρικής ανάλυσης διαπιστώνεται ότι οι

ιδιωτικές επιχειρήσεις απασχολούν λιγότερο διοικητικό και τεχνικό προσωπικό,

αλλά και λιγότερο προσωπικό μέσης και ανώτατης εκπαίδευσης από ότι οι κρατικές

επιχειρήσεις. Στην ίδια κατεύθυνση οι Li και Xu (2002) εξετάζοντας 166 χώρες και

ο Harper (2002) εξετάζοντας 554 επιχειρήσεις από την Τσεχία, συμπέραναν ότι η

ιδιωτικοποίηση των επιχειρήσεων συνδέεται με μια ουσιαστική μείωση του

αριθμού των απασχολουμένων. Ως προς το εμπορικό προσωπικό διαπιστώνεται ότι

αυτό επηρεάζεται θετικά από το μέγεθος της επιχείρησης, δηλαδή όσο μεγαλύτερη

είναι η επιχείρηση τόσο περισσότερο είναι το εμπορικό προσωπικό.

4. Προοπτικές της αγοράς

Σχετικά με τις προοπτικές της ελληνικής τηλεπικοινωνιακής αγοράς,

προκύπτει ότι οι περισσότερες επιχειρήσεις του δείγματος εμφανίζονται αισιόδοξες

για το μέλλον της,  παρότι συμφωνούν ότι σήμερα αυτή υστερεί σε σχέση με τις

υπόλοιπες χώρες της ΕΕ.  Επιπλέον,  αποτελεί βεβαιότητα ότι η δομή και η

διάρθρωση της θα αλλάξει σημαντικά μέσω συγχωνεύσεων και εξαγορών. Σχετικά

με τις προοπτικές των τιμών των παρεχομένων υπηρεσιών,  από τα ευρήματα της

έρευνας προκύπτει ότι αναμένεται μείωση τους κατά τα επόμενα χρόνια. Αντίθετα,

οι εκτιμήσεις για τις προοπτικές της απασχόλησης διίστανται, καθώς οι απόψεις ότι

ο αριθμός των απασχολουμένων τα επόμενα χρόνια θα αυξηθεί, θα μειωθεί ή θα

μείνει αμετάβλητος κατέχουν εξίσου σημαντικά ποσοστά.

Από την ανάλυση ανά κατηγορία επιχειρήσεων διαφορά παρατηρείται σχετικά

με το σημερινό μέγεθος και το ρυθμό ανάπτυξης της ελληνικής αγοράς, καθώς οι

μεγάλες επιχειρήσεις και οι επιχειρήσεις κινητής τηλεφωνίας πιστεύουν ότι σήμερα

η ελληνική τηλεπικοινωνιακή αγορά είναι εφάμιλλη των περισσότερο
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αναπτυγμένων αγορών μέσα στην ΕΕ. Επίσης, σε ότι αφορά στο μελλοντικό

μέγεθος και ρυθμό ανάπτυξης της ελληνικής αγοράς οι κρατικές επιχειρήσεις

αξιολογούν αυτόν τον παράγοντα υψηλότερα από ότι οι ιδιωτικές επιχειρήσεις,

φανερώνοντας μια μεγαλύτερη αισιοδοξία αυτών των επιχειρήσεων για το μέλλον.

Καταλήγοντας,  το σύνολο των επιχειρήσεων του δείγματος εκτιμά ότι τα

επόμενα χρόνια η νέα τεχνολογία θα δώσει νέα διάσταση στις τηλεπικοινωνίες. Οι

συνδυασμένες υπηρεσίες φωνής και διαδικτύου θα αποτελέσουν το μέλλον των

τηλεπικοινωνιών. Όπως αναμένεται, τα έσοδα από την σταθερή τηλεφωνία θα

μειωθούν.  Τα έσοδα της κινητής τηλεφωνίας μπορεί να είναι υψηλότερα από τα

αντίστοιχα της σταθερής τηλεφωνίας, ωστόσο για τα επόμενα χρόνια θα

παραμείνουν στάσιμα. Η ευρυζωνικότητα θα δημιουργήσει μια νέα δυναμική αγορά

με σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης.  Το γεγονός ότι η Ελλάδα σήμερα υστερεί σε

ευρυζωνικές υποδομές δημιουργεί πολλά προβλήματα στην περαιτέρω ανάπτυξη

και ενίσχυση του τομέα. Από την άλλη πλευρά όμως αυτή η υστέρηση δημιουργεί

τεράστιες ευκαιρίες διεύρυνσης της αγοράς και κατ’ επέκταση του κύκλου

εργασιών των επιχειρήσεων με τελικό αποτέλεσμα περισσότερες, καλύτερες και

φτηνότερες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες.
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Περαιτέρω έρευνα

Κλείνοντας την παρούσα διατριβή κρίνεται χρήσιμο να καταγραφούν

ορισμένες προτάσεις για περαιτέρω έρευνα. Καταρχήν, όπως έχει ήδη αναφερθεί η

ελληνική τηλεπικοινωνιακή αγορά απελευθερώθηκε πλήρως μόλις το 2001, με

αποτέλεσμα την περίοδο που πραγματοποιήθηκε η παρούσα έρευνα (2005), η

ανάλυση των συγκεντρωθέντων στοιχείων να είναι χρονικά περιορισμένη,

τουλάχιστον σε ορισμένους υποκλάδους. Ως εκ τούτου μια μελλοντική έρευνα θα

βοηθούσε σε μια πληρέστερη μελέτη της ελληνικής τηλεπικοινωνιακής αγοράς.

Μελλοντικό πεδίο έρευνας θα μπορούσε επίσης να αποτελέσει η

αναδιοργάνωση και η νέα στρατηγική του ΟΤΕ, του εθνικού τηλεπικοινωνιακού

οργανισμού που για περίπου πενήντα χρόνια κατείχε το μονοπώλιο των

τηλεπικοινωνιών. Ο ΟΤΕ αναγνωρίζοντας την ανταγωνιστικότητα της

τηλεπικοινωνιακής αγοράς έθεσε ως πρωταρχικό στόχο τη βελτίωση της

αποτελεσματικότητάς του. Για το λόγο αυτό προέβη σταδιακά από τα μέσα της

δεκαετίας του 1990 στο διοικητικό ανασχεδιασμό του, προκειμένου να βελτιωθούν

οι εσωτερικές λειτουργίες και η οργάνωση όλων των επιμέρους τμημάτων και

διευθύνσεών του,  να αυξηθεί η παραγωγικότητα του και να μειωθεί τελικά το

λειτουργικό κόστος του. Επιπλέον, ο ΟΤΕ στοχεύει στην παροχή υψηλής ποιότητας

τηλεπικοινωνιακών προϊόντων και υπηρεσιών σε χαμηλό κόστος,  έτσι ώστε να

ικανοποιήσει τις ανάγκες των πελατών, να ισχυροποιήσει την οικονομική του

κατάσταση και να αυξήσει τα έσοδά του.

Τέλος, ενδιαφέρον θα παρουσίαζε μια μελλοντική έρευνα με αντικείμενο τους

άλλους δύο βασικούς πυλώνες των τηλεπικοινωνιών,  δηλαδή την αγορά του

τηλεπικοινωνιακού δικτύου και την αγορά του τερματικού εξοπλισμού. Η μεν

αγορά του τηλεπικοινωνιακού δικτύου σήμερα, πέντε χρόνια μετά την πλήρη

απελευθέρωσή, εξακολουθεί να είναι μονοπωλιακή, καθότι ουσιαστικά

πανελλαδικό δίκτυο διαθέτει μόνο ο ΟΤΕ. Κάποιες προσπάθειες νέων επιχειρήσεων

για δημιουργία δικτύου βρίσκονται ακόμη σε πρώιμο στάδιο και είναι

περιορισμένης γεωγραφική κάλυψης. Η δε αγορά του τερματικού εξοπλισμού

αποτελεί ξεχωριστή δυναμική αγορά των τηλεπικοινωνιών για την οποία

εφαρμόστηκε ξεχωριστή διαδικασία απελευθέρωσης. Κάτι τέτοιο επετεύχθη ήδη
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από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 και σήμερα δραστηριοποιούνται στην

ελληνική αγορά μια σειρά από εθνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις (π.χ Siemens,

Alcatel κ.α.).
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I. «Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ22»

Βάση της θεωρίας της διεκδικησιμότητας εξετάζουμε μια καλώς ομοιογενή

βιομηχανία με  n εταιρίες.  Όλες οι εταιρίες έχουν την ίδια τεχνολογία, παράγοντας

προϊόν q  που κοστίζει C(q)  με C(0)  =  0.   Χωρίζουμε το σύνολο εταιριών σε δύο

ομάδες: m «οι ήδη υπάρχουσες» (χωρίς να γενικεύσουμε, μπορούμε να υποθέσουμε

ότι οι ήδη υφιστάμενες εταιρίες είναι i = 1,.... m) και n — m ≥0  «δυνητικοί

εισερχόμενοι».

Ένα βιομηχανικό σχήμα είναι ένα σύνολο παραγωγής (q1……qm) για τις ήδη

υπάρχουσες εταιρίες και μια τιμή p  που είναι κοινή για όλες αυτές (οι πιθανοί

εισερχόμενοι παραμένουν έξω από την αγορά).  Το βιομηχανικό αυτό σχήμα είναι

εφικτό  εάν η αγορά ισορροπεί, δηλαδή εάν η συνολική παραγωγή είναι ίση με τη

συνολική ζήτηση σε τιμή p:  Σm
i =1 q = D(p) και εφόσον οι εταιρίες δεν

πραγματοποιούν αρνητικά κέρδη (για οποιαδήποτε επιβεβλημένη εταιρία,

pq1≥C(q1)). Είναι βιώσιμο εάν κανένας εισερχόμενος δεν μπορεί να

πραγματοποιήσει κέρδος με βάση τη τιμή που καθορίζουν οι ήδη υπάρχουσες στον

κλάδο (δεν υπάρχει μια τιμή  pe ≤ p και μια παραγωγή qe ≤ D(pe) έτσι ώστε  peqe >

C(qe).

Μια  τέλεια διεκδικήσιμη αγορά είναι αυτή στην οποία κάθε «εν ισορροπία»

βιομηχανικός κλάδος πρέπει να είναι βιώσιμος. Αυτοί οι ορισμοί επεκτείνονται

απευθείας σε πολυπαραγωγικές τεχνολογίες αρκεί να θεωρήσει κανείς ότι η

παραγωγή και οι τιμές είναι πολυδιάστατοι πίνακες.  Πράγματι,  η θεωρία της

διεκδικησιμότητας έχει εν μέρει παρακινηθεί από τις πολυπαραγωγικές τεχνολογίες,

και μερικές από τις ενδιαφέρουσες εξελίξεις της σχετίζονται με το ζήτημα  της

επιδότησης σε διάφορους κλάδους της οικονομίας (cross-subsidization).

Εδώ θα αρκεστούμε με την  ανάλυση της περίπτωσης της παραγωγής  ενός

μόνο προϊόντος. Για να περιγράψουμε την έννοια της βιωσιμότητας, εξετάζουμε

ένα τυπικό παράδειγμα τεχνολογίας οικονομιών κλίμακας:

22 Η θεωρία της διεκδικησιμότητας διατυπώθηκε για πρώτη φορά το 1982 από τον Baumol και
άλλους. Η συγκεκριμένη ανάλυση προέρχεται από το βιβλίο του Tirole Jean (1992): «The Theory of
Industrial Organization», σελ. 308  και ακόλουθες
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C(q) = f + cq    ‘Έστω:  Πm = maxq  {[P(q)-c]q}

το οποίο δείχνει το ακαθάριστο μονοπωλιακό κέρδος στο σταθερό κόστος.

Υποθέστε ότι ένα μονοπώλιο είναι βιώσιμο εάν: Πm >f.  Το Σχήμα 1,  που

παρατίθεται στο τέλος, απεικονίζει τη μοναδική βιώσιμη κατάσταση σε αυτήν την

βιομηχανία. Υπάρχει μόνο ένας παραγωγός στον βιομηχανικό κλάδο, χρεώνοντας

στη τιμή pc και παρέχοντας την παραγωγή qc. Οι άλλες εταιρείες παραμένουν έξω.

Το διεκδικήσιμο ζεύγος τιμής -παραγωγής {pc, pc} λαμβάνεται από τo σημείο τομής

της καμπύλης μέσου κόστους και της καμπύλης της ζήτησης:

(pc – c)D(pc) = f.

Μια εταιρία που χρεώνει p < pc και παράγει μια θετική ποσότητα έχει ζημιές,

επειδή η τιμή της είναι κάτω από το μέσο κόστος.  Αυτό επίσης δείχνει ότι η

διεκδικήσιμη τιμή είναι μικρότερη από τη μονοπωλιακή τιμή pm. Αντιθέτως, μια

τιμή πάνω της pc δεν είναι βιώσιμη, επειδή ένας εισερχόμενος μπορεί να μειώσει

αυτήν την τιμή και να πραγματοποιήσει ακόμα και κέρδη.

Σε αυτό το παράδειγμα, η θεωρία της διεκδικησιμότητας καταλήγει στα

ακόλουθα συμπεράσματα:

· υπάρχει μια μοναδική λειτουργούσα εταιρία στη βιομηχανία (τεχνολογική

αποδοτικότητα),

· αυτή η εταιρία πραγματοποιεί μηδενικό  κέρδος,

· επικρατεί η τιμολόγηση βάσει του μέσου κόστους,

· επιπλέον, η κατανομή των πόρων είναι εν μέρει αποδοτική, υπό την έννοια

ότι είναι κοινωνικά αποδοτική, λαμβάνοντας υπόψη τον περιορισμό ότι ένας

κοινωνικός σχεδιασμός δεν παρέχει επιχορηγήσεις.

Κατά συνέπεια,  μόνο η «απειλή της εισόδου»  έχει μια επίδραση στη

συμπεριφορά αγοράς της υφιστάμενης εταιρίας (συμπέρασμα 2 και 3). Όσον αφορά

το συμπέρασμα 4 προκύπτει από το γεγονός ότι το σταθερό κόστος δεν

αναπαράγεται στη βιώσιμη έκβαση. Κατά συνέπεια, μόνο η τιμή αγοράς έχει
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σημασία στην αξιολόγηση της αποδοτικότητας. Σαφώς, το βέλτιστο αποτέλεσμα

λαμβάνεται όταν χρεώνει ο υπάρχων στην αγορά τιμή ίση με το οριακό κόστος.

Εντούτοις, ελλείψει επιχορήγησης,  η εταιρία θα χάσει  f  και δεν θα είναι πρόθυμη

να λειτουργήσει. Εκτός του βέλτιστου αποτελέσματος, ένας κοινωνικός σχεδιασμός

υπαγορεύει τη χαμηλότερη τιμή που επιτρέπει στην εταιρία να μην έχει αρνητικό

κέρδος, δηλαδή pc.

Αυτό το σύνολο συμπερασμάτων είναι εντυπωσιακό. Από καιρό έχει

υποστηριχτεί ότι μια βιομηχανία υποκείμενη σε σημαντικές οικονομίες κλίμακας

δεν θα μπορούσε να συμπεριφερθεί ανταγωνιστικά και επομένως πρέπει να

εθνικοποιηθεί, ή τουλάχιστον προσεκτικά να ρυθμιστεί. Εάν, εντούτοις, μια τέτοια

βιομηχανία συμπεριφέρεται όπως σε μια τέλεια διεκδικήσιμη αγορά, τείνει να

τιμολογεί με βάση το οριακό κόστος όπως αυτό προσδιορίζεται από τις βιώσιμες

επιχειρήσεις (εφόσον οι επιχορηγήσεις είναι απαγορευμένες). Ελλείψει του

πραγματικού ανταγωνισμού, ο πιθανός ανταγωνισμός είναι πολύ αποτελεσματικός

στην πειθάρχηση των υπάρχουσων εταιριών. Ως εκ τούτου, η μη ρυθμισμένη

οργάνωση των βιομηχανιών με οικονομίες κλίμακας συνιστά μικρότερο πρόβλημα

απ’ αυτό που φαίνεται από μια πρώτη ματιά. Σαφώς, μια τέτοια θεωρία, στο μέτρο

που είναι εφαρμόσιμη, έχει ισχυρές επιπτώσεις στην απορύθμιση του κλάδου των

τηλεπικοινωνιών, των αερογραμμών και παρόμοιων βιομηχανιών.

Έτσι βάση της θεωρίας της διεκδικησιμότητας αποδείχθηκε ότι, για τις

διαφορετικές συναρτήσεις ζήτησης και κόστους, τα φυσικά μονοπώλια δεν

μπορούν να είναι βιώσιμα.   Δηλαδή,  μπορεί να μην υπάρξει ένα ζεύγος τιμή-

παραγωγής [pc qc] έτσι ώστε οι εταιρίες να έχουν κέρδη, η αγορά να ισορροπεί, και

η κατανομή να μην μπορεί να ανατραπεί από την κερδοφόρα είσοδο νέου

παραγωγού με τιμή pe και παραγωγή  qe, έτσι ώστε pe ≤ pc  και qe ≤ D(pe). Δηλαδή οι

αγοραίες δομές περιορισμένης αποδοτικότητας μπορεί να μην είναι βιώσιμες

ενάντια στην είσοδο μιας επιχείρησης.
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Σχήμα 1: Θεωρία της διεκδικησιμότητας

     p

                                              q = D(p)

     pc                                                                                c+f/q

      c

                                                          qc                                                      q
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II. «ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ ARROW23»

Στο υπόδειγμα του ο Arrow  εξέτασε το ειδικό πρόβλημα:  ποιες είναι οι

μέγιστες δαπάνες σε Έρευνα και Ανάπτυξη που θα έκανε μια επιχείρηση ενός

κλάδου οργανωμένου ως μονοπώλιο και ποιες δαπάνες θα έκανε μια επιχείρηση

που λειτουργεί σε μια τέλεια ανταγωνιστική αγορά,  για να μειώσει το κόστος

παραγωγής από c σε c’ (c ≤ c’).

Όπως φαίνεται στο σχήμα που ακολουθεί, ο Arrow εξισώνει αυτές τις

μέγιστες δαπάνες με το κίνητρο για την ανάπτυξη της νέας τεχνολογίας από μια

επιχείρηση στις περιπτώσεις μονοπωλίου και τέλειου ανταγωνισμού, ενώ διακρίνει

την καινοτομία σε δραστική και μη-δραστικής καινοτομίας. Όταν η καινοτομία

είναι δραστική, τότε pM’  (τιμή μονοπωλίου με τη νέα τεχνολογία)  <  c  (κόστος

παραγωγής). Ενώ, όταν η καινοτομία είναι μη δραστική τότε pM’ > c.

Σχήμα 1: Υπόδειγμα Arrow

Τιμή (p) και Κόστος(c)

  PΜ

  PΜ’  c

  PΜ’                                                                                c’ (μη – δραστική)

                                                                                   c’ (δραστική)

                                                      MR

QΜ     QΜ’  Qc Ποσότητα (Q)

23 Το υπόδειγμα του Arrow διατυπώθηκε για πρώτη φορά 1962 από τον Arrow. Η συγκεκριμένη
ανάλυση προέρχεται από το βιβλίο Κατσουλάκος Ι. Σ. (2002), «Θεωρία Βιομηχανικής Οργάνωσης»,
σελ. 218 και ακόλουθες
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(α) Στην περίπτωση του μονοπωλίου

Ο Arrow κάνει την υπόθεση ότι τα εμπόδια εισόδου υπό συνθήκες

μονοπωλίου είναι τέτοια ώστε η υπάρχουσα επιχείρηση δεν απειλείται από την

είσοδο μιας νέας επιχείρησης. Τότε το κίνητρο για την ανάπτυξη νέας τεχνολογίας

(ΙΜ) είναι η διαφορά κέρδους με τη νέα και την παλιά τεχνολογία, δηλαδή:

ΙΜ = ΠΜ’ - ΠΜ

όπου:

ΠΜ’ = το κέρδος με τεχνολογία c

ΠΜ  = το κέρδος με τεχνολογία c

(β) Στην περίπτωση του τέλειου ανταγωνισμού

Εδώ ο Arrow εξετάζει το κίνητρο μιας επιχείρησης η οποία αν αποκτήσει τη

νέα τεχνολογία μπορεί να δώσει δικαιώματα χρήσης της σε όλες τις επιχειρήσεις

μιας τέλειας ανταγωνιστικής αγοράς, έναντι ενός ποσού r ανά μονάδα προϊόντος.

Με δραστική καινοτομία το άριστο r (που μεγιστοποιεί το κέρδος της επιχείρησης)

είναι:

r = pM’ – c’

pc’ = r + c’

και επομένως QC’ = QM’

Άρα το κέρδος της καινοτόμου επιχείρησης είναι: ΠC’ = (PM’ – c’) QM’ = ΠΜ’

δηλαδή το κίνητρο σε αυτή την περίπτωση είναι: ΙC = ΠC’ (=ΠΜ’)

Με μη-δραστική καινοτομία το r = c-c’  οπότε:

Πc = (c – c’)Qc’ όπου Qc’ = Qc

άρα: ΠC’=(c – c’)Qc’(=ΙC)  που είναι δηλαδή και το κίνητρο.
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Συγκρίνοντας, βλέπουμε ότι ΙC >  ΙM  ανεξάρτητα του τύπου της καινοτομίας. Η

απόδειξη αυτών έχει ως εξής:

Με δραστική καινοτομία:  ΙC = ΠΜ’ > ΙΜ = ΠΜ’ – ΠΜ

Με μη-δραστική καινοτομία: Ας υποθέσουμε ότι RM είναι τα συνολικά έσοδα

μονοπωλίου και CM’ το  συνολικό κόστος.

Άρα:   ΙΜ = ΠΜ’ – ΠΜ =  (RM’ - CM’) - (RM - CM) =

              = (pM’ QM’ - c’ QM’) – (pM QM - c QM) =

              = (pM’ QM’ - pMQM) – (c’ QM’ - c QM)

Τώρα pM’ QM’ - pMQM είναι η περιοχή μεταξύ QM και QM’ κάτω από την καμπύλη

οριακών εσόδων (ΜR) και το μέγεθος της είναι μικρότερο του c(QM’-QM)

 Άρα: IM < (QM’-QM’)c – (c’ QM’ - c QM)

Συνεπώς: IM < c QM’ - c’ QM’ που συνεπάγεται ότι IM < (c- c’) QM’

Άρα: με μη-δραστική καινοτομία IM < (c- c’) Qc’ = ΙC

Επομένως, ανεξάρτητα από τον τύπο της καινοτομίας στο υπόδειγμα του

Arrow ο τέλειος ανταγωνισμός προσφέρει μεγαλύτερα κίνητρα από το μονοπώλιο

για την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών.
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IΙΙ. «ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ»

1. Δομή της αγορά

1.1 Είσοδος στην αγορά

1. Πόσο εύκολη πιστεύετε ότι είναι η αδειοδότηση για νέα είσοδο στην αγορά;
1 2 3 4 5
1= καθόλου, 2= ελάχιστα, 3= αρκετά, 4= πολύ, 5= πάρα πολύ

2. Σε τι βαθμό πιστεύετε ότι υπάρχουν τεχνολογικά εμπόδια (όπως π.χ. εκσυγχρονισμός και
χωρητικότητα των τηλεπικοινωνιακών υποδομών, εφεύρεσης και καινοτομίας των
προϊόντων κ.α.) κατά την είσοδο στην αγορά;
1 2 3 4 5
1= καθόλου, 2= ελάχιστα, 3= αρκετά, 4= πολύ, 5= πάρα πολύ

3.  Σε τι βαθμό πιστεύετε ότι υπάρχουν οικονομικά εμπόδια (όπως π.χ.  υψηλές δαπάνες
εγκατάστασης, λειτουργίας, διαφήμισης και marketing κ.α.) κατά την είσοδο στην αγορά;
1 2 3 4 5
1= καθόλου, 2= ελάχιστα, 3= αρκετά, 4= πολύ, 5= πάρα πολύ

1.2 Ανταγωνισμός στην αγορά

1. Σε τι βαθμό πιστεύετε επικρατεί ανταγωνισμός στην ελληνική τηλεπικοινωνιακή αγορά;
1 2 3 4 5
1= καθόλου, 2= ελάχιστα, 3= αρκετά, 4= πολύ, 5= πάρα πολύ

2.  Σε τι βαθμό πιστεύετε ότι ο ανταγωνισμός που επικρατεί αφορά την τεχνολογία
(τεχνολογικός ανταγωνισμός);
1 2 3 4 5
1= καθόλου, 2= ελάχιστα, 3= αρκετά, 4= πολύ, 5= πάρα πολύ

3.  Σε τι βαθμό πιστεύετε ότι ο ανταγωνισμός που επικρατεί αφορά την διαφήμιση και
marketing;
1 2 3 4 5
1= καθόλου, 2= ελάχιστα, 3= αρκετά, 4= πολύ, 5= πάρα πολύ

4.  Σε τι βαθμό πιστεύετε ότι ο ανταγωνισμός που επικρατεί αφορά την εξυπηρέτηση των
πελατών;
1 2 3 4 5
1= καθόλου, 2= ελάχιστα, 3= αρκετά, 4= πολύ, 5= πάρα πολύ

5.  Σε τι βαθμό πιστεύετε ότι ο ανταγωνισμός που επικρατεί αφορά την τιμολογιακή
πολιτική;
1 2 3 4 5
1= καθόλου, 2= ελάχιστα, 3= αρκετά, 4= πολύ, 5= πάρα πολύ

6.  Σε τι βαθμό πιστεύετε ότι ο ανταγωνισμός που επικρατεί αφορά το έμπειρο και
εξειδικευμένο προσωπικό;
1 2 3 4 5
1= καθόλου, 2= ελάχιστα, 3= αρκετά, 4= πολύ, 5= πάρα πολύ
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1.3 Ρύθμιση της αγοράς

1.  Σε τι βαθμό πιστεύετε ότι η Ελληνική Ρυθμιστική Αρχή Τηλεπικοινωνιών,  βάσει του
νόμου σύστασης της και του κανονισμού λειτουργίας της, είναι πραγματικά ανεξάρτητη;
1 2 3 4 5
1= καθόλου, 2= ελάχιστα, 3= αρκετά, 4= πολύ, 5= πάρα πολύ

2. Σε τι βαθμό πιστεύετε ότι οι αρμοδιότητες που διαθέτει η Ρυθμιστική Αρχή, είναι
αρκετές για την αποτελεσματικότητα του ανταγωνισμού της αγοράς;
1 2 3 4 5
1= καθόλου, 2= ελάχιστα, 3= αρκετά, 4= πολύ, 5= πάρα πολύ

3.  Σε τι βαθμό πιστεύετε ότι η κυρίαρχη επιχείρηση στην ελληνική  τηλεπικοινωνιακή
αγορά (δηλαδή ο ΟΤΕ) ενισχύει τον ανταγωνισμό;
1 2 3 4 5
1= καθόλου, 2= ελάχιστα, 3= αρκετά, 4= πολύ, 5= πάρα πολύ

2. Απασχόληση

Φύλο απασχολουμένων (τέλος του έτους)
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Άνδρες

Γυναίκες

Σύνολο

Ειδικότητα  απασχολουμένων (τέλος του έτους)
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Διοικητικό και
Οικονομικό
Προσωπικό
Εμπορικό
Προσωπικό
Τεχνικό
Προσωπικό (π.χ.
Μηχανικοί,
Ηλεκτρολόγοι
Σχεδιαστές κ.α.)
Προσωπικό
Στήριξης και
λοιπό Προσωπικό
(π.χ. Φύλακες,
Οδηγοί,
Καθαρίστριες
Δημοσιογράφοι,
Δικηγόροι,
Τηλεφωνητές
Μεταφραστές κ.α.)
Σύνολο
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Μορφωτικό επίπεδο απασχολουμένων (τέλος του έτους)
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Ανώτερης
Εκπαίδευσης
Προσωπικό (ΑΕΙ,
ΤΕΙ, Ανώτερη
Τηλεπικοινωνιακή
Σχολή)
Μέσης και
Στοιχειώδους
Εκπαίδευσης
Προσωπικό
(Λύκειο,
Γυμνάσιο)

Σύνολο

Είδος Απασχόλησης(τέλος του έτους)
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Μόνιμο
Προσωπικό

Έκτακτο
Προσωπικό

Μερική
Απασχόληση

Σύνολο

3. Τιμολόγηση

Σταθερή Τηλεφωνία
2001 2002 2003 2004

Μηνιαίο Πάγιο
Αστικές Κλήσεις
Υπεραστικές Κλήσεις
Διεθνείς Κλήσεις
α) γειτονική χώρα της ΕΕ
β) απομακρυσμένη χώρα της ΕΕ
γ) ΗΠΑ/Καναδάς
δ) Ιαπωνία/Αυστραλία
ε) Ν. Αφρική

Κλήσεις προς κινητά τηλέφωνα
(μέσος όρος)
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Κινητή Τηλεφωνία
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Μηνιαίο Πάγιο

Τέλος Χρήσης
(το δευτ.)
1 SMS

Διαδίκτυο
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Μηνιαίο Πάγιο Τέλος

Τέλος Χρήσης
(για 1 ώρα αιχμής / μη
αιχμής)
Σταθερό Τέλος Συνδρομής
(για ετήσια συνδρομή PSTN
56K)

4. Προοπτικές της Αγοράς

1. Πόσο σημαντικό πιστεύετε ότι είναι το μέγεθος και ο ρυθμός ανάπτυξης της
ελληνικής τηλεπικοινωνιακής αγοράς σε σχέση με τον υπόλοιπων χωρών της ΕΕ;
1 2 3 4 5
1= καθόλου, 2= ελάχιστα, 3= αρκετά, 4= πολύ, 5= πάρα πολύ

2. Ποιες πιστεύετε ότι είναι οι προοπτικές της απασχόλησης για τα επόμενα χρόνια;
1 2 3
1= αμετάβλητη, 2= να μειωθεί, 3= να αυξηθεί

3. Ποιες πιστεύετε ότι είναι οι προοπτικές των τιμών των υπηρεσιών για τα επόμενα
χρόνια;
1 2 3
1= αμετάβλητες, 2=να αυξηθούν, 3= να μειωθούν

4. Σε τι βαθμό πιστεύετε ότι οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ελληνική
τηλεπικοινωνιακή αγορά θα εμπλακούν στο άμεσο μέλλον σε διαδικασίες εξαγορών
και συγχωνεύσεων;
1 2 3 4 5
1= καθόλου, 2= ελάχιστα, 3= αρκετά, 4= πολύ, 5= πάρα πολύ

5. Πόσο σημαντικές πιστεύετε ότι είναι οι προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης και
απόδοσης της ελληνικής τηλεπικοινωνιακής αγοράς;
1 2 3 4 5
1= καθόλου, 2= ελάχιστα, 3= αρκετά, 4= πολύ, 5= πάρα πολύ



238

IV. «Ο ΔΕΙΚΤΗΣ HERFINDAHL24»

Όσον αφορά τον υπολογισμό της συγκέντρωσης που παρουσιάζει μια αγορά

υπάρχουν διάφορά πιθανά μέτρα. Ο δείκτης Herfindahl αποτελεί το καλύτερο

μέτρο της συγκέντρωσης, καθώς υπολογίζει τα μερίδια αγοράς όλων των

επιχειρήσεων του κλάδου και αντιστοιχεί:

όπου si  είναι το μερίδιο της επιχείρησης i.

Η τιμή του Η κυμαίνεται μεταξύ του μηδενός (ελάχιστη συγκέντρωση) και

του 1 (μέγιστη συγκέντρωση, δηλαδή μονοπώλιο).

24 Η συγκεκριμένη ανάλυση προέρχεται από το βιβλίο του Cabral Louis (2003), «Βιομηχανική
Οργάνωση», σελ. 188  και ακόλουθες



239

V. «ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

1. Σταθερή τηλεφωνία

Από την επεξεργασία των στοιχειών τιμολόγησης της σταθερής τηλεφωνίας

ανά κατηγορία επιχειρήσεων, προκύπτει ότι το μηνιαίο πάγιο τέλος είναι το ίδιο

τόσο στις μικρές/ΜΜΕ και στις μεγάλες επιχειρήσεις όσο και στις κρατικές και

ιδιωτικές επιχειρήσεις. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τηλεπικοινωνιακό δίκτυο με

πλήρη γεωγραφική κάλυψη, προς το παρόν, διαθέτει μόνο ο ΟΤΕ με αποτέλεσμα οι

καταναλωτές να είναι υποχρεωμένοι να χρησιμοποιούν το συγκεκριμένο δίκτυο

(Πίνακας Α).

Όλα τα είδη κλήσεων της σταθερής τηλεφωνίας, όπως διαπιστώνεται από τον

Πίνακα Α, χρεώνονται ακριβότερα από τις κρατικές επιχειρήσεις. Συγκεκριμένα, το

έτος 2005 οι αστικές κλήσεις χρεώνονται με 0,026€, οι υπεραστικές κλήσεις

κοστίζουν 0,062€, οι διεθνείς κλήσεις ανάλογα με τον προορισμό τους χρεώνονται

από 0,246€ έως 0,586€ και οι κλήσεις προς κινητά τηλέφωνα κοστίζουν 0,192€. Οι

μικρές/ΜΜΕ, οι μεγάλες και οι ιδιωτικές επιχειρήσεις χρεώνουν τις αστικές

κλήσεις ακριβώς το ίδιο (0,024€). Οι υπεραστικές κλήσεις χρεώνονται φτηνότερα

από τις μικρές/ΜΜΕ και τις ιδιωτικές επιχειρήσεις (0,047€). Από τις μεγάλες

επιχειρήσεις μια υπεραστική κλήση χρεώνεται με 0,050€. Οι διεθνείς κλήσεις

κοστίζουν φτηνότερα στις μικρές/ΜΜΕ επιχειρήσεις (από 0,159€ έως 0,347€

ανάλογα με τον προορισμό). Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις χρεώνουν τις διεθνείς

κλήσεις από 0,160€ έως 0,368€ και οι μεγάλες επιχειρήσεις από 0,180€ έως 0,452€

ανάλογα με τον προορισμό. Τέλος, η χρέωση των κλήσεων προς κινητά είναι

χαμηλότερη από τις μικρές/ΜΜΕ και τις ιδιωτικές επιχειρήσεις (0,181€). Λίγο

ακριβότερα κοστίζει η μια κλήση από τις μεγάλες επιχειρήσεις (0,183).

2. Κινητή τηλεφωνία

Ανά κατηγορία επιχειρήσεων προκύπτει ότι το φτηνότερο μηνιαίο πάγιο το

έτος 2005 παρέχεται από την κρατική επιχείρηση της αγοράς. Στις μεγάλες

επιχειρήσεις το μηνιαίο πάγιο είναι 9,43€ και στις ιδιωτικές επιχειρήσεις αγγίζει τα

10,5€. Η μικρή επιχείρηση της αγοράς παρέχει υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας
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χωρίς να χρεώνει μηνιαίο πάγιο. Η ελάχιστη χρέωση μιας κλήσης το έτος 2005

είναι φτηνότερη στην μικρή επιχείρηση (0,0034€) και ακριβότερη στις κρατικές

επιχειρήσεις (0,0040€). Στις ιδιωτικές και στις μεγάλες επιχειρήσεις η ελάχιστη

χρέωση μιας κλήσης κοστίζει 0,0036€ και 0,0038€ αντίστοιχα. Τέλος, η αποστολή

ενός SMS για το ίδιο έτος είναι ακριβότερη στις μεγάλες επιχειρήσεις (0,087€).

Στην μικρή επιχείρηση η χρέωση ενός SMS είναι η χαμηλότερη της αγοράς και

κοστίζει 0,070€. Στις ιδιωτικές επιχειρήσεις το 1 SMS χρεώνεται με 0,082€ και στις

κρατικές με 0,085€ (Πίνακας Α).

3. Διαδίκτυο

Όπως είναι αναμενόμενο το μηνιαίο πάγιο είναι το ίδιο για όλες τις

εξεταζόμενες κατηγορίες επιχειρήσεων (11,9€ το έτος 2005). Επίσης, το ίδιο είναι

το τέλος για μια ώρα αιχμής / μη αιχμής  (0,352€ / 0,176€) για όλες τις κατηγορίες

των επιχειρήσεων. Διαφορές παρατηρούνται στο μηνιαίο σταθερό τέλος για ετήσια

απλή συνδρομή (PSTN  56k).  Πιο συγκεκριμένα,  το χαμηλότερο μηνιαίο πάγιο

παρέχεται από τις μικρές/ΜΜΕ επιχειρήσεις (10,15€). Αντίθετα, οι μεγάλες

επιχειρήσεις έχουν το ακριβότερο μηνιαίο πάγιο (10,68€). Στις κρατικές και τις

ιδιωτικές επιχειρήσεις μια απλή ετήσια συνδρομή κοστίζει μηνιαίως 10,28€ και

10,35€ αντίστοιχα (Πίνακας Α).
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Πίνακας Α: Τιμολόγηση παρεχομένων υπηρεσιών ανά κατηγορία επιχειρήσεων (σε € χωρίς ΦΠΑ)

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Σταθερή τηλεφωνία
Μηνιαίο πάγιο (1) - - - - - - - - - 9,98 10,49 11,4 11,9

Μηνιαίο πάγιο (2) - - - - - - - - - 9,98 10,49 11,4 11,9

Μηνιαίο πάγιο (3) - - - - - - - - - 9,98 10,49 11,4 11,9

Μηνιαίο πάγιο (4) - - - - - - - - - 9,98 10,49 11,4 11,9

Αστικές κλήσεις (1) - - - - - - - - - 0,024 0,025 0,024 0,024

Αστικές κλήσεις (2) - - - - - - - - - 0,025 0,025 0,024 0,024

Αστικές κλήσεις (3) - - - - - - - - - 0,026 0,026 0,026 0,026

Αστικές κλήσεις (4) - - - - - - - - - 0,024 0,024 0,024 0,024

Υπεραστικές κλήσεις (1) - - - - - - - - - 0,048 0,049 0,047 0,047

Υπεραστικές κλήσεις (2) - - - - - - - - - 0,052 0,052 0,051 0,050

Υπεραστικές κλήσεις (3) - - - - - - - - - 0,063 0,063 0,063 0,062

Υπεραστικές κλήσεις (4) - - - - - - - - - 0,048 0,049 0,047 0,047

Διεθνείς κλήσεις (1):
α) χώρα/ γειτονική χώρα της
ΕΕ (π.χ. Βρετανία) - - - - - - - - - 0,171 0,174 0,171 0,159

β) απομακρυσμένη χώρα ΕΕ
(π.χ. Ρωσία) - - - - - - - - - 0,213 0,218 0,213 0,185

γ) ΗΠΑ - - - - - - - - - 0,17 0,173 0,171 0,159

δ) Ιαπωνία - - - - - - - - - 0,182 0,181 0,177 0,157

ε) Ν. Αφρική - - - - - - - - - 0,434 0,437 0,413 0,347

Διεθνείς κλήσεις (2):
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α) χώρα/γειτονική χώρα της
ΕΕ (π.χ. Βρετανία) - - - - - - - - - 0,194 0,188 0,188 0,18

β) απομακρυσμένη χώρα ΕΕ
(π.χ. Ρωσία) - - - - - - - - - 0,22 0,215 0,215 0,211

γ) ΗΠΑ - - - - - - - - - 0,194 0,188 0,188 0,18

δ) Ιαπωνία - - - - - - - - - 0,213 0,203 0,203 0,195

ε) Ν. Αφρική - - - - - - - - - 0,402 0,42 0,42 0,452

Διεθνείς κλήσεις (3):

α) χώρα/γειτονική χώρα της
ΕΕ (π.χ. Βρετανία) - - - - - - - - - 0,246 0,246 0,246 0,246

β) απομακρυσμένη χώρα ΕΕ
(π.χ. Ρωσία) - - - - - - - - - 0,293 0,293 0,293 0,293

γ) ΗΠΑ - - - - - - - - - 0,246 0,246 0,246 0,246

δ) Ιαπωνία - - - - - - - - - 0,246 0,246 0,246 0,246

ε) Ν. Αφρική - - - - - - - - - 0,586 0,586 0,586 0,586

Διεθνείς κλήσεις (4):

α) χώρα/γειτονική χώρα της
ΕΕ (π.χ. Βρετανία) - - - - - - - - - 0,173 0,174 0,172 0,16

β) απομακρυσμένη χώρα ΕΕ
(π.χ. Ρωσία) - - - - - - - - - 0,206 0,21 0,207 0,186

γ) ΗΠΑ - - - - - - - - - 0,172 0,173 0,171 0,16

δ) Ιαπωνία - - - - - - - - - 0,19 0,185 0,182 0,164

ε) Ν. Αφρική - - - - - - - - - 0,399 0,415 0,402 0,368

Κλήσεις προς κινητά
τηλέφωνα (1) - - - - - - - - - 0,206 0,214 0,202 0,181

Κλήσεις προς κινητά
τηλέφωνα (2) - - - - - - - - - 0,225 0,228 0,217 0,183
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Κλήσεις προς κινητά
τηλέφωνα (3) - - - - - - - - - 0,268 0,268 0,268 0,192

Κλήσεις προς κινητά
τηλέφωνα (4) - - - - - - - - - 0,208 0,215 0,202 0,181

Κινητή τηλεφωνία
Μηνιαίο πάγιο (1) - - - - - - - - - - Χωρίς

πάγιο
Χωρίς
πάγιο

Χωρίς
πάγιο

Μηνιαίο πάγιο (2) 27,88 27,88 27,88 22,75 18,34 13,21 10,76 8,02 7,72 7,72 9,44 9,44 9,43

Μηνιαίο πάγιο (3) - - - - - - 7,33 7,33 7,33 7,33 7,33 7,33 7,33

Μηνιαίο πάγιο (4) 27,88 27,88 27,88 22,75 18,34 13,21 12,47 8,36 7,92 7,92 10,5 10,5 10,5

Ελάχιστη χρέωση κλήσης
(1) - - - - - - - - - - 0,0045 0,0045 0,0034

Ελάχιστη χρέωση κλήσης
(2) 0,1567 0,1644 0,1703 0,2099 0,1805 0,0041 0,0054 0,0043 0,0043 0,0043 0,0038 0,0038 0,0038

Ελάχιστη χρέωση κλήσης
(3) - - - - - - 0,0041 0,0041 0,0041 0,0041 0,0035 0,0035 0,004

Ελάχιστη χρέωση κλήσης
(4) 0,1567 0,1644 0,1703 0,2099 0,1805 0,0041 0,006 0,0044 0,0044 0,0044 0,0041 0,0041 0,0036

1 SMS (1) - - - - - - - - - - 0,07 0,07 0,07

1 SMS (2) - - - 0,079 0,079 0,078 0,082 0,084 0,083 0,085 0,085 0,085 0,087

1 SMS (3) - - - - - - 0,085 0,085 0,085 0,085 0,085 0,085 0,085

1 SMS (4) - - - 0,079 0,079 0,078 0,081 0,084 0,082 0,085 0,08 0,08 0,082

Διαδίκτυο
Μηνιαίο πάγιο (1) - - - - - - - - 8,22 9,98 10,49 11,4 11,9

Μηνιαίο πάγιο (2) - - - - - 6,02 6,75 6,75 8,22 9,98 10,49 11,4 11,9

Μηνιαίο πάγιο (3) - - - - - 6,02 6,75 6,75 8,22 9,98 10,49 11,4 11,9
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Μηνιαίο πάγιο (4) - - - - - 6,02 6,75 6,75 8,22 9,98 10,49 11,4 11,9

Τέλος χρήσης (για μια ώρα
αιχμής / μη αιχμής) (1) - - - - - - - - 0,352 /

0,176

0,352 /

0,176

0,352 /

0,176

0,352 /

0,176

0,352 /

0,176

Τέλος χρήσης (για μια ώρα
αιχμής / μη αιχμής) (2) - - - - - 0,458/

0,229
0,352 /
0,176

0,352 /
0,176

0,352 /
0,176

0,352 /

0,176

0,352 /

0,176

0,352 /

0,176

0,352 /

0,176

Τέλος χρήσης (για μια ώρα
αιχμής / μη αιχμής) (3) - - - - - 0,458 /

0,229
0,352 /
0,176

0,352 /
0,176

0,352 /
0,176

0,352 /

0,176

0,352 /

0,176

0,352 /

0,176

0,352 /

0,176

Τέλος χρήσης (για μια ώρα
αιχμής / μη αιχμής) (4) - - - - - 0,458 /

0,229
0,352 /
0,176

0,352 /
0,176

0,352 /
0,176

0,352 /

0,176

0,352 /

0,176

0,352 /

0,176

0,352 /

0,176

Μηνιαίο σταθερό τέλος για
ετήσια απλή συνδρομή
(PSTN 56k) (1)

- - - - - - - - 15,04 14,8 10,67 10,19 10,15

Μηνιαίο σταθερό τέλος για
ετήσια απλή συνδρομή
(PSTN 56k) (2)

- - - - - 15,2 15,01 13,09 13,09 13,07 13,07 11,82 10,68

Μηνιαίο σταθερό τέλος για
ετήσια απλή συνδρομή
(PSTN 56k) (3)

- - - - - 17,17 16,79 14,67 14,67 14,63 14,63 12 10,28

Μηνιαίο σταθερό τέλος για
ετήσια απλή συνδρομή
(PSTN 56k) (4)

- - - - - 13,23 13,23 11,5 13,27 13,15 10,94 10,53 10,35

Πηγή: επεξεργασία στοιχείων έρευνας *Επιχειρήσεις: 1=Μικρές/ΜΜΕ, 2=Μεγάλες, 3=Κρατικές, 4= Ιδιωτικές



245

VΙ. «ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

Από την εξέταση της δομής της απασχόλησης ανά κατηγορία επιχειρήσεων,

προκύπτει ότι ως προς το φύλο των απασχολουμένων για όλες τις εξεταζόμενες

κατηγορίες επιχειρήσεων διαχρονικά το ποσοστό των ανδρών είναι σαφώς

υψηλότερο από το ποσοστό των γυναικών (Πίνακας Β).

Ως προς την ειδικότητα των απασχολουμένων διαπιστώνεται ότι σε όλες τις

κατηγορίες επιχειρήσεων η πλειοψηφία των απασχολουμένων ανήκει στο τεχνικό

προσωπικό. Διαφορά παρατηρείται μόνο στις επιχειρήσεις κινητής τηλεφωνίας,

όπου πλειοψηφία αποτελεί το εμπορικό προσωπικό. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα

μικρά ποσοστά που παρουσιάζονται στο εμπορικό προσωπικό των μεγάλων

επιχειρήσεων, των κρατικών επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων της σταθερής

τηλεφωνίας οφείλονται στο ότι ο ΟΤΕ δεν κατηγοριοποιεί ξεχωριστά το εμπορικό

του προσωπικό, αλλά το κατατάσσει συνολικά στο διοικητικό και οικονομικό του

προσωπικό. Αντίστοιχα, το διοικητικό και οικονομικό προσωπικό, όπως

αναμένονταν, παρουσιάζεται αυξημένο στις μεγάλες, στις κρατικές επιχειρήσεις και

στις επιχειρήσεις σταθερής τηλεφωνίας. Το προσωπικό στήριξης και λοιπό

προσωπικό (Φύλακες,  Οδηγοί,  Καθαρίστριες κ.α.)  παρουσιάζεται σε όλες τις

κατηγορίες επιχειρήσεων και αποτελεί ένα μικρό ποσοστό του συνολικού

προσωπικού (Πίνακας Β).

Σχετικά με το μορφωτικό επίπεδο των απασχολουμένων παρατηρείται ότι το

ανώτατης εκπαίδευσης προσωπικό αποτελεί τη συντριπτική πλειοψηφία στις

μικρές/ΜΜΕ, στις ιδιωτικές επιχειρήσεις και στις επιχειρήσεις κινητής τηλεφωνίας.

Αντίθετα, στις μεγάλες, στις κρατικές επιχειρήσεις και στις επιχειρήσεις σταθερής

τηλεφωνίας η πλειοψηφία του προσωπικού είναι απόφοιτοι της μέσης και

στοιχειώδους εκπαίδευσης (Λύκειο – Γυμνάσιο), γεγονός που οφείλεται στην

σύνθεση του μορφωτικού επιπέδου του ΟΤΕ, ο οποίος λειτούργησε  στην ελληνική

τηλεπικοινωνιακή αγορά έχοντας το μονοπώλιο για πολλά χρόνια (Πίνακας Β).

Τέλος, ως προς το είδος της απασχόλησης προκύπτει ότι το σύνολο του

προσωπικού για όλες τις κατηγορίες των επιχειρήσεων είναι μόνιμο και πλήρως

απασχολούμενο προσωπικό (Πίνακας Β).
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Πίνακας Β: Δομή της απασχόλησης ανά κατηγορία επιχειρήσεων
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

1. Φύλο απασχολουμένων
Άνδρες (1) - - - - - - - 68,1% 69,4% 69,0% 65,9% 63,5% 60,5%
Άνδρες (2) 85,9% 85,0% 84,5% 83,9% 83,2% 82,5% 81,8% 80,4% 78,3% 76,1% 74,8% 73,9% 72,3%
Άνδρες (3) 85,9% 85,3% 85,0% 84,5% 84,1% 83,7% 83,5% 82,8% 81,7% 80,7% 79,6% 78,6% 77,4%
Άνδρες (4) 52,0% 51,8% 52,5% 54,5% 53,8% 54,4% 53,9% 53,7% 56,7% 57,3% 57,0% 57,0% 55,6%
Άνδρες (5) 85,9% 85,3% 85,0% 84,5% 84,1% 83,7% 83,5% 83,0% 81,7% 80,6% 79,2% 78,2% 76,8%
Άνδρες (6) 52,0% 51,8% 52,5% 54,5% 53,8% 54,4% 53,9% 54,8% 56,4% 57,0% 56,1% 55,8% 54,1%
Γυναίκες (1) - - - - - - - 31,9% 30,6% 31,0% 34,1% 36,5% 39,5%
Γυναίκες (2) 14,1% 15,0% 15,5% 16,1% 16,8% 17,5% 18,2% 19,6% 21,7% 23,9% 25,2% 26,1% 27,7%
Γυναίκες (3) 14,1% 14,7% 15,0% 15,5% 15,9% 16,3% 16,5% 17,2% 18,3% 19,3% 20,4% 21,4% 22,6%
Γυναίκες (4) 48,0% 48,2% 47,5% 45,5% 46,2% 45,6% 46,1% 46,3% 43,3% 42,7% 43,0% 43,0% 44,4%
Γυναίκες (5) 14,1% 14,7% 15,0% 15,5% 15,9% 16,3% 16,5% 17,0% 18,3% 19,4% 20,8% 21,8% 23,2%
Γυναίκες (6) 48,0% 48,2% 47,5% 45,5% 46,2% 45,6% 46,1% 45,2% 43,6% 43,0% 43,9% 44,2% 45,9%

2. Ειδικότητα απασχολουμένων
Διοικητικό και
Οικονομικό
προσωπικό (1)

- - - - - - - 27,8% 21,8% 22,5% 19,4% 20,7% 21,6%

Διοικητικό και
Οικονομικό
προσωπικό (2)

30,3% 30,7% 32,1% 32,0% 30,1% 30,1% 30,8% 29,0% 28,6% 28,3% 29,6% 29,3% 29,7%

Διοικητικό και
Οικονομικό
προσωπικό (3)

30,3% 30,8% 32,2% 32,2% 30,2% 30,4% 30,7% 29,6% 30,0% 30,7% 32,3% 32,0% 32,7%

Διοικητικό και
Οικονομικό
προσωπικό (4)

44,0% 27,1% 24,5% 26,2% 24,7% 23,7% 22,2% 22,5% 19,4% 18,2% 18,6% 19,0% 19,5%

Διοικητικό και
Οικονομικό
προσωπικό (5)

30,3% 30,8% 32,2% 32,2% 30,2% 30,4% 30,7% 30,0% 30,6% 31,1% 31,5% 31,6% 32,3%

Διοικητικό και
Οικονομικό
προσωπικό (6)

44,0% 27,1% 24,5% 26,2% 24,7% 23,7% 22,2% 19,8% 15,9% 16,2% 19,8% 18,6% 18,7%
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Εμπορικό
προσωπικό (1) - - - - - - - 27,8% 21,8% 19,8% 20,3% 20,4% 21,7%

Εμπορικό
προσωπικό (2) - 0,2% 0,3% 0,4% 0,7% 1,0% 1,8% 3,5% 7,1% 9,5% 11,2% 12,5% 13,7%

Εμπορικό
προσωπικό (3) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1,0% 2,5% 3,2% 4,2% 5,2% 6,0%

Εμπορικό
προσωπικό (4) 0% 16,7% 19,3% 20,8% 23,4% 25,2% 30,2% 31,7% 37,2% 35,6% 35,5% 36,0% 35,5%

Εμπορικό
προσωπικό (5) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0,2% 1,0% 1,6% 3,0% 3,4% 4,1%

Εμπορικό
προσωπικό (6) 0% 16,7% 19,3% 20,8% 23,4% 25,2% 30,2% 36,1% 45,6% 42,9% 43,6% 46,0% 45,8%

Τεχνικό
προσωπικό (1) - - - - - - - 41,7% 53,6% 54,8% 57,4% 56,1% 53,8%

Τεχνικό
προσωπικό (2) 63,9% 63,4% 62,0% 61,9% 62,6% 62,8% 61,9% 60,1% 57,5% 56,0% 53,1% 53,8% 52,2%

Τεχνικό
προσωπικό (3) 63,9% 63,5% 62,2% 62,2% 63,0% 63,4% 61,6% 61,6% 60,2% 59,2% 56,7% 57,9% 56,3%

Τεχνικό
προσωπικό (4) 56,0% 54,6% 51,5% 48,1% 47,2% 47,4% 44,6% 42,5% 40,6% 43,6% 43,4% 42,5% 42,4%

Τεχνικό
προσωπικό (5) 63,9% 63,5% 62,2% 62,2% 63,0% 63,4% 61,6% 61,9% 61,0% 60,3% 58,6% 59,9% 58,4%

Τεχνικό
προσωπικό (6) 56,0% 54,6% 51,5% 48,1% 47,2% 47,4% 44,6% 41,5% 36,4% 38,9% 34,8% 33,6% 33,7%

Στήριξης και
λοιπό
προσωπικό (1)

- - - - - - - 2,8% 2,9% 2,9% 2,9% 2,8% 2,9%

Στήριξης και
λοιπό
προσωπικό (2)

5,8% 5,7% 5,6% 5,6% 6,7% 6,1% 5,5% 7,4% 6,8% 6,2% 6,0% 4,4% 4,5%

Στήριξης και
λοιπό
προσωπικό (3)

5,8% 5,7% 5,6% 5,6% 6,8% 6,2% 7,7% 7,8% 7,3% 7,0% 6,8% 4,9% 5,0%

Στήριξης και
λοιπό
προσωπικό (4)

0% 1,6% 4,8% 5,0% 4,8% 3,8% 3,0% 3,2% 2,8% 2,6% 2,5% 2,5% 2,6%

Στήριξης και
λοιπό
προσωπικό (5)

5,8% 5,7% 5,6% 5,6% 6,8% 6,2% 7,7% 7,9% 7,4% 7,1% 6,9% 5,1% 5,2%
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Στήριξης και
λοιπό
προσωπικό (6)

0% 1,6% 4,8% 5,0% 4,8% 3,8% 3,0% 2,7% 2,1% 2,0% 1,8% 1,8% 1,8%

3. Μορφωτικό επίπεδο απασχολουμένων
Ανώτερης
εκπαίδευσης
(1)

- - - - - - - 65,3% 76,6% 73,6% 73,8% 74,7% 73,1%

Ανώτερης
εκπαίδευσης
(2)

- - - - 31,4% 32,6% 33,4% 35,0% 37,8% 41,1% 43,5% 45,5% 46,8%

Ανώτερης
εκπαίδευσης
(3)

- - - - 29,9% 30,4% 30,4% 31,1% 32,0% 33,5% 34,7% 36,5% 37,4%

Ανώτερης
εκπαίδευσης
(4)

- - - - 82,3% 85,9% 83,5% 80,2% 79,2% 76,7% 79,7% 80,0% 79,2%

Ανώτερης
εκπαίδευσης
(5)

- - - - 29,9% 30,4% 30,4% 30,7% 32,4% 34,4% 36,5% 38,8% 39,8%

Ανώτερης
εκπαίδευσης
(6)

- - - - 82,3% 85,9% 83,5% 78,4% 76,7% 74,7% 78,2% 77,8% 77,7%

Μέσης και
στοιχειώδους
εκπαίδευσης
(1)

- - - - - - - 34,7% 23,4% 26,4% 26,2% 25,3% 26,1%

Μέσης και
στοιχειώδους
εκπαίδευσης
(2)

- - - - 68,6% 67,4% 66,6% 65,0% 62,2% 58,9% 56,5% 54,5% 53,2%

Μέσης και
στοιχειώδους
εκπαίδευσης
(3)

- - - - 70,1% 69,6% 69,6% 68,9% 68,0% 66,5% 65,3% 63,5% 62,6%

Μέσης και
στοιχειώδους
εκπαίδευσης
(4)

- - - - 17,7% 14,1% 16,5% 19,8% 20,8% 23,3% 20,3% 20,0% 20,8%
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Μέσης και
στοιχειώδους
εκπαίδευσης
(5)

- - - - 70,1% 69,6% 69,6% 69,3% 67,6% 65,6% 63,5% 61,2% 60,2%

Μέσης και
στοιχειώδους
εκπαίδευσης
(6)

- - - - 17,7% 14,1% 16,5% 21,6% 23,3% 25,3% 21,8% 22,2% 22,3%

4. Είδος απασχόλησης
Μόνιμο
προσωπικό (1) - - - - - - - 100,0% 98,3% 98,3% 97,3% 96,9% 96,7%

Μόνιμο
προσωπικό (2) 99,6% 98,9% 97,7% 97,8% 99,4% 99,2% 98,5% 99,5% 99,3% 98,9% 98,8% 98,8% 98,9%

Μόνιμο
προσωπικό (3) 99,6% 98,9% 97,7% 97,7% 99,4% 99,2% 98,5% 99,7% 99,6% 99,2% 99,2% 99,2% 99,4%

Μόνιμο
προσωπικό (4) 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 98,3% 97,7% 97,6% 97,4% 97,0% 97,1% 96,9%

Μόνιμο
προσωπικό (5) 99,6% 98,9% 97,7% 97,7% 99,4% 99,2% 98,5% 99,7% 99,6% 99,1% 98,9% 98,8% 99,0%

Μόνιμο
προσωπικό (6) 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 98,3% 98,0% 97,9% 98,0% 97,9% 98,1% 97,9%

Έκτακτο
προσωπικό (1) - - - - - - - 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1%

Έκτακτο
προσωπικό (2) 0,4% 1,1% 2,3% 2,2% 0,6% 0,8% 1,4% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3%

Έκτακτο
προσωπικό (3) 0,4% 1,1% 2,3% 2,3% 0,6% 0,8% 1,5% 0,3% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4%

Έκτακτο
προσωπικό (4) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Έκτακτο
προσωπικό (5) 0,4% 1,1% 2,3% 2,3% 0,6% 0,8% 1,5% 0,3% 0,3% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4%

Έκτακτο
προσωπικό (6) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
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Μερικώς
απασχολούμενο
προσωπικό (1)

- - - - - - - 0,0% 1,7% 1,7% 2,7% 3,1% 3,2%

Μερικώς
απασχολούμενο
προσωπικό (2)

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,2% 0,3% 0,8% 0,9% 0,9% 0,7%

Μερικώς
απασχολούμενο
προσωπικό (3)

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,4% 0,4% 0,4% 0,1%

Μερικώς
απασχολούμενο
προσωπικό (4)

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,7% 2,3% 2,4% 2,6% 3,0% 2,9% 3,1%

Μερικώς
απασχολούμενο
προσωπικό (5)

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,5% 0,7% 0,8% 0,6%

Μερικώς
απασχολούμενο
προσωπικό (6)

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,7% 2,0% 2,1% 2,0% 2,1% 1,9% 2,1%

Πηγή: επεξεργασία στοιχείων έρευνας *Επιχειρήσεις: 1=Μικρές/ΜΜΕ, 2=Μεγάλες, 3=Κρατικές, 4= Ιδιωτικές, 5=Σταθερής τηλεφωνίας, 6=Κινητής τηλεφωνίας



251

· ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

· ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

· ΜΕΛΕΤΕΣ

· ΕΚΘΕΣΕΙΣ

· ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

· ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ



252

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Bauer Brigitte και Neumann Karl – Heinz (1994), «Privatisierung der Telekom –
Zielsetzung und Bedeutung für den Standort Deutschland», (Wissenschaftliches
Institut für Kommunikationsdienste - WIK)

Bernd Heinrich (1996), «Das Jahrbuch für Unternehmens – Management –
Telekommunikation 1996», (Schiele & Schoen)

Bernegger, Breucha, Gaedke, Heintz, Kolancy, Lehner και Maichanitsch (2000),
«Umsatzsteuer bei Telekomleistungen – Telefon, Internet und E- Commerce»,
(Linde Verlag)

Booz-Allen και Hamilton (1997), «Telekommunikation in der Welt von Morgen:
Marktstrategien, Konzepte und Kompetenzen für das 21 Jahrhundert», (ΙΜΚ)

Buecher Lutz Michael (Hrsg.) (1999), «Post und Telekommunikation, eine Bilanz
nach zehn Jahren Reform», (R. V. Decker)

Cabral Louis (2003), «Βιομηχανική Οργάνωση», (Εκδόσεις Κριτική)

Fink Dietmar και Wilfert Arno (1999), «Handbuch Telekommunikation und
Wirtschaft Volkswirtschaftliche und betriebswirtschaftliche Perspektiven», (Verlag
Vahlen)

Geppert Martin, Ruhle Ernst – Olav και Schuster Fabian (2002), «Handbuch
Recht und Praxis der Telekommunikation», (Verlag Oesterreich)

Gerpott Torsten (1997), «Wettbewerbsstrategien im Telecommunikationsmarkt»,
Handelsblatt Wirtschaft und Finanzzeitung, (Schaeffer Poeschel)

Graack Cornelius (1997), «Telekommunikationswirtschaft in der Europaeischen
Union», (Physica – Verlag)

Grande Edgar, Kuhlen Rainer, Lehmbruch Gerhard και Maeding Heinrich
(1991), «Perspektiven der Telekommunikationspolitik», (Westdeutscher Verlag)

Greupner Carsten (1996), «Strategisches Telekommunikations- - Marketing»,
(Rainer Hampp Verlag)

Hsiao G. (2003), «Analysis of Panel Data», (Cambridge University Press)

Kiesewetter Wolfgang, Nett Lorenz και Stumpf Ulrich (2002), «Regulierung und
Wettbewerb auf europäischen Mobilfunkmärkten», Wissenschaftliches Institut für
Kommunikationsdienste (WIK), Diskussionsbeitrag Nr. 236

Knieps G. (2001), «Wettbewerbsökonomie: Regulierungstheorie,
Industrieökonomie, Wettbewerbspolitik», (Springer Verlag)



253

Koenig Klaus και Benz Angelica (Hrsg.) (1997), «Privatisierung und staatliche
Regulierung», (Nomos Verlagsgesellschaft)

Luethje Boy (1993), «Die Neuordnung der Telekommunikationsindustrie in den
USA», (Deutscher Universitaets Verlag-DUV)

Mueller Soenke (1998), «Der Börsengang der Telekom», (Rainer Hampp Verlag)

Mueller Petra (1995), «Telekommunikation in der Europaeischen Union –
Innovative Kommunikationstechnologien im Spannungsfeld von staatlicher
Regulierung und Marktdynamik», (Haufe)

Porter M. (1986), «Wettberwebsvorteile (Competitive Advantage)», Frankfurt
Campus

Richter Peter και Schmeiler Frank (1998), «Telekommunikationsmarkt
Deutschland – Erwartungen – Einstellungen - Investitionen», (Studie)

Rudolf Eva (2000), «Das Recht auf Netzzugang in der Telekommunikation»,
(Nomos Verlagsgesellschaft)

Ruhle Ernst – Olav (1996), «Privatisierung und Internationalisierung von Telefon
Gesellschaften», Europaesche Hochschulschriften, (Peter Lang)

Scharf Andreas και Wolf Thomas (2000), «Fallstudien aus dynamischen Märkten –
Telekommunikation – Internetdienste - Energiewirtschaft», (Gabler)

Schnoering Thomas (1992), «Entwicklungstrends auf den europäischen
Telekommunikationsmärkten – Auf halbem Wege von monopolistischen nationalen
zu wettbewerblichen internationalen Telekommunikationsmärkten»,
(Wissenschaftliches Institut für Kommunikationsdienste - WIK)

Siebert Horst (1995), «Wettbewerb und Regulierung in der Telekommunikation»,
(Kieler Studien)

Stoetzer W. Matthias (1994), «Die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen
Telekommunikationsindustrie», Wissenschaftliches Institut für
Kommunikationsdienste (WIK), Diskussionsbeitrag Nr. 136

Tirole Jean (1992), «The Theory of Industrial Organization», (MIT Press)

Ungerer Herbert (1989), «Telekommunikation in Europa», (Kommission der
Europaeischen Gemeinschaften)

Voeth Markus (1996), «Entmonopolisierung von Märkten – Das Beispiel
Telekommunikation», (Nomos Wirtschaft)

Weyhenmeyer Stefan (1994), «Integrierte Unternehmensstrukturen in der
Telekommunikation und staatliche Industriepolitik», (Nomos Verlagsgesellschaft)



254

Windthorst Kay (2000), «Der Universaldienst im Bereich der Telekommunikation»,
(Dunker & Humblot Berlin)

Wooldridge Jeffrey (2002), «Econometric analysis of cross section and Panel data»,
(MIT Press)

Καλογήρου Γ. και Λιούκας Σ. (1997), «Οι διεθνείς εξελίξεις και ο
μετασχηματισμός των Τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα», (Ιωνική Τράπεζα)

Κατσουλάκος Ιωάννης (2002), «Θεωρία Βιομηχανικής Οργάνωσης», (Τυπωθήτω)

Παπαϊωάννου Γεώργιος (2003), «Οικονομική Πολιτική και ΟΝΕ – Απορρύθμιση
αγορών και ιδιωτικοποιήσεις», (Π.Ν. Σάκκουλας)

Παπαϊωάννου Γεώργιος (2005), «Στρατηγικές Απελευθέρωσης Αγορών σε
περιβάλλον Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων – Αναδυόμενες Τάσεις και
Προοπτικές», (Π.Ν. Σάκκουλας)



255

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

Akbar H.Y. και Mueller B. (1997), «Global competition policy: Issues and
perspectives», Global Governance,Vol. 3 pp. 59-81 (University of Sussex)

Alexandre Hevre και Charreaux Gererd (2004), «Efficiency of French
privatizations: a dynamic vision», Journal of Corporate Finance, Vol. 10 pp 467 –
494 (Elsevier Science)

Alexandrowicz Melida Roth (1994), «Mass Privatization Programs», (World Bank)

Amburgey T.L, Kelly D. και Barnett W.P (1993), «Resetting the clock: The
dynamics of organizational change and failure», Administrative Science Quarterly,
Vol. 38 pp 51-73 (JSTOR)

Ariyo Ademola και Jerome Afeikhena (1999), «Privatization in Africa: An
Appraisal», World Development, Vol. 27 pp 210 - 213 (Elsevier Science)

Athreya B. (1996), «India’s telecommunications policy», Telecommunications
Policy, Vol. 20 –No 1 pp 11 –22 (Elsevier Science)

Backhaus Juergen (2003), «Mass  Privatization  in  Central  and  East  European
countries: Implications for corporate governance», Journal of Economic Studies,
Vol. 30 pp 196 – 204 (Emerald Group Publishing Limited)

Baer Werner και McDonald Curt (1998), «A  Return  to  the  Past?  Brazil’s
Privatization  of  Public  Utilities:  The  Case  of  the  Electric  Power  Sector»,  The
Quarterly Review of Economics and Finance, Vol. 38 pp 503 – 523 (Elsevier
Science)

Banerji Sanjay και Errunza Vihang (2005), «Privatization under incomplete
information and bankruptcy risk», Journal of Banking and Finance, Vol. 29 pp 735
– 757 (Elsevier Science)

Barberis Nicholas, Boycko Maxim, Shleifer Andrei και Tsukanova Natalia
(1996), «How Does Privatization Work: Evidence from the Russian Shops», Journal
of Political Economy, Vol. 104 pp.764-790 (JSTOR)

Baroncelli Alessandro (1998), «Telecom Italia: Merging five companies into one»,
Long Range Planning, Vol. 31, Iss. 3 pp 377 – 395, (Elsevier Science)

Barros Pedro και Seabra Carmo (1999), «Universal service: does competition help
or hurt?», Information Economics and Policy, Vol. 11 – Issue 1 pp 45 – 60 (Elsevier
Science)

Baudrier Audrey (2001), «Independent Regulation and telecommunications
Perfomance in Developing Countries», (Prepared for the Annual ISNIE Conference:
Institutions and Governance, Berkeley, California, USA)



256

Beato Paulina και Laffont Jean – Jacques (2002), «Competition in Public Utilities
in Developing Countries», (World Bank)

Benell Paul (1997), «Privatization in Sub-Saharan Africa: Progress and Prospects
During the 1990s», World Development, Vol. 25 pp 1785-1803 (Elsevier Science)

Berglof Eric και Roland. Gerard (1998), «Soft Budget Constraints and Banking in
Transition Economies», Journal of Comparative Economies, Vol. 26 pp. 18-40
(Elsevier Science)

Biais B. και Perotti E.C. (2002), «Machiavellian privatization», American
Economic Review, Vol. 92 pp 240-258 (JSTOR)

Birdsall Nancy και Nellis John (2003), «Winners and Losers: Assessing the
Distributional Impact of Privatization», World Development, Vol. 31 pp 1617 –
1633 (Elsevier Science)

Bitran Eduardo και Serra Pablo (1998), «Regulation of privatized utilities: The
Chilean experience», World Development, Vol. 26 pp 945 – 962 (Elsevier Science)

Bloendal Sveinbjorn και Dirk Pilat (1997/I), «The economic benefits of regulatory
reform», Economic Studies No 28, , (OECD)

Bordman A E.και Vining A.R. (1989), «Ownership and Performance in
Competitive Environments: A Comparison of the Performance of Private, Mixed
and State – Owned Enterprises», Journal of Law and Economics, Vol. 32 pp 1-33
(Oxford University)

Bornstein Morris (1994), «Russia’s Mass Privatization Program», Communist
Economies and Economic Transformation, Vol. 6 pp. 419-457 (University of
Michigan)

Bornstein Morris (1997), «Non-Standard Methods in the Privatization Strategies of
the Czech Republic, Hungary and Poland», Economics of Transition, Vol. 5 pp.
323-338 (University of Michigan)

Bornstein Morris (1999), «Framework Issues in the Privatization Strategies of the
Czech Republic, Hungary and Poland», Post – Communist Economies, Vol. 11 pp.
47-77 (University of Michigan)

Bortolotti B., Fantini M. και Siniscalco M. (2003), «Privatization around the
world: evidence from panel data», Journal of Public Economics, Vol. 88 pp 305-32
(Elsevier Science)

Bortolotti Bernardo και Pinotti Paolo (2004), «The  Political  Economy  of
Privatization», (World Bank)

Bortolotti Bernardo, D’ Souza Juliet, Fantini Marcella και  Megginson William
(2002), «Privatization and the sources of performance improvement in the global



257

telecommunications industry», Telecommunications Policy, Vol. 26 – Issue 5-6, pp
243-268 (Elsevier Science)

Bortolotti Bernardo, Fantini Marcellai, και Siniscalco Domenico (1999a),
«Privatisation: Politics, Institutions, and Financial markets», Working Paper
(Fondazione ENI-Enrico Mattei - FEEM)

Boubakri Narjess και Cosset Jean – Glaude (1998), «The Financial and Operating
Performance of Newly Privatized Firms: Evidence from Developing Countries»,
The Journal of Finance, Vol. 53, No 3, pp 1081 – 1110 (JSTOR)

Boubakri Narjess, Cosset Jean – Claude και Guedhami Omrane (2004),
«Liberalization, corporate governance and the performance of privatized firms in
developing countries», Journal of Corporate Finance, Article in Press, (Elsevier
Science)

Boubakri Narjess, Cosset Jean – Claude και Guedhami Omrane (2005),
«Postprivatization corporate governance: The role of ownership structure and
investor protection», Journal of Financial Economics, Article in Press, (Elsevier
Science)

Bouim Olivier (1992), «Policy Brief No 3, Privatization in Developing Countries:
Reflections on a Panacea», (OECD)

Bowman E.H και Singh H. (1993), «Corporate restructuring: reconfiguring the
firm», Strategic Management Journal, Vol. 14 pp 5-14 (Willey InterScience)

Boycko M, Shleifer A. και Vishny  R.W. (1996), «A Theory of Privatization»,
Economic Journal, Vol. 106 pp 309–19 (JSTOR)

Boycko Maxim, Shleifer Andrei και Vishny Robert W. (1994), «Voucher
Privatization», Journal of Financial Economics, Vol. 35 pp. 249-266 (Elsevier
Science)

Boyland Olivier και Nicοletti Giuseppe (2000), «Regulation, market structure and
performance in telecommunication», (OECD)

Brada Josef (1996), «Privatization is Transition--Or is it? », Journal of Economics
Perspectives, Vol. 10 pp. 67-86 (JSTOR)

Brainerd Elizabeth (2002), «Five Years after: The Impact of Mass Privatization on
Wages in Russia, 1993 - 1998», Journal of Comparative Economics, Vol. 30 pp 160
– 190 (Elsevier Science)

Brews Peter και Tucci Christopher (2004), «Exploring the structural effects of
internetworking», Strategic Management Journal, Vol. 25, Iss. 5 pp 429 – 451
(Willey InterScience)



258

Brickley J. και Van Drunen L. (1990), «Internal corporate restructuring: An
empirical analysis», Journal of Accounting and Economics, Vol. 12 pp 251-280,
(Elsevier Science)

Brown Keith και Zimmerman Paul (2003), «The  effect  of  Section  271  on
competitive entry into local telecommunications markets: an initial evaluation»,
Information Economics and Policy, Article in Press, (Elsevier Science)

Burger C. και Handler H. (2001), «Vom Leistungserbringer zum Regulator ein
Paradigmenwechsel», (Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit, Österreichs
Außenwirtschaft)

Capron Laurence και Mitchell Will (1997), «Outcomes of international
telecommunications acquisitions: Analysis of four cases with implications for
acquisitions theory», European Management Journal, Vol. 15, Iss. 3 pp 237 – 251
(Elsevier Science)

Chidambaram L. και Chismar W. G. (1993), «Managing Global Communication
Networks:  Key  Challenges  for  the  Nineties»,  International  Journal  of  Information
Management, Vol. 13 pp 167-182 (Butterworth – Heinemann Ltd)

Child J και Lu Y. (1996), «Institutional constraints on economic reform: the case of
investment decisions in China», Organization Science Vol. 7 pp 60–71 (INFORMS)

Cho Shin, Choi Byung-il και Choi Seon – Kyou (1996), «Restructuring the Korean
telecommunications market – Evolution and challenges ahead»,
Telecommunications Policy, Vol. 20 – Issue 5 pp 357 – 373 (Elsevier Science)

Choi Byung-il (2000), «Global Governance, Regionalism and the International
Economy», (HWWA – Institut für Wirtschaftsforschung)

Christensen Jorgen Gronnegard και Pallesen Thomas (2001), «The Political
Benefits of Corporatization and Privatization», Journal of Public Policy, Vol. 21 pp
283 – 309 (Cambridge Journals)

Chu Juo – Juo (2001), «In response to globalization: what we can learn from the
Telstra experience», International Journal of Manpower, Vol. 22, No 4 pp 366 – 379
(Emerald Group Publishing Limited)

Chung Inuk και Ypsilantis Dimitris (2003), «Review of the development and
reform of the telecommunications sector in China», (OECD)

Claessens Stijn και Djankov Simeon (1999), «Enterprise performance and
management turnover in the Czech Republic», European Economic Review, Vol. 43
pp 1115 – 1124 (Elsevier Science)

Claessens Stijn και Djankov Simeon (2002), «Privatization benefits in Eastern
Europe», Journal of Public Economics, Vol. 83 pp 307 – 324 (Elsevier Science)



259

Clarke George, Gebreab Frew και Gombelo Henry (2003), «Telecommunications
Reform in Malawi», (World Bank)

Comment R. και Jarrell G. A. (1995), «Corporate focus and stock returns», Journal
of Financial Economics, Vol. 37 pp 67-87 (Elsevier Science)

Cook P. (1999), «Privatization and Utility Regulation in Developing Countries: the
Lessons So Far», Annals of Public and Cooperative Economics, Vol. 70 pp 549
(Blackwell Publishing)

Cornelli Francesca και Li David (1997), «Large Shareholders, Private Benefits of
Control, and Optimal Schemes of Privatization», The Rand Journal of Economics,
Vol. 28 pp. 585-604 (JSTOR)

Cricelli Livio, Mastaldi Masimκαι Levialdi Nathan (1999), «Vertical Integration in
International Telecommunication System», Review of Industrial Organization, 14
(4) pp 337 – 353 (Kluwer Academic Publishers)

D’ Souza Juliet και Megginson William (1999), «The Financial and Operating
Performance of Privatized Firms during 1990s», The Journal of Finance, Vol. 54,
No 4, Papers and Proceedings, Fifty – Ninth Annual Meeting, American Finance
Association, New York, January 4-6 pp 1397 – 1438, (JSTOR)

D’ Souza Juliet, Megginson William και Nash Robert (2001), «Determinants  of
Performance Improvements in Privatized Firms: The Role of Restructuring and
Corporate Governance», University of Oklahoma,

D’ Souza Juliet, Megginson William και Nash Robert (2005), «Effect  of
institutional and firm – specific characteristics on post – privatization performance:
Evidence from developed countries», Journal of Corporate Finance, Article in Press
(Elsevier Science)

Davis Jeffrey, Ossowski Rolando, Richardson Thomas Barnett Steven (2000),
«Fiscal and Macroeconomic Aspects of Privatization», (International Monetary
Fund – IMF)

De Castro J, Uhlenbruck N. (1997), «Characteristics of privatization: evidence
from developed, less-developed, and former communist countries», Journal of
International Business Studies, Vol. 28 pp 123– 43 (Academy of International
Business)

Dewenter Kathryn L. και Malatesta Paul H. (2001), «State-Owned and Privately
Owned Firms: An Empirical Analysis of Profitability, Leverage and Labor
Intensity», American Economic Review, Vol. 91 pp 320 – 334 (JSTOR)

Dia Magueye, N’ Guessan Tchetche και Jean – Paul (2002),
«Telecommunications Sector Reforms in Senegal», (World Bank)



260

Drook – Gal Bat – Sheva, Epstein Gil και Nitzan Shmuel (2004), «Contestable
privatization», Journal of Economic Behaviour and Organization, Vol. 54 pp 377 –
387 (Elsevier Science)

Drum Bernard (1994), «Mass Privatization in Ukraine», (World Bank)

Dumontier P. και Laurin C. (2002), «The financial impact of the French
government nationalization/privatization strategy» (Social Science Research
Network – SSRN)

Durchslag S., Puri T. και Rao A. (1994), «The promise of infrastructure
privatisation», The McKinsey Quarterly, Vol. 1 pp 3-19 (McKinsey & Company)

Dyck A. και Zingales L. (2004), «Private benefits of control: an international
comparison», Journal of Finance Vol. 59 pp 537–600 (Blackwell Publishing)

Dyck Alexander και Wruck Karen Hopper (1998), «Organization structure,
contract  design  and  government  ownership:  A  clinical  analysis  of  German
privatization», Journal of Corporate Finance, Vol. 4 pp 265 – 299 (Elsevier Science)

Earle John και Estrin Saul (1996), «Worker Ownership in Transition», (World
Bank)

Earle John και Telegdy Almos (2002), «Privatization Methods and Productivity
Effects in Romanian Industrial Enterprises», Journal of Comparative Economics,
Vol. 30 pp 657 – 682 (Elsevier Science)

Eckel Catherine, Eckel Doug και Singal Vijay (1997), «Privatization and
efficiency: Industry effects of the sale of British Airways», Journal of Financial
Economics, (Elsevier Science)

Ehrlich Isaac, Gallais-Hamonno Georges και Lutter Randall (1994),
«Productivity Growth and Firm Ownership: An Analytical and Empirical
Investigation», Journal of Political Economy, Vol. 102 pp. 1006-1038 (JSTOR)

Errunza Vihang και Mazumdar Sumon (2001), «Privatization: a theoretical
framework», Journal of International Financial Markets, Institutions and Money,
Vol. 11 pp 339 – 362 (Elsevier Science)

Estache Antonio και Gonzalez Marianela (2002), «What Does “Privatization” Do
for Efficiency? Evidence from Argentina’s and Brazil’s Railways», World
Development, Vol. 30 pp 1885 - 1897 (Elsevier Science)

Estache Antonio, Gomez – Lobo Andres και Leipziger Danny (2001), «Utilities
Privatization  and  the  Poor:  Lessons  and  Evidence  from  Latin  America»,  World
Development, Vol. 29 pp 1179 - 1198 (Elsevier Science)

Evaristo Roberto (1998), «The impact of privatization on organizational
information needs: Lessons from the Brazilian Telecommunications Holding



261

Company», Information Technology & People, Vol. 11, No 3 pp. 207 – 216,
(Emerald Group Publishing Limited)

Filatotchev I., Buck T. και Zukov V. (2000), «Downsizing in privatized firms in
Russia, Ukraine, and Belarus», Academy of Management Journal, Vol. 43 pp 286–
304 (JSTOR)

Fink Carsten, Mattoo Aaditga και Rathindran Randeep (2001), «Liberalizing
Basic Telecommunications: The Asian Experience», (World Bank)

Fink Carsten, Mattoo Aaditya και Rathindran Randeep (2003), «An assessment of
telecommunications reform in developing countries», Information Economics and
Policy, Vol. 15 – Issue 4, pp 443 – 466, (Elsevier Science)

Fox I. και Markus A. (1992), «The causes and consequences of leveraged
management buyouts», Academy of Management Review, Vol. 17 pp 62-85
(JSTOR)

Frydman Roman, Hessel Marek, και Rapaczynski Andrzej (2000), «Why
Ownership Matters? Entrepreneurship and the Restructuring of Enterprises in
Central Europe», (New York University)

Frydman, Roman, Gray Cheryl, Hessel Marek και Rapaczynski Andrej (1997),
«Private Ownership and Corporate Performance - Some Lessons from Transition
Economies», (New York University)

Frydman, Roman, Gray Cheryl, Hessel Marek και Rapaczynski Andrej (2000),
«The Limits of Discipline: Ownership and Hart Budget Constraints in the Transition
Economies», (New York University)

Galal Ahmed και Nauriyal Bharat (1995), «Regulating telecommunications in
Developing Countries – Outcomes, Incentives and Commitment», (World Bank)

Gasmi F., Laffont J.J. και Sharkey (2000), «Competition, universal service and
telecommunications policy in developing countries», Information Economics and
Policy, Vol. 12 pp 221 -248 (Elsevier Science)

Gibbon Henry (1997), «A Seller’s Manual: Guidelines for Selling State – Owned
Enterprises» (Privatization Yearbook)

Gibbon Henry (2000), «Editor’s Letter» (Privatization Yearbook)

Giullen Mauro και Suarez Sandra (2001), «Developing the Internet:
entrepreneurship and public policy in Ireland, Singapore, Argentina and Spain»,
Telecommunications Policy, Vol. 25 pp 349 – 371 (Elsevier Science)

Goldstein Andrea (2000), «Corporate Governance and regulation in Privatized
Utilities: Telecommunications in Four European Countries», Business and Politics,
Vol. 2, No 2 pp 189 – 223 (Taylor & Francis Group)



262

Goldstein Andrea (2003), «Webdocs  No  4:  The  Political  Economy  of  Regulatory
reform – Telecoms in the Southern Mediterranean», (OECD)

Gonenc Rauf, Maher Maria και Nicoletti Giuseppe (2000), «The Implementation
and the effects of regulatory reform: past experience and current issues», (OECD)

Gonzalez Adrian, Gupta Amar και Deshpande Sawan (1998),
«Telecommunications in Mexico», Telecommunications Policy, Vol. 22 – No 4/5
pp 341 – 357 (Elsevier Science)

Gray Cheryl (1996), «In Search of Owners: Privatization and Corporate
Governance in Transition Economies», The World Bank Research Observer, Vol.
11 pp. 179-197 (World Bank)

Grimshaw Damian, Beynon Huw, Rubery Jill και Ward Kevin (2002), «The
restructuring of career paths in large service sector organizations: “delayering”,
upskilling and polarisation», The Sociological Review, Vol. 50, Iss. 1 p. 89
(Blackwell Synergy)

Gual Jordi και Waverman Leonard (1998), «The  Liberalization  of
Telecommunications in the EU: Managing the Transition», Business Strategy
Review, Vol. 9 pp 67 (Blackwell Publishing)

Guislain Pierre (1997), «The Privatization Challenge, A Strategic, Legal and
Institutional Analysis of International Experience», (World Bank)

Gutierrez Luis και Berg Sanford (2000), «Telecommunications liberalization and
regulatory governance: lessons from Latin America», Telecommunications Policy,
Vol. 24 – Issue 10-11, pp 865 – 884 (Elsevier Science)

Haggarty Luke, Shirley Mary και Wallsten Scott (2003), «Telecommunications
Reform in Ghana», (World Bank)

Haines Lila (1995), «Cuba’s Telecommunications Market», The Columbia Journal
of World Business, (Elsevier Science)

Handler Heinz και Burger Christina (2002), «Competition and Competitiveness»,
(Austrian Ministry for Economic Affairs and Labour)

Hank Intven και McCarthy Tetrault (2000), «Telecommunications Regulation
Handbook», (World Bank)

Hanousek Jan και Kocenda Evzen (2003), «The impact of Czech mass
privatization  on  corporate  governance»,  Journal  of  Economic  Studies,  Vol.  30  pp
278 -293 (Elsevier Science)

Hardt Michael (1995), «Rejoinder: The non-equivalence of accounting separation
and structural separation as regulatory devices», Telecommunications Policy, Vol.
19, No 1, pp 69-72 (Elsevier Science)



263

Harper Joel (2002), «The performance of privatized firms in the Czech Republic»,
Journal of Banking and Finance, Vol. 26 – Issue 4 pp 621 – 649 (Elsevier Science)

Havrylyshyn Oleh και McGettigan Donal (1999), «Privatization in Transition
Countries: A Sampling of the Literature», Working Paper (International Monetary
Found)

Heimler Alberto (1998), «Competition and Regulation in Public Utilities», (Twelfth
Plenary Session of the OECD Advisory Group on Privatization – AGP)

Henig Jeffrey (1989 - 1990), «Privatization in the United States: Theory and
Practice», Political Science Quarterly, Vol. 104 pp 649 – 670 (JSTOR)

Heracleous Loizos (1999), «Privatization», International Journal of Public Sector
Management Vol. 12 pp 432 – 444 (Emerald Group Publishing Limited)

Heracleous Loizos (2001), «State  Ownership,  Privatization  and  Performance  in
Singapore: An Exploratory Study from a Strategic Management Perspective», Asia
Pacific Journal of Management, 18 (1) pp 69 – 81 (Kluwer Academic Publishers)

Hilmer Frederick (1993), «National Competition Policy», Independent Committee
of Inquiry

Hoekman Bernard και Mavroidis Petros (2002), «Economic Development,
Competition Policy and the WTO», (World Bank)

Hoekman, Bernard και Holmes, Peter (1999), «Competition Policy, Developing
Countries and the WTO», The World Economy, Vol. 22 pp. 875-893

Hoj Jens, Kato Toshiyasu και Pilat Dirk (1995/II), «Deregulation and Privatization
in the Service Sector» (OECD)

Holder Stuart (1998a), «Privatization and Competition: the Evidence from Utility
and Infrastructure Privatization in the UK», (Twelfth Plenary Session of the OECD
Advisory Group on Privatization – AGP)

Holder Stuart (1998b), «Regulation and Competition and Privatisation –
Privatisation and Competition: the Evidence from Utility and Infrastructure
Privatisation  in  the  UK»,  Twelfth  Plenary  of  the  OECD  Advisory  Group  on
privatisation (AGP), Helsinki (Finland), 17 – 18 September

Holmes P., Kempton J. και McGowan F. (1996), «International competition policy
and telecommunications - Lessons from the EU and prospects for the WTO»,
Telecommunications Policy, Vol. 20 pp. 755-768 (Elsevier Science)

Holmes Peter και Young Alasdair (2002), «Liberalizing and Re-Regulation
Telecommunications in Europe: A Common Framework and Persistent
Differences», (HWWA – Institut für Wirtschaftsforschung)



264

Hoskisson R.E και Hitt M.A (1990), «Antecedents  and  performance  outcomes  of
diversification: A review and critique of theoretical perspectives», Journal of
Management, Vol. 16 pp 461-509 (Elsevier Science)

Hughes Patrick και Bernard Phillips (1999), «Regulatory  Reform  in  the
Telecommunications Industry in the United States», (OECD)

Hulsink Willem και Davies Andrew (1997), «The emergence of national champions
in global telecommunications», Telematics and Informatics, Vol. 14, Iss. 4 pp 349 –
356 (Elsevier Science)

International Chamber of Commerce (ICC) (2004), «Telecoms Liberalization»

Jelic Ranko, Briston Richard και Aussenegg Wolfgang (2003), «The Choice of
Privatization Method and the Financial Performance of Newly Privatized Firms in
Transition Economies», Journal of Business Finance and Accounting, Vol. 30 pp
905 (Blackwell Publishing)

Jha Raghbendra και Majumdar Sumit (1999), «A matter  of  connections:  OECD
telecommunications sector productivity and the role of cellular technology
diffusion», Information Economics and Policy, Vol. 11 – Issue 3 pp 243 – 269
(Elsevier Science)

Jones S., Megginson W., Nash R.. και Netter J. (1999), «Share issue privatizations
as financial means to political and economic ends», Journal of Financial Economics
Vol. 53 pp 217-53 (Elsevier Science)

Karpoff Jonathan (2001), «Public versus Private Initiative in Arctic Exploration:
The Effects of Incentives and Organizational Form», (Social Science Research
Network – SSRN)

Keister L. (2002), «Adapting the radical change: strategy and environment in
piecerate adoption during China’s transition», Organization Science, Vol. 13 pp 459
–74 (INFORMS)

Keller Z., Dogan Cetin και Eroglu Omer (1994), «Evaluating Privatization Policies
in Turkey», International Journal of Public Sector Management, Vol. 7 pp 15 - 24
(Elsevier Science)

Kikeri  S.,  Nellis  J.  και Shirley  M.  (1992), «Privatization: The Lesson of
Experience», (World Bank)

Knittel Christopher (1997), «Local telephone pricing: competitive forces at work»,
Utilities Policy, Vol. 6 – Issue 2 pp 87 – 96 (Elsevier Science)

Knorr Andreas (2002), «Liberalization in Telecommunications», (HWWA –
Institut fuer Wirtschaftsforschung)

Kole Stacey και Lehn Kenneth (1997), «Deregulation, the Evolution of  Corporate
Governance Structure and Survival», The American Economic Review, Vol. 87, No



265

2, pp 421 – 425, Papers and Proceedings of the Hunderd and Fourth Annual
Meeting of the American Economic Association, (JSTOR)

Kole Stacey και Mulherin Harold (1997), «The Government as a Shareholder: A
Case From the United States», Journal of Law and Economics, Vol. 40 pp 1-22
(University of Chicago)

Konings Josef (1997), «Competition and Firm Performance in Transition
Economies: Evidence from Firm Level Surveys in Slovenia, Hungary and
Romania», Discussion Paper (Centre for Economic Policy Research – CEPR)

Koopmann George (2001), «Competition Regimes in Telecommunications and the
International Trading System», (HWWA – Institut für Wirtschaftsforschung)

Koski Heli (2002), «Technology policy in the telecommunication sector market
responses and economic impacts», (European Commission)

Kruse Joern Haucap Justus (2002), «Zuviel Wettbewerb in der
Telekommunikation?», Wirtschaftdienst, Vol. 2 pp 92 – 98 (HWWA – Institut fuer
Wirtschaftsforschung)

Kuczynski Pedro – Pablo (1999), «Privatization and Private Sector», World
Development, Vol. 27 pp 215-224 (Elsevier Science)

Kurth Matthias (2003), «Privatisierung / Deregulierung / Marktverfassung: Die
Sicht der Regulierunsbehörde», Perspektiven der Wirtschaftspolitik, Vol. 4 pp 341 –
358 (Blackwell Publishing)

La Porta Florincio και Lopez – de – Silenes (1997), «Benefits of Privatization:
Evidence from Mexico», National Bureau of Economic Research, Working Paper
Series No 6215

La Porta Rafael και Lopez – de – Silanes Florencio (1999), «Benefits of
Privatization – Evidence From Mexico», Quarterly Journal of Economics, Vol. 114
pp 1193-1242 (SwetsNet)

La Porta Rafael, López-de-Silanes Florencio και Shleifer Andrei (2000a),
«Government Ownership of Banks», (World Bank)

Laban R. και Wolf C. (1993), «Large-Scale Privatization in Transition Economies»,
American Economic Review, Vol. 83 pp. 1199–210 (JSTOR)

Laffont Jean – Jacques και N’ Guessan Tchetche (2003), «Telecommunications
Reform in Cote d’ Ivoire», (World Bank)

Lal David, Pitt Douglas και Strachan Peter (2004), «Strategic Change in UK
Telecommunications: Empirical Evidence», European Management Journal, Vol. 22
pp 99 – 109 (Elsevier Science)



266

Lee C. (2002), «Telecommunications Reforms in Malaysia», Annals of Public &
Cooperative Economics, Vol. 73 – Issue 4 pp 521 (Blackwell Publishing)

Lee Sangjin (2003), «Indicators for the assessment of telecommunications
competition», (OECD)

Lee Sangjin και Ypsilantis Dimitris (2002), «Regulatory  Reform  in  the
Telecommunications Industry in Poland», (OECD)

Lehn Kenneth (2002), «Corporate governance in the deregulated
telecommunications industry: lessons from the airline industry»,
Telecommunications Policy, Vol. 26, Iss. 5-6 pp 225 – 242 (Elsevier Science)

Lei D. και Hitt A (1995), «Strategic restructuring and outsourcing: The effect of
mergers and aquisitions and LBOs on building firm skills and capabilities», Journal
of Management, Vol. 21 pp 835-859 (Elsevier Science)

Levi – Faur David (1998), «The competition state as a neomercantilist state:
Understanding the restructuring of national and global telecommunication», Journal
of Socio – Economics, Vol. 27 pp 665 – 685 (Elsevier Science)

Levi – Faur David (2003), «The politics of liberalization: Privatization and
regulation – for – competition in Europe’s and Latin America’s telecoms and
electricity industries», European Journal of Political Research, Vol. 42 pp 705
(Blackwell Publishing)

Levy B. και Spiller P. (1994), «Regulation, Institutions, and Commitment in
Telecommunications», (World Bank)

Li Shaomin, Ouyang Ming και Zhou Dongsheng (2005), «Modeling privatization
as a firm strategy in transition economies», Journal of Business Research, Vol. 58
pp 37 -44 (Elsevier Science)

Li Wei και Xu Lixin Colin (2002), «The Impact of Privatization and Competition in
the Telecommunications Sector around the World», (University of Virginia)

Li Wei και Xu Lixin Colin (2002a), «The Political  Economy of  Privatization  and
Competition:  Cross  –  Country  Evidence  from  the  Telecommunications  Sector»,
Journal of Comparative Economics, Vol. 30 pp 439 – 462 (Elsevier Science)

Li Wei, Wei Qiang Christine Zhen και Xu Lixin Colin (2000b), «The Political
Economy of Telecommunications Reforms», (World Bank)

Lieberman Ira, Stilpon Nestor και Raj Desai (1997), «Between State and Market -
Mass Privatization in Transition Economies», (World Bank).

López-De-Silanes Florencio (1993), «A Macro Perspective on Privatization: The
Mexican Program», (Harvard University)



267

Lorentzen Jochen και Mollgaard Peter (2002), «Competition compliance: limits to
competition policy harmonisation in EU enlargement», (World Bank)

Losch Bruno και Talsma Adriaan (2001), «Impact  of  privatization  of  the  Public
Sector on Developing Countries», Working Paper (European Parliament)

Lösch D. (2000), «Das  Dilemma  mit  der  Rolle  des  Staates  in  der
Wettbewerbsordnung», Wirtschaftsdienst, Vol. 3 pp 185-192 (HWWA – Institut für
Wirtschaftsforschung)

Madden Gary και Savage Scott (2001), «Productivity growth and market structure
in telecommunications», Economics of Innovation and New Technology, Vol. 10 pp
493 – 512 (Overseas Publishers Association)

Madden Gary, Savage Scott και Ng Jason (2003), «Asia – Pacific
Telecommunications Liberalization and Productivity Performance», Australian
Economics Papers, Vol. 42 – Issue 1 p 91 (Blackwell Publishing)

Majumdar Sumit (1996), «Assessing Comparative Efficiency of the State-Owned,
Mixed and Private Sectors in Indian Industry», Public Choice, Vol. 96 pp. 1-24
(Springer Verlag)

Manzetti Luigi (1993), «The Political Economy of Privatization thought Divestiture
in Lesser Developed Economies», Comparative Politics, Vol. 25 pp 429 – 454
(JSTOR)

Marcinein Anton και Van Wijnbergen Sweder (1997),  «The  Impact  of  Czech
Privatization Methods on Enterprise Performance Incorporating Initial Selection
Bias Correction», The Economics of Transition, Vol. 5, pp. 289-304

Markides C.C (1992b), «The economic characteristics of de-diversifying firms»,
British Journal of Management, Vol. 3 pp 91-100 (Blackwell Publishing)

Martin Stephen και Parker David (1995), «Privatization and Economic
Performance throughout the UK Business Cycle», Managerial and Decision
Economics, Vol. 16 pp 225 – 237 (John Wiley & Sons Ltd)

Maw James (2002), «Partial privatization in transition economies», Economic
Systems, Vol. 26 pp 271 – 282 (Elsevier Science)

McGovan Lee (1998), «Protecting competition in a global market: the pursuit of an
international competition policy», European Business Review, Vol. 98 pp 328 – 339
(Emerald Group Publishing Limited)

Megginson W., Nash R., Netter J. και Poulsen A., (2004), «The choice of private
versus public capital markets: evidence from privatization», Journal of Finance Vol.
59 pp 2835–2870 (Blackwell Publishing)

Megginson William και Netter Jeffrey (2001), «From State to Market: A Survey of
Empirical Studies on Privatization», Journal of Economic Literature (JSTOR)



268

Megginson William, Nash Robert και Van Randenborgh Matthias (1994), «The
Financial and Operating Performance of Newly Privatized Firms: An International
Empirical Analysis», The Journal of Finance, Vol. 49, No 2, pp 403 – 452 (JSTOR)

Melody William (1999), «Telecom reform: progress and prospects»,
Telecommunications Policy, Vol. 23 pp 7 – 34 (Elsevier Science)

Menyah Kojo και Paudyal Krishna (1996), «Share  Issue  Privatizations:  The  UK
Experience», Empirical Issues in Raising Equity Capital (Elsevier Science)

Menyah Kojo, Paudyal Krishna και Inyangete Charles (1995), «Subscriber
Return, Underpricing and Long – Term Performance of UK Privatization Initial
Public Offers», Journal of Economics and Business, Vol. 47 pp 473 - 495 (Elsevier
Science)

Michalski Marek (1996), «Regulation in polish telecommunications: Commitment,
incentives and outcomes», Telematics and Informatics, Vol. 13 pp 191 – 197
(Elsevier Science)

Min Wonki (1999), «Regulatory Reform in the Telecommunications Industry in
Japan», (OECD)

Min Wonki και Ypsilantis Dimitris (1999), «Regulatory  Reform  in  the
Telecommunications Industry in the Netherlands», (OECD)

Mok Henry και Chau Sandy, (2003), «Corporate Performance of Mixed
Enterprises», Journal of Business Finance and Accounting, Vol. 30 pp 513
(Blackwell Publishing)

Mueller Milton και Lovelock Peter (2000), «The WTO and China’s ban on foreign
investment in telecommunication services: a game – theoretic analysis»,
Telecommunications Policy, Vol. 24 – Issues 8-9 pp 731 – 759 (Elsevier Science)

Murani Frederico (2003), «Does Ownership Affect Innovation? Assessing the
Impact of Privatisation Processes on Innovation Activities», European Business
Organization Law Review, Vol. 4 pp 553 – 571 (Cambridge Journals)

Nellis John (1998), «Privatization in Transition Economies: An Update» (World
Bank)

Nellis, John (1999), «Time to Rethink Privatization in Transition Economies»,
(World Bank)

Nestor Stilpon και Mahboobi Ladan (1999), «Privatization of Public Utilities: The
OECD Experience», (OECD)

Neu Werner, Stumpf Ulrich, Keuter Alfons, Nett Lorenz και Schwarz-Schilling
Cara (1999), «Ergebnisse und Perspektiven der Telekommunikationsliberalisierung
in ausgewaehlten Laendern», Nr 193 (Wissenschaftliches Institut für
Kommunikationsdienste-WIK)



269

Nicolaides P. (1997), «Towards multilateral rules on competition: The problems in
mutual recognition of national rules», World Competition, pp. 5-48.

Nicoletti Giuseppe (2001), «Regulation  in  services:  OECD patterns  and  economic
implications», (OECD)

Nicoletti Giuseppe και Scarpetta Stefano (2003), «Regulation, productivity and
growth: OECD evidence», Economic Policy, Vol. 18 pp 9 (Blackwell Publishing)

Nowotny E. (1996), «Privatization in Austria: Causes and Consequences», Annals
of Public and Cooperative Economics, Vol. 67 pp 387 – 401 (Blackwell Publishing)

OECD (1989), «Competition Policy and Intellectual Property Rights»

OECD (1995a), «Restructuring in Public Telecommunications Operator
Employment»

OECD (1995b), «Competition, regulation and performance»

OECD (1996), «Recent Trends in Privatization: 1995»

OECD (1997a), «Recent Trends in Privatization: 1996»

OECD (1997b), «The OECD Report on Regulatory Reform - Synthesis»

OECD (1998), «Recent Trends in Privatization: 1997»

OECD (1999a), «Recent Trends in Privatization: 1998»

OECD (1999b), «United  States:  The  Role  of  Competition  Policy  in  Regulation
Reform»

OECD (2000a), «Denmark:The Role of Competition Policy in Regulation Reform»

OECD (2000b), «Korea: The Role of Competition Policy in Regulation Reform»

OECD (2000c), «Recent Trends in Privatization: 1999»

OECD (2000d),  «Regulatory Reform in Network Industries: Past Experience and
Current Issues»

OECD (2001a), «Czech  Republic:  The  Role  of  Competition  Policy  in  Regulation
Reform»

OECD (2001b), «Ireland: The Role of Competition Policy in Regulation Reform»

OECD (2001c), «Italy: The Role of Competition Policy in Regulation Reform»

OECD (2001d), «Recent Trends in Privatization: 2000»



270

OECD (2001e), «Restructuring Public Utilities for Competition»

OECD (2001f), «The Role of Competition Policy in Regulatory Reform in Greece»

OECD (2002a), «Administrative Simplification Initiatives: Best Practices in OECD
Counties»

OECD (2002b), «Competition and Regulation Issues in Telecommunications»

OECD (2002c), «Global Industrial Restructuring»

OECD (2002d), «Recent Trends in Privatization: 2001»

OECD (2002e), «Regulatory Policies in the OECD Countries – From
Interventionism to Regulatory Governance»

OECD (2002f), «The Role of Competition Policy in Regulation Reform in Turkey»

OECD (2002g), «The Role of Competition Policy in Regulation Reform in Canada»

OECD (2002h), «United Kingdom: The Role of Competition Policy in Regulation
Reform»

OECD (2003a), «Norway: The Role of Competition Policy in Regulation Reform»

OECD (2003b), «Privatising State-owned Enterprises. An Overview of Policies and
Practices in OECD Countries»

OECD (2003c), «The Role of Competition Policy in Regulation Reform in Finland»

OECD (2003d), «The Role of Competition Policy in Regulation Reform in Spain»

OECD (2003e), «The Role of Competition Policy in Regulation Reform in
Netherlands»

OECD (2003f), «The  Role  of  Competition  Policy  in  Regulation  Reform  in  the
Czech Republic»

OECD (2003g), «The Role of Competition Policy in Regulation Reform in Mexico»

OECD (2004a), «The Role of Competition Policy in Regulation Reform in
Germany»

OECD (2004b), «The Role of Competition Policy in Regulation Reform in France»

OECD (2004c), «The Role of Competition Policy in Regulation Reform in Japan»

Omran Mohammed (2004), «The  Performance  of  State  –  Owned  Enterprises  and
Newly Privatized Firms: Does Privatization Really Matter?», World Development,
Vol. 32 pp 1019 - 1041 (Elsevier Science)



271

Palda Kristian (1997), «Czech privatization and corporate governance»,
Communist and Post – Communist Studies, Vol. 30 pp 83 -93 (Elsevier Science)

Palmer D., Zhou X., Barber B.M και Soysal Y. (1995), «The friendly and
predatory acquisition of large US corporations in the 1960s: The other contested
terrain», American Sociological Review, Vol. 60 pp 469-499 (JSTOR)

Parker David (1999), «Regulation of privatized public utilities in the UK:
performance and governance», International Journal of Public Sector Management,
Vol. 12, No 3 pp 213 – 236 (Emerald Group Publishing Limited)

Parker David (2003), «Performance, risk and strategy in privatized, regulated
industries: The UK’s experience», International Journal of Public Sector
Management, Vol. 16 pp 75 -100 (Elsevier Science)

Parker David (2004), «Editorial: Lessons from privatization», Economic Affairs,
Vol. 24 pp 2 (Blackwell Publishing)

Pelozo Jose Anibal Insfran (2001), «Privatization in Paraguay: some lessons», The
Quarterly Review of Economics and Finance, Vol. 41 pp 737 – 753 (Elsevier
Science)

Perl Lewis (1997), «Regulatory restructuring in the United States», Utilities Policy,
Vol. 6 – Issue 1 pp 21 – 34 (Elsevier Science)

Phillips Almarin (2002), «What It Was Like, What happened, and What It’s Like
Now: Developments in Telecommunications Over Recent Decades», Journal of
Regulatory Economics, Vol. 21, No 1, pp 57-78 (Kluwer Academic Publishers)

Pinto Brian, Belka Merek και Krajewski Stefan (1993), «Transforming State
Enterprises in Poland: Evidence on Adjustment by Manufacturing Firms», (World
Bank)

Pohl Gerhard, Djankov Simeon and Anderson Robert (1996), «Restructuring
Large Industrial Firms in Central and Eastern Europe - An Empirical Analysis»,
(World Bank)

Polak Leonard και Kleiner Brian (2001), «Managing for excellence in the
telecommunication industry», Management Reseach News, Vol. 24, No 3 pp 29 –
32, (Emerald Group Publishing Limited)

Prechek H. (1994), «Economic crisis and the centralization of control over the
managerial process: Corporate restructuring and Neo-Fordist decision-making»,
American Sociological Review, Vol. 59 pp 723-745 (JSTOR)

Puxty Antony (1997), «Accounting  Choice  and  a  Theory  of  Crisis:  The  Cases  of
Post – Privatization British Telecom and British Gas», Accounting, Organizations
and Society, Vol. 22 pp 713 – 735 (Elsevier Science)



272

Ramamurti R. (2000), «A multilevel model of privatization in emerging
economies», Academy of Management Review, Vol. 25 pp 525– 50. (JSTOR)

Ramaswamy Kannan και Von Glinow Mary (2000), «Organizational performance
following changes in ownership: modeling post – privatization outcomes», Strategic
Change, Vol. 9, No 5 pp 297 – 310 (Willey InterScience)

Ramirez Miguel (1998), «Privatization and Regulatory Reform in Mexico and
Chile: A Critical Overview», The Quarterly Review Of Economics and Finance,
Vol. 38 pp 421 - -439 (Elsevier Science)

Rauchway E. (2002), «Bring back the visible hand», Financial Times, August 30:13

Ricketts Martin (2004), «Further lessons from privatization», Economic Affairs,
Vol. 24 pp 9 (Blackwell Publishing)

Rigden Amanda και Fisher Peter (1995),  «The  Property  Valuation  and
Investment», Journal of Property Valuation and Investment, Vol. 13 pp 41 -50
(Emerald Group Publishing Limited)

Robins J. A (1993), «Organizations as strategy: restructuring production in the film
industry», Strategic Management Journal, Vol. 14 (Special Issue) pp 103-118
(Willey InterScience)

Roland Gerand και Sekkat Khalid (2000), «Managerial career concerns,
privatization and restructuring in transition economies», European economic
Review, Vol. 44 pp 1857 – 1872 (Elsevier Science)

Rondinelli Dennis και Iacomo Max (1996), «Policies and Institutions for
Managing Privatization», (International Training Centre - ITC)

Ros Agustin (1999), «Does  Ownership  or  Competition  Matter?  The  Effects  of
Telecommunications Reform on Network Expansion and Efficiency», Journal of
Regulatory Economics 15 (1): pp 65-92, January, (Kluwer Academic Publishers)

Ros Agustin και Banerjee Aniruddha (2000), «Telecommunications privatization
and tariff rebalancing: evidence from Latin America», Telecommunications Policy,
Vol. 24 pp 233 – 252 (Elsevier Science)

Rossotto Carlo Maria, Kerf Michel και Rohlfs (1999), «Competition in Mobile
Telecoms», (World Bank)

Sacripanti Andrea Michele (1999), «Liberalizing telecommunications in Italy: the
role of the regulator», Info – The Journal of policy, regulation and strategy for
telecommunications, Vol. 1 – No 5 pp 449 – 453 (Emerald)

Sakai Kentano (2002), «STI Working Papers 2002/4: Global Industrial
Restructuring: Implications for Small Firms», (OECD)



273

Salej Bogdan Stefan (1998), «Privatization Methods and Their Impact on
Competition: the Brazilian Experience», (OECD)

Sallai Gyula, Schmideg Ivan και Lajtha George (1996), «Telecommunication in
Central and Eastern Europe – Similarities, peculiarities and trends of change in the
countries of transition», Telecommunications Policy, Vol. 20 – Issue 5 pp 325 – 340
(Elsevier Science)

Samarajiva Rohan (2000), «The role of competition in institutional reform of
telecommunications: lessons from Sri Lanka», Telecommunications Policy, Vol. 24
– Issues 8-9 pp 699 – 717 (Elsevier Science)

Sasi K. (2002), «Opening Remarks», (Finnish Competition Authority)

Sato Kyoko και Dimitris Ypsilantis (2000), «Regulatory  Reform  in  the
Telecommunications Industry in Denmark», (OECD)

Schmidt Klaus (1996a), «Incomplete contracts and privatization», European
Economic Review, Vol. 40 pp 3 – 5 (Elsevier Science)

Schmidt Klaus (1996b), «The  Costs  and  Benefits  of  Privatization:  An Incomplete
Contracts Approach», Journal of Law, Economics and Organization, Vol. 12 pp. 1-
24 (Oxford University)

Serra Pablo (1998), «Regulation, Competition and Privatization Evidence from
Utility and Infrastructure Privatization in Chile», Twelfth Plenary Session of the
OECD Advisory Group on Privatization (AGP)

Serven, L., Solimano A. και Soto R. (1994), «The Macroeconomics of Public
Enterprise Reform and Privatization: Theory and Evidence from Developing
Countries» (World Bank)

Shafik Nemat (1996), «Selling Privatization Politically», The Columbia Journal
World Business, Vol. 31 pp. 20-29 (Elsevier Science)

Shelton Joanna (1999), «Regulatory Reform, Demonopolisation and Privatization:
how to ensure consistency with competition», (OECD)

Sheshinski Eytan και Lopez – Calva Luis Felipe (1998), «Privatization and its
Benefits: Theory and Evidence» (Harvard University)

Shirley Mary (1995), «Bureaucrats in Business» (World Bank)

Shirley Mary (1999), «Bureaucrats in Business: The Roles of Privatization versus
Corporatization in State – Owned Enterprise», World Development, Vol. 27 pp 115
- 116 (Elsevier Science)

Shirley Mary και Walsh Patrick (2000), «Public versus Private Ownership: The
Current State of the Debate», (World Bank)



274

Shleifer Andrei (1998), «State versus Private Ownership», Journal of Economic
Perspective, Vol. 12 pp 133 – 150 (JSTOR)

Shleifer Andrei και Robert Vishny (1994), «Politicians and Firms», The Quarterly
Journal of Economics, Vol. 46 pp 995 -1025 (JSTOR)

Singh Ajit (2002), «Competition and Competition Policy in Emerging Markets:
International and Developmental Dimensions», (World Bank)

Singh J.P. (2000), «The institutional environment and effects of telecommunication
privatization and market liberalization on Asia», Telecommunications Policy, Vol.
24 pp 885 – 906 (Elsevier Science)

Sinha Nikhil (1996), «The political economy of India’s telecommunications
reforms», Telecommunications Policy, Vol. 20 – Issue 1 pp 23 – 38 (Elsevier
Science)

Smith P. και Staple G. (1994), «Telecommunications sector reform in Asia:
Toward a new pragmatism», (World Bank)

Smith Peter (1995), «Subscribing to Monopoly», (World Bank)

Smith Peter και Wellenius Bjorn (1999), «Mitigating Regulatory Risk in
Telecommunications», (World Bank)

Smith Stephen, Cin Beom – Cheol και Vodopivec Milan (1997), «Privatization
Incidence, Ownership Forms and Firm Performance: Evidence from Slovenia»,
Journal of Comparative Economics, Vol. 25 pp 158 -179, (Elsevier Science)

Spiller Pablo και Cardilli Carlo (1997), «The Frontier of Telecommunications
Deregulation: Small Countries Leading the Pack», The Journal of Economic
Perspectives, Vol. 11 – No 4 pp 127 – 138, (JSTOR)

SPSS Techniques Series (2007), «Statistics on Likert Scale Surveys»,
(www.uni.edu)

Staranczak Genio, Sepulveta Edgardo, Dilworth Peter και Shaikh Shafi (1994),
«Industry structure, productivity and international competitiveness: the case of
telecommunications», Information Economics and Policy, Vol. 6 pp 1231 – 142,
(Elsevier Science)

Stephen Frank και Backhaus Juergen (2003), «Corporate governance and mass
privatization: A theoretical investigation of transformation in legal and economic
relationships », Journal of Economic Studies, Vol. 30 pp 389 – 468 (Emerald Group
Publishing Limited)

Stuhmcke Anita (2002), «The rise of the Australian Telecommunications Industry
Ombudsman», Telecommunications Policy, Vol. 26 – Issue 1-2 pp 69 – 85 (Elsevier
Science)



275

Sueyoski Toshiyuki (1998), «Privatization of nippon telegraph and telephone: Was
it a good policy decision?», European Journal of Operational Research, Vol. 107,
Iss. 1 pp. 45 – 61, (Elsevier Science)

Suhomlinova Olga (1999), «Constructive destruction: transformation of Russian
state owned construction enterprises during market transition», Organisation Studies
Vol. 20 pp 451– 484 (HighBean Research)

Sztyber Wladyslaw (2003), «Polish mass privatization scheme: The programme of
national investment funds», Journal of Economic Studies, Vol. 30 pp 205 -228
(Elsevier Science)

Tavera Jose (2001), «After privatization: regulation of Peruvian public utilities»,
The Quarterly Review of Economics and Finance, Vol. 41 pp 713 – 725 (Elsevier
Science)

Taylor Wayne και Warrack Allan (1998), «Privatization of state enterprise: policy
drivers and lessons learned», International Journal of Public Sector Management,
Vol. 11 pp 524 – 535 (Emerald Group Publishing Limited)

Tchipev Plamen (2003), «Bulgarian mass privatization scheme: Implications on
corporate governance», Journal of Economic Studies, Vol. 30 pp 351 -358 (Elsevier
Science)

Tejeiro Barea και Canete Ruiz (1999), «The  privatization  and  regulation  of
telecommunications in Spain», Annals of Public and Cooperative Economics, Vol.
70 pp 331 (Blackwell Publishing)

Tian George Lihui (2000), «State Shareholding and Corporate Performance: A
Study of a Unique Chinese Data Set», Working Paper (London Business School)

Toyama Yoshihiro (1998), «Privatization of public enterprises and its problems in
Japan», International Journal of Social Economics, Vol. 25 pp 388 – 398 (Elsevier
Science)

Tusubira F.F, Gebreab Frew Haggarty, Luke και Shirley Mary (2002),
«Telecommunications Reform in Uganda», (World Bank)

Uvalic Milica και Daniel Vaughan-Whitehead (1997), «Introduction: Creating
Employee Capitalism in Central and Eastern Europe», (Cheltenham, U.K: Edward
Elgar).

Vanyai Judit (1998), «A new era: the development of telecommunications in
Hungary», Technology in Society, Vol. 20 – Issue 1 pp 25 – 44, (Elsevier Science)

Vickers John και Yarrow George (1991), «Economic Perspectives on
Privatization», The Journal of Economic Perspectives, Vol. 5 pp 111 – 132
(JSTOR)



276

Villalonga Belen (2000), «Privatization and efficiency: differentiating ownership
effects from political, organizational and dynamic effects», Journal of Economic
Behaviour and Organization, Vol. 42 pp 43 – 74 (Elsevier Science)

Vining Aidan και Boardman Anthony (1992), «Ownership Versus Competition:
Efficiency in Public Enterprise», Public Choice, Vol. 73 pp 205-239 (Springer
Verlag)

Walley Keith (1998), «Competition: what does it really mean? », The TQM
Magazine, Vol. 10 pp 186 – 189 (Emerald Group Publishing Limited)

Wallsten Scott (2000), «Telecommunications Privatization in Developing
Countries: The Real Effects of Exclusivity Periods», (Stanford University)

Wallsten Scott (2001), «An Econometric Analysis of Telecom Competition,
Privatization and Regulation in Africa and Latin America», Journal of Industrial
Economics, Vol. 49 – Issue 1 p 1 (Blackwell Publishing)

Wallsten Scott (2002), «Does Sequencing Matter? Regulation and privatization in
Telecommunications Reforms», (World Bank)

Weinkopf Marcus (1994), «Regulierung und Markteintrittsliberalisierung im US-
amerikanischen Telekommunikationsbereich», Nr 132 (Wissenschaftliches Institut
für Kommunikationsdienste - WIK)

Welch Dick και Fremond Olivier (1998), «The case by case approach to
privatization: Techniques and examples», (World Bank)

Wellenius  B.  και Stern  P.A.  (1994), «Implementing Reforms in the
Telecommunications Sector», (World Bank)

White Lawrence (2000), «US telephone deregulation: lessons to be learned,
mistakes to be avoided», Japan and the World Economy, Vol. 12 – Issue 2 pp 173 –
183 (Elsevier Science)

Wickramasinghe Danture, Hopper Trevor και Rathnasiri Chandana (2004),
«Japanese cost management meets Sri Lankan politics: Disappearance and
reappearance of bureaucratic management controls in a privatized utility»,
Accounting, Auditing & Accountability Journal, Vol. 17, No 1 pp 85 – 120
(Emerald Group Publishing Limited)

Wilson Wesley και Zhou Yimin (2001), «Telecommunications deregulation and
subadditive costs: Are local telephone monopolies unnatural», International Journal
of Industrial Organization, Vol. 19 pp 909 – 930 (Elsevier Science)

Winston Clifford (1998), «U.S. Industry Adjustment to Economic Deregulation»,
Journal of Economic Perspectives, Vol. 12(2) pp. 175-196 (JSTOR)



277

Worrell D.L, Davidson Wd. N και Sharma V.M (1991), «Layoff announcements
and stockholder wealth», Academy of Management Journal, Vol. 34 pp 662-678
(JSTOR)

Xavier Patrick (1996), «Monitoring telecommunications deregulation through
international benchmarking», Telecommunications Policy, Vol. 20 – Issue 8 pp 585
– 606 (Elsevier Science)

Xavier Patrick και Ypsilantis Dimitris (2000), «Regulatory  Reform  in  the
Telecommunications Industry in Spain», (OECD)

Xavier Patrick και Ypsilantis Dimitris (2001), «Regulatory  Reform  in  the
Telecommunications Industry in Czech Republic», (OECD)

Yamada Takashi και Ypsilantis Dimitris (2001), «Regulatory Reform in the
Telecommunications Industry in Ireland», (OECD)

Yan Xu και Pitt Douglas (1999), «Convergence auditing: the context of improved
billing  service  –  with  reference  to  experience  of  British  Telecom»,  Managerial
Auditing Journal, Vol. 14, No 6 pp 312 – 317, (Emerald Group Publishing Limited)

Yarrow George (1999), «A Theory of Privatization, or Why Bureaucrats are Still in
Business», World Development, Vol. 27 pp 157-168 (Elsevier Science)

Yergin Daniel και Stanislaw Joseph (1998), «The Commanding Heights: The
Battle Between Government and the Marketplace That is Remaking The Modern
World» (Simon & Schuster)

Ypsilantis Dimitris (1999), «A Review of Market Openness and Trade in
Telecommunications», (OECD)

Ypsilantis Dimitris (2002a), «Regulatory Reform in the Telecommunications
Industry - Canada», (OECD)

Ypsilantis Dimitris (2002b), «Regulatory Reform in the Telecommunications
Industry – United Kingdom», (OECD)

Ypsilantis Dimitris και Min Wonki (2000), «Regulatory  Reform  in  the
Telecommunications Industry in Korea», (OECD)

Ypsilantis Dimitris και Min Wonki (2001), «Regulatory  Reform  in  the
Telecommunications Industry in Italy», (OECD)

Zahra S, Ireland D, Gutierrez I. και Hitt M. (2000), «Privatization and
entrepreneurial transformation: emerging issues and a future research agenda»,
Academy Management Review, Vol. 3(25) pp 509– 24 (JSTOR)

Zairi Mohamed (1996), «Competition: what does it means?», The TQM Magazine
Vol. 8 pp 54 – 59 (Emerald Group Publishing Limited)



278

Zajac E.J και Kraatz M.S (1993), «A diametric forces model of strategic change:
Assessing the antecedents and consequences of restructuring in the higher education
industry», Strategic Management Journal, Vol. 14 (Special Issue) pp 83-102 (Willey
InterScience)

Γάτσιος Κων/νος (1996), «Ρυθμιστική Πολιτική και Πολιτική Ανταγωνισμού»,
Μελέτες Οικονομικής Πολιτικής (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών)

Κατσουλάκος Ιωάννης (Οκτ. 1991), «Αποκρατικοποίηση, Ιδιωτικοποιήσεις και
Ελευθέρωση Αγορών», (Οικονομικός Ταχυδρόμος)

Κατσουλάκος Ιωάννης και Μπενετάτος Κώστας (Σεπτ. 1997), «Ιδιωτικοποιήσεις
Κρατική Ιδιοκτησία έναντι άλλων μορφών Μικρο – οικονομικής Πολιτικής»,
(Οικονομικός Ταχυδρόμος)



279

ΜΕΛΕΤΕΣ – ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Αθανασίου Ε., Μπρατσιώτης Ι, Χαριτάκης Ν. (2000), «Αποτελεσματικότητα στην
Επιβολή των Κανόνων του Ανταγωνισμού: Ελλάδα 1979 – 1998», Ίδρυμα
Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ)

Ζιούτου Πηνελόπη (2003), «Κινητή Τηλεφωνία», Ίδρυμα Οικονομικών και
Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ)

Κιουλάφας Κυριάκος (1994), «Ο τομέας των τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα –
Προβλήματα και προοπτικές», Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών
(ΙΟΒΕ)

Παναγόπουλος Γιάννης (1998), «Τηλεπικοινωνίες: Τηλεπικοινωνιακό Υλικό»,
Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ)

Πιέρρος Φίλιππος, Καραγεωργίου Σταύρος και Κορογιαννάκης Νίκος (1994), «Οι
επικοινωνίες το έτος 2000 στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ελλάδα»,
(Οικονομικός Ταχυδρόμος)

Τερροβίτης Θεόδωρος (2002), «Απελευθέρωση της αγοράς των τηλεπικοινωνιών:
Επιπτώσεις στην απασχόληση του κλάδου»,  Κέντρο Προγραμματισμού και
Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ)

Τερροβίτης Θεόδωρος και Σπανάκης Νικόλαος (1989), «Επικοινωνίες:
Τηλεπικοινωνίες – Ελληνικά Ταχυδρομία», Κέντρο Προγραμματισμού και
Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ)

Τσακανίκας Άγγελος (2005), «Εξελίξεις και Προοπτικές του Τομέα Πληροφορικής
και Επικοινωνιών», Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ)

ΕΕΤΤ, «Έκθεση Πεπραγμένων 2000»

ΕΕΤΤ, «Έκθεση Πεπραγμένων 2001»

ΕΕΤΤ, «Έκθεση Πεπραγμένων 2002»

ΕΕΤΤ, «Έκθεση Πεπραγμένων 2003»

ΕΕΤΤ, «Έκθεση Πεπραγμένων 2004»

ΕΕΤΤ, «Έκθεση Πεπραγμένων 2005»

ΕΕΤΤ, «Έκθεση Πεπραγμένων 2006»

ΟΤΕ, «Ενημερωτικό Δελτίο 1997»

ΟΤΕ, «Ενημερωτικό Δελτίο 1998»

ΟΤΕ, «Ενημερωτικό Δελτίο 1999»



280

ΟΤΕ, «Ετήσιος Απολογισμός 2000»

ΟΤΕ, «Ετήσιος Απολογισμός 2001»

ΟΤΕ, «Ετήσιος Απολογισμός 2002»

ΟΤΕ, «Ετήσιος Απολογισμός 2003»

ΟΤΕ, «Ετήσιος Απολογισμός 2004»

ΟΤΕ, «Ετήσιος Απολογισμός 2005»

ΟΤΕ, «Ετήσιος Απολογισμός 2005»

COSMOTE, «Ετήσιο Δελτίο 2000»

COSMOTE, «Ετήσιο Δελτίο 2001»

COSMOTE, «Ετήσιο Δελτίο 2002»

COSMOTE, «Ετήσιο Δελτίο 2003»

COSMOTE, «Ετήσιο Δελτίο 2004»

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, «4th Report on the Implementation of the
Telecommunications Regulatory Package»

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, «5th Report on the Implementation of the
Telecommunications Regulatory Package»

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, «6th Report on the Implementation of the
Telecommunications Regulatory Package»

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, «7th Report on the Implementation of the
Telecommunications Regulatory Package»

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, «8th Report on the Implementation of the
Telecommunications Regulatory Package»

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, «9th Report on the Implementation of the
Telecommunications Regulatory Package»

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, «10th Report on the Implementation of the
Telecommunications Regulatory Package»

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, «11th Report on the Implementation of the
Telecommunications Regulatory Package»

ITU, «World Telecommunication Report 2001»



281

ITU, «World Telecommunication Report 2003»

ITU (2004), «Yearbook of statistics telecommunications service 1993 - 2002»

ITU (2005), «Telecommunication Indicators Handbook»

OECD, «Communications Outlook 2001»

OECD, «Communications Outlook 2003»

OECD, «Communications Outlook 2005»



282

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Aπόφαση 277/64/28.2.2003 της ΕΕΤΤ, «Κανονισμός Διαδικασίας Ελέγχου και
Υποχρεώσεις Δημοσιότητας Τιμολογίων Παρόχων Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών
ή/και Δικτύων» (ΦΕΚ 514/Β/2.5.2003)

Ν.Δ. 1049/1949, «Οργάνωση των τηλεπικοινωνιών της Ελλάδας», (ΦΕΚ Α’
195/1949)

Ν. 1365/83, «Κοινωνικοποίηση των επιχειρήσεων δημοσίου χαρακτήρα ή κοινής
ωφέλειας», (ΦΕΚ Α’ 80/22-6-1983)

Ν. 2075/92, «Οργάνωση και λειτουργία του τομέα των τηλεπικοινωνιών», (ΦΕΚ Α’
129/31-7-1992)

Ν. 2166/93, «Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, διαρρυθμίσεις στην έμμεση και
άμεση φορολογία και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ Α’ 137/24-8-1993)

Ν. 2246/94, «Οργάνωση και λειτουργία του τομέα των τηλεπικοινωνιών», (ΦΕΚ Α’
276/19-7-1996)

Ν. 2257/94, «Για την οργάνωση και την λειτουργία του ΟΤΕ»,  (ΦΕΚ Α’  197/23-
11-1994)

Οδηγία 88/301/ΕΚ, «Για τον ανταγωνισμό στις αγορές των τηλεπικοινωνιακών
τερματικών συσκευών»

Οδηγία 88/388/ΕΚ, «Για τον ανταγωνισμό στην αγορά των τηλεπικοινωνιακών
υπηρεσιών»

Οδηγία 87/372/ΕΚ, «Εισαγωγή του πανευρωπαϊκού δημόσιου κυψελοειδούς
συστήματος GSM»

Οδηγία 90/544/ΕΚ, «Εγκατάσταση του πανευρωπαϊκού συστήματος
ραδιοτηλεειδοποίησης ERMES»

Π.Δ. 424/95, «Σχετικά με τον τηλεπικοινωνιακό τερματικό εξοπλισμό σε
συμμόρφωση με την οδηγία 93/68/ΕΕ», (ΦΕΚ Α’ 243/1995)

Π.Δ. 40/96, «Παροχή ανοικτού δικτύου στις μισθωμένες γραμμές σε συμμόρφωση
προς την οδηγία 92/44/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 94/439/ΕΕ»,
(ΦΕΚ Α’ 27/1996)

Ν. 2374/96, «Εισαγωγή μετοχών του ΟΤΕ ΑΕ στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών
και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ Α’ 32/29-2-1996)

Ν. 2867/2000, «Οργάνωση και λειτουργία των τηλεπικοινωνιών και άλλες
διατάξεις», (ΦΕΚ Α’ 273/19-12-2000)



283

Ν. 3431/2006, «Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ Α’
13/2006)



284

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

http://www.ote.gr (ιστοσελίδα του ΟΤΕ)

http://www.cosmote.gr (ιστοσελίδα της COSMΟΤΕ)

http://www.otenet.gr (ιστοσελίδα της ΟΤΕnet)

http://www.eett.gr (ιστοσελίδα της ΕΕΤΤ)

http://www.oecd.org (ιστοσελίδα του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας
Ανάπτυξης - OECD)

http://www.itu.int (ιστοσελίδα της Διεθνής Ένωσης Τηλεπικοινωνιών - ITU)

http://europa.eu.int (ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης)

http://www.worldbank.com (ιστοσελίδα της Παγκόσμιας Τράπεζας)

http://www.ecb.int (ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας)

http://www.wik.org (ιστοσελίδα του Wissenschaftliches Institut fuer
Kommunikationsdienste – WIK)

http://www.ote.gr/
http://www.ote.gr/
http://www.otenet.gr/
http://www.eett.gr/
http://www.oecd.org/
http://www.itu.int/
http://europa.eu.int/
http://www.worldbank.com/
http://www.ecb.int/
http://www.wik.org/

	6.3.1.3 Ρύθμιση της αγοράς
	6.3.1.3 Ρύθμιση της αγοράς
	166
	6.3.2 Απασχόληση
	166
	1.3 Ρύθμιση της αγοράς
	217
	3. Απασχόληση
	6.3.1 Δομή της αγοράς
	6.3.1.1 Είσοδος στην αγορά
	6.3.1.3 Ρύθμιση της αγοράς
	6.3.4 Προοπτικές της αγοράς

	Σχετικά με τη δομή της αγοράς οι ερωτήσεις είναι ποιοτικές. Για την απασχόληση και την τιμολόγηση οι ερωτήσεις είναι ποσοτικές. Στις ποιοτικές ερωτήσεις οι απαντήσεις των επιχειρήσεων δίνονται σε μια πενταβάθμια κλίμακα (1= καθόλου, 2= ελάχιστα, 3= αρκετά, 4= πολύ, 5= πάρα πολύ), καλούνται δηλαδή οι επιχειρήσεις να εκτιμήσουν το βαθμό στον οποίο ισχύει κάποιος από τους προτεινόμενους παράγοντες. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης αποτυπώνονται τόσο ως προς τους μέσους όρους των απαντήσεων όσο και ως προς τα ποσοστά των επιχειρήσεων που αξιολόγησαν κάθε παράγοντα χαμηλά (το 1 ή το 2 στην κλίμακα) ή υψηλά (δηλαδή το 4 ή το 5 στην κλίμακα). Την ίδια μεθοδολογία εφαρμόζει και ο Τσακανίκας (2005),ο οποίος χρησιμοποιώντας ένα δείγμα 77 επιχειρήσεων ΤΠΕ, μελετά τις εξελίξεις και τις προοπτικές του ελληνικού τομέα πληροφορικής και επικοινωνιών.
	9. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
	1.2 Ανταγωνισμός στην αγορά
	1= καθόλου, 2= ελάχιστα, 3= αρκετά, 4= πολύ, 5= πάρα πολύ
	1.2 Ανταγωνισμός στην αγορά
	1.2 Ανταγωνισμός στην αγορά
	1.2 Ανταγωνισμός στην αγορά
	Σύνολο


	Ανώτερης Εκπαίδευσης Προσωπικό (ΑΕΙ, ΤΕΙ, Ανώτερη Τηλεπικοινωνιακή Σχολή)
	Ανώτερης Εκπαίδευσης Προσωπικό (ΑΕΙ, ΤΕΙ, Ανώτερη Τηλεπικοινωνιακή Σχολή)
	Σύνολο


	Μόνιμο Προσωπικό
	Έκτακτο Προσωπικό
	Μερική Απασχόληση
	Σύνολο
	Σύνολο
	Σύνολο
	Σταθερή Τηλεφωνία
	Κινητή Τηλεφωνία



	Τέλος Χρήσης (το δευτ.)
	Τέλος Χρήσης (το δευτ.)
	Τέλος Χρήσης (το δευτ.)
	Διαδίκτυο





