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Δηζαγσγή γηα ηε κειέηε ηεο ICAP θαη ηνπ ΟΠΑ
Η κειέηε κε αληηθείκελν ηελ «Κνηλσληθν-νηθνλνκηθή Απνηίκεζε ηνπ θιάδνπ
ηεο Κηλεηήο Σειεθσλίαο ζηελ Διιάδα» εθπνλήζεθε απφ ηελ ICAP GROUP
θαη ην ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
θνπφο ηεο κειέηεο : Η απνηίκεζε ηεο ζπλεηζθνξάο ηνπ θιάδνπ ηεο θηλεηήο
ηειεθσλίαο ζηελ νηθνλνκία, ηελ επηρεηξεκαηηθή θνηλφηεηα θαη ηελ θνηλσλία ηεο ρψξαο, ε
αλάιπζε ησλ βαζηθψλ πξνθιήζεσλ ηνπ θιάδνπ θαη ν εληνπηζκφο ησλ απαηηνχκελσλ
ζεζκηθψλ παξεκβάζεσλ.
Υξφλνο εθπφλεζεο : Η αξρηθή κειέηε νινθιεξψζεθε ην Ννέκβξην ηνπ 2008 θαη
επηθαηξνπνηήζεθε ηνλ Οθηψβξην 2009.

Μεζνδνινγία : Γηα ηελ επηθαηξνπνίεζε ηεο κειέηεο αληιήζεθαλ ζηνηρεία απφ ηηο ηξεηο
επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ θαη ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα ηειεπηαία δηαζέζηκα ζηνηρεία απφ
δεπηεξνγελείο πεγέο (ICAP DataBank, ΔΤΔ θαη δηεζλείο θιαδηθέο κειέηεο).
ηελ αξρηθή κειέηε είραλ γίλεη επηπξφζζεηα πξσηνγελείο έξεπλεο ζην γεληθφ θνηλφ θαη
ζηελ επηρεηξεκαηηθή θνηλφηεηα, θαζψο θαη ζπλεληεχμεηο κε δεκφζηνπο θνξείο, κε
θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο θαη ΜΜΔ.

Γηείζδπζε ηεο Κηλεηήο Σειεθσλίαο
Τπεξεζίεο γηα φινπο – ε Διιάδα ζε πςειή ζέζε δηείζδπζεο ηεο Κηλεηήο
Σειεθσλίαο ζηελ Δπξψπε
• Πνζνζηφ πιεζπζκηαθήο θάιπςεο
δηθηχνπ ζρεδφλ 100% ηεο ρψξαο
• Πνζνζηφ πιεζπζκνχ πνπ θάλεη
ρξήζε θηλεηνχ 82%
• Η πξνζηηή ηηκή απφθηεζεο
βαζηθψλ ππεξεζηψλ
πξνπιεξσκέλεο θηλεηήο
ηειεθσλίαο θαηέζηεζε ην θηλεηφ
ηειέθσλν πξνζβάζηκν ζε
θνηλσληθέο νκάδεο ρσξίο
δπλαηφηεηα αγνξάο ππεξεζηψλ
ζηαζεξήο ηειεθσλίαο.

Ωθέιεηεο ηεο θηλεηήο ηειεθσλίαο ζηελ πνηφηεηα δσήο
Σν θηλεηφ ηειέθσλν δηεπθνιχλεη ηελ επηθνηλσλία θαη εληζρχεη ην αίζζεκα
αζθάιεηαο ησλ πνιηηψλ
• Η θηλεηή ηειεθσλία δηεπθνιχλεη
θαηεγνξίεο πνιηηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο

• Η ζπληξηπηηθή πιεηνλφηεηα ηνπ θνηλνχ
αλαγλσξίδεη φηη ε θηλεηή ηειεθσλία «έρεη
θέξεη πην θνληά ζε απηνχο ηηο λέεο
ηερλνινγίεο», έρεη θάλεη «επθνιφηεξε ηε
δσή ησλ αλζξψπσλ ζηηο
απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο», βνεζάεη
«ζεκαληηθά ην έξγν ησλ αξρψλ θαη
θνξέσλ ζε πεξηπηψζεηο έθηαθηεο
αλάγθεο».
• Σν 81% ηνπ γεληθνχ θνηλνχ ζεσξεί φηη, νη
εηαηξείεο θηλεηήο ηειεθσλίαο παξέρνπλ
επξεία γθάκα πνηνηηθψλ πξντφλησλ θαη
ππεξεζηψλ, ελψ ην 78% αλαθέξεη φηη
παξέρνπλ παθέηα / ππεξεζίεο πνπ
ζπκθέξνπλ.

Ανηιλαμβανόμενα οθέλη / πλεονεκηήμαηα από ηη
σπήζη κινηηού ηηλεθώνος – Αςθόπμηηα
Γενικό Κοινό
Διεπζεξία λα ηειεθσλήζεηο φπνπ θαη φπνηε
ζειήζεηο

66

Αζθάιεηα λα γλσξίδεηο φηη κπνξείο λα
ηειεθσλήζεηο απφ νπνπδήπνηε

37

Αζθάιεηα ή θαη ζσηεξία ζε πεξηπηψζεηο
έθηαθηεο αλάγθεο (πρ πγείαο, ζεηζκνχ, θσηηάο
θιπ)

34

Γπλαηφηεηα λα ζε βξίζθνπλ φπνπ θαη εάλ είζαη

21

Aπνηειεζκαηηθφηεξε δηαρείξηζε ηεο
πξνζσπηθήο θαη επαγγεικαηηθήο δσήο

10

Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο ζπζθεπή γηα λα
θάλεηο δηάθνξα πξάγκαηα, φπσο λα κπεηο ζην
ίληεξλεη, λα ζηείιεηο e-mail, απφ νπνπδήπνηε
Αληηθαηάζηαζε δηαθφξσλ άιισλ ζπζθεπψλ
(πρ αθνχο κνπζηθή φπνηε ζέιεηο)

4

1

Ωθέιεηεο ηεο θηλεηήο ηειεθσλίαο ζηηο επηρεηξήζεηο
7,5 ζηηο 10 επηρεηξήζεηο ζεσξνχλ αδχλαην ή αξθεηά δχζθνιν λα ζπλερίζνπλ
ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπο ρσξίο ην θηλεηφ ηειέθσλν.
Βάζεη ηεο έξεπλαο, νη επηρεηξήζεηο αλαγλσξίδνπλ σο βαζηθά νθέιε / πιενλεθηήκαηα
απφ ηε ρξήζε ηνπ θηλεηνχ ηειεθψλνπ:

• ηελ άκεζε επηθνηλσλία κε πειάηεο θαη ζπλεξγάηεο
• ηελ απηνλνκία πνπ παξέρεη
• ηε δπλαηφηεηα ρξήζεο ηνπ θηλεηνχ ηειεθψλνπ ρσξίο πεξηνξηζκνχο ρξφλνπ θαη
ηφπνπ
Οη επηρεηξήζεηο πνπ παξέρνπλ θηλεηά ηειέθσλα ζηνπο εξγαδφκελνπο δειψλνπλ φηη:
• έρεη απμεζεί ν φγθνο εξγαζηψλ ηνπο (48% ησλ επηρεηξήζεσλ)
• έρεη απμεζεί ε παξαγσγηθφηεηά ηνπο (45% ησλ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ θαη
επαγγεικαηηψλ θαη 53% ησλ κεγάισλ επηρεηξήζεσλ)
• έρεη κεησζεί ν ρξφλνο δηεθπεξαίσζεο ησλ εξγαζηψλ (58% ησλ κηθξψλ
επηρεηξήζεσλ θαη επαγγεικαηηψλ θαη 66% ησλ κεγάισλ επηρεηξήζεσλ)

Η ζπλεηζθνξά ηνπ θιάδνπ θηλεηήο ηειεθσλίαο
ζηελ εζληθή νηθνλνκία
Η Κηλεηή Σειεθσλία ζπλεηζθέξεη θαηά 0,6% ηνπ ΑΔΠ ζηηο αλεπηπγκέλεο
ρψξεο κε θάζε 10 πνζνζηηαίεο κνλάδεο αχμεζεο ηεο δηείζδπζεο
(Παγθφζκηα Σξάπεδα, 2009)
ηελ Διιάδα ε ζπλεηζθνξά ηνπ θιάδνπ αλαιχεηαη σο εμήο:
• πλεηζθνξά θιάδνπ απφ ηελ πιεπξά ηεο πξνζθνξάο: Δπίδξαζε ηνπ θιάδνπ ζηελ
νηθνλνκία απφ ηε δεκηνπξγία εηζνδεκάησλ κέζσ ηεο παξαγσγήο πξντφλησλ θαη
ππεξεζηψλ θηλεηήο ηειεθσλίαο 1,88% ηνπ ΑΔΠ
• πλεηζθνξά ηνπ θιάδνπ απφ ηελ πιεπξά ηεο ρξήζεο: Δπίδξαζε ησλ ππεξεζηψλ
θηλεηήο ηειεθσλίαο ζηελ παξαγσγηθφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ αμηνπνηνχλ ηηο
δπλαηφηεηεο ηεο ηερλνινγίαο απηήο 1,78% ηνπ ΑΔΠ

Η ζπλεηζθνξά ηνπ θιάδνπ θηλεηήο ηειεθσλίαο ζηελ
εζληθή νηθνλνκία
Η Κηλεηή Σειεθσλία ζπλεηζθέξεη ζηα δεκφζηα έζνδα φζα ρξεηάδεηαη ν εζληθφο
πξνυπνινγηζκφο (2009) γηα επελδχζεηο ζηελ εθπαίδεπζε, θαηάξηηζε, πγεία –
πξφλνηα θαη ζηνλ πνιηηηζκφ καδί
• Σα δεκφζηα έζνδα πνπ δεκηνπξγεί ν
θιάδνο αλέξρνληαη ζε €1.550 εθ. θαη
νη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ζε €386 εθ.
Ανάλυση Δημόσιων Εσόδων

• Σα δεκφζηα έζνδα ηνπ θιάδνπ
ζπκβάιινπλ νπζηαζηηθά ζηελ
θάιπςε αλαγθψλ ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ θαη καδί κε ηηο
αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο απνηεινχλ ην
0,8% ηνπ ΑΔΠ.
• Σν δεκφζην θαη ηα αζθαιηζηηθά
ηακεία απνξξνθνχλ ην 43% ηνπ
ζπλφινπ ησλ εηζνδεκάησλ πνπ
δεκηνπξγεί ν θιάδνο ζηελ Διιάδα ην
2008.

(ποσά σε τιλ. €)
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Η ζπλεηζθνξά ηνπ θιάδνπ θηλεηήο ηειεθσλίαο ζηελ
εζληθή νηθνλνκία
Ο θιάδνο ηεο θηλεηήο ηειεθσλίαο ζπκβάιιεη ζηελ απαζρφιεζε θαη ζηε
ζπγθξάηεζε ηνπ πιεζσξηζκνχ
• Μεηαμχ ηνπ 1999 θαη 2008, ν δείθηεο
ηηκψλ ππεξεζηψλ θηλεηήο
ηειεθσλίαο έρεη κεησζεί θαηά
37,1%, απνηειψληαο καδί κε ηηο
ζπζθεπέο θηλεηήο ηειεθσλίαο ηνπο
θιάδνπο κε ηε κεγαιχηεξε κείσζε
ηηκψλ.

• Ο θιάδνο θηλεηήο ηειεθσλίαο
ζπλεηζθέξεη ζηελ εζληθή νηθνλνκία κε ηε
δεκηνπξγία ζεκαληηθνχ αξηζκνχ
ζέζεσλ εξγαζίαο (85 ρηι. άκεζα θαη
έκκεζα)
Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ

Εξέλιξη δεικτών τιμών κινητής τηλεφωνίας
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Η θαζνιηθή αζχξκαηε πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν –
θιεηδί γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ θιάδνπ
Η κεηαθνξά δεδνκέλσλ είλαη ε θχξηα πεγή αλάπηπμεο ηνπ θιάδνπ ζην κέιινλ
Εκτίμηση συνεισφοράς ασύρματων επικοινωνιών

Εκτίμηση συνεισφοράς κλάδου
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415 εθ. επξψ
ζε δεκφζηα
έζνδα

Βαζηθέο ππνζέζεηο ζελαξίσλ
• Έζνδα απφ πσιήζεηο θσλεηηθψλ ππεξεζηψλ
θαη ζπζθεπψλ: Μέρξη ην 2014, κεηψλνληαη θαηά
0,5% εηεζίσο θαη ζηα δχν ζελάξηα, ιφγσ θνξεζκνχ
ηνπ θιάδνπ.
• Έζνδα απφ κεηαθνξά δεδνκέλσλ:
• ζελάξην Α: ην πθηζηάκελν ξπζκηζηηθφ θαη
θνξνινγηθφ πεξηβάιινλ ζπλερίδεηαη
ηα έζνδα απφ mobile data απμάλνληαη θαηά
4,7% εηεζίσο (φζν θαη ην 2008 ζηελ Διιάδα)
• ζελάξην Β: ε πνιηηεία δηεπθνιχλεη ηελ
πινπνίεζε επελδχζεσλ ζηα δίθηπα
ηα έζνδα απφ mobile data απμάλνληαη θαηά 24%
εηεζίσο (φζν θαη ην 2008 ζηελ παγθφζκηα
αγνξά)
Δπίπησζε ζηελ νηθνλνκία απφ ηε δηαθνξά ησλ
δχν ζελαξίσλ
• € 0,9 δηζ. ζε πςειφηεξν ΑΔΠ
• 14 ρηι. πεξηζζφηεξεο ζέζεηο εξγαζίαο
• € 415 εθ. επηπιένλ δεκφζηα έζνδα

Γηψξγνο Γηαγιήο
Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο
Σκήκα Γηνηθεηηθήο Δπηζηήκεο &Σερλνινγίαο
Οηθνλνκηθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ
Δπηζηεκνληθφο Τπεχζπλνο ηεο Οκάδαο Έξεπλαο
Κηλεηψλ θαη Αζχξκαησλ Δθαξκνγψλ

Κηλεηή ηειεθσλία θαη ςεθηαθφ ράζκα
Η Διιάδα παξνπζηάδεη πζηέξεζε ζηελ αλάπηπμε θαη ρξήζε ππεξεζηψλ 3G

Γηείζδπζε επξπδσληθφηεηαο
•

Τπάξρεη βειηίσζε ζηε δηείζδπζε ησλ γξακκψλ
ζηαζεξήο επξπδσληθήο πξφζβαζεο ζηελ Διιάδα ην
2008 (13,4%) έλαληη ηνπ 2007 (9,1%), αιιά ε ρψξα
είλαη ηέηαξηε απφ ην ηέινο ζηελ παλεπξσπατθή
θαηάηαμε μεπεξλψληαο κφλν ηε ινβαθία, ηε
Βνπιγαξία, ηε Ρνπκαλία θαη ηελ Πνισλία απφ ηηο
ρψξεο ηεο ΔΔ27.

•

Δπηπξφζζεηα, ππάξρνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο
κεηαμχ πεξηθεξεηψλ θαη ζηξσκάησλ ηνπ
πιεζπζκνχ ζηε δηείζδπζε ηεο επξπδσληθφηεηαο

Κηλεηή ηειεθσλία θαη ςεθηαθφ ράζκα
•

Σν θηλεηφ ηειέθσλν έρεη ηεξάζηηεο δπλαηφηεηεο σο κέζν εμάιεηςεο ηνπ ςεθηαθνχ
ράζκαηνο
Σα δίθηπα θηλεηψλ επηθνηλσληψλ
έρνπλ ηεξάζηηεο πξννπηηθέο
εδξαίσζεο σο βαζηθέο πχιεο
επξπδσληθήο πξφζβαζεο ζην
κέιινλ

•

Σν θηλεηφ ηειέθσλν είλαη
θαζνιηθά απνδεθηφ θαη
ρξεζηκνπνηείηαη αλεμάξηεηα απφ
γεσγξαθηθνχο, ειηθηαθνχο θαη
κνξθσηηθνχο πεξηνξηζκνχο –
ηδαληθή ζπζθεπή γηα ηελ εμάιεηςε
ηνπ παξαηεξνχκελνπ ςεθηαθνχ
ράζκαηνο

•

Γηα λα επηηειέζεη φκσο απηφ ην
ξφιν, πξέπεη λα δεκηνπξγεζνχλ
πξνυπνζέζεηο αλάπηπμεο
αζχξκαηεο επξπδσληθήο
θνπιηνχξαο

Αλάιπζε ησλ ηάζεσλ ηνπ Κιάδνπ
Ο Κιάδνο έρεη εηζέιζεη ζε θάζε θνξεζκνχ
Έσοδα Κλάδου Κινητής Τηλεφωνίας
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Πεγή: Ιζνινγηζκνί Δηαηξηψλ, ICAP

EBITDA Κλάδου Κινητής Τηλεφωνίας
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16,4%
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Αξλεηηθνί ξπζκνί αλάπηπμεο γηα πξψηε θνξά ζηελ
ηζηνξία ηνπ θιάδνπ
• Αχμεζε εζφδσλ 2,9% ην 2008 έλαληη κέζνπ φξνπ
αχμεζεο 14% ηελ πεξίνδν 2001-2006
• Μείσζε θεξδψλ (πξν θφξσλ, ηφθσλ θαη
απνζβέζεσλ) θαηά 0,8% (2008)
• Μείσζε Λεηηνπξγηθψλ Κεξδψλ θαηά 45% ην
2008 (556.εθ. €) ζε ζρέζε κε ην 2007
• Μείσζε πεξηζσξίνπ Μηθηνχ Κέξδνπο θαηά
13%
• πλερήο κείσζε ηνπ ARPU (14% ην 2008)
• Μείσζε 20% ηνπ δείθηε άκεζεο ξεπζηφηεηαο
ησλ εηαηξεηψλ κεηψλεη ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα
αληαπεμέιζνπλ ζηηο άκεζεο νηθνλνκηθέο ηνπο
ππνρξεψζεηο (αχμεζε ππνρξεψζεσλ ή κείσζε
ηδίσλ θεθαιαίσλ)
• Μείσζε δηαθεκηζηηθψλ δαπαλψλ ησλ
εηαηξεηψλ θαηά 25%

Αύξηζη

•
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Πεγή: Ιζνινγηζκνί Δηαηξηψλ, Αλάιπζε ICAP
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Αλάιπζε ησλ ηάζεσλ ηνπ Κιάδνπ
Δθηηκήζεηο θαη πξννπηηθέο γηα ηα επφκελα ρξφληα
• Μείσζε ξπζκνχ αχμεζεο ζπλδξνκεηψλ θαζψο ήδε ε αγνξά πιεζηάδεη ζε ζρεδφλ
θαζνιηθή δηείζδπζε
• Σα αξλεηηθά καθξννηθνλνκηθά κεγέζε δηεζλψο ζπκπηέδνπλ ηε ρξήζε
• Αλακέλεηαη κείσζε ηεο θεξδνθνξίαο
• EBITDA 25,1% έσο ην 2013
• ARPU 16€ έσο ην 2013
• Ο απμεκέλνο αληαγσληζκφο θαη νη θαλνληζηηθέο ξπζκίζεηο ζπκπηέδνπλ ηηο ηηκέο θαη ηα
πεξηζψξηα θέξδνπο
• Μείσζε ηεο πηζηφηεηαο ησλ πειαηψλ ιφγσ ηε ζπλερνχο αλαδήηεζεο πξνζθνξψλ
• Αχμεζε ηνπ ζρεηηθνχ κεξηδίνπ αγνξάο ηεο θαξηνθηλεηήο ηειεθσλίαο
• Δπηηάρπλζε ηεο αληηθαηάζηαζεο ηεο ζηαζεξήο κε θηλεηή ηειεθσλία
• Αχμεζε ηεο δήηεζεο γηα ζπζθεπέο πνπ ππνζηεξίδνπλ επξπδσληθέο ππεξεζίεο
(θζελφηεξε ελαιιαθηηθή ζην ζηαζεξφ Broadband)
Παξάγνληεο πνπ κπνξεί λα επηβξαδχλνπλ ηελ πησηηθή ηάζε ηεο αγνξάο

• Αχμεζε ρξήζεο θηλεηψλ ππεξεζηψλ δεδνκέλσλ (mobile broadband)
• Παξνρή δεζκνπνηεκέλσλ ππεξεζηψλ

Πξνυπνζέζεηο αλάπηπμεο ηνπ θιάδνπ
Ο ηξφπνο αληίδξαζεο ησλ εηαηξεηψλ ζηηο ηάζεηο ηεο αγνξάο ζα θαζνξίζεη ηελ
έμνδν ηνπ θιάδνπ απφ ηελ θξίζε θαη ηελ είζνδν ζε λέα πεξίνδν αλάπηπμεο

Οη ζεκαληηθφηεξεο ζήκεξα πξνυπνζέζεηο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ θιάδνπ είλαη:
• ηφρεπζε ζε ππεξεζίεο δεδνκέλσλ θαη επελδχζεηο ζηελ αλάπηπμε/ αλαβάζκηζε
ησλ δηθηχσλ 3εο γεληάο
• Αλάπηπμε θαη παξνρή δεζκνπνηεκέλσλ ππεξεζηψλ γηα ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ
ηάζεσλ ησλ ρξεζηψλ γηα αληηθαηάζηαζε ησλ ζηαζεξψλ ηειεθσληθψλ ζπλδέζεσλ κε
θηλεηέο
• ηαζεξή ηηκνιφγεζε ππεξεζηψλ θαη πξνζθνξέο καθξνρξφλησλ ζπκβνιαίσλ γηα
ζηφρεπζε θαηαλαισηψλ πνπ επηζπκνχλ λα ζηαζεξνπνηήζνπλ θαη λα ειέγμνπλ ηα έμνδά
ηνπο
Οη επελδχζεηο γηα ηελ ζπληήξεζε ησλ πθηζηάκελσλ δηθηχσλ θαη ηελ πεξαηηέξσ
αλάπηπμή ηνπο απνηεινχλ θαζνξηζηηθφ παξάγνληα γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο βηψζηκεο
αλάπηπμεο ηνπ θιάδνπ θαη ηελ παξνρή λέσλ ππεξεζηψλ

Ο θιάδνο έρεη επελδχζεη κέρξη ζήκεξα €5,5 δηζ., ελψ απαηηνχληαη επηπιένλ
επελδχζεηο χςνπο €600 εθ. αλά έηνο γηα ηα επφκελα 3 έηε

Δπελδχζεηο
Γπζκελέο επελδπηηθφ πεξηβάιινλ
• Η νηθνλνκηθή θξίζε απμάλεη ην θφζηνο θεθαιαίνπ θαη επνκέλσο δπζρεξαίλεη ηελ
πξαγκαηνπνίεζε επελδχζεσλ
• Οη λνκνζεηηθέο θαη θαλνληζηηθέο ξπζκίζεηο, (π.ρ. θνξνιφγεζε θαη ξπζκίζεηο ηηκψλ),
δεκηνπξγνχλ επηπξφζζεηεο ζεκαληηθέο επηβαξχλζεηο γηα ηνλ θιάδν
• Σα γξαθεηνθξαηηθά εκπφδηα (π.ρ. θαζεζηψο αδεηνδφηεζεο) δπζρεξαίλνπλ αθφκα
πεξηζζφηεξν ηε δπλαηφηεηα ησλ εηαηξηψλ λα επελδχζνπλ ζε αλάπηπμε ησλ ππνδνκψλ
ηνπο
Η Πνιηηεία κπνξεί λα δηεπθνιχλεη ην επελδπηηθφ θιίκα ζηνλ θιάδν
• Απειεπζεξψλνληαο ελαξκνληζκέλα ςεθηαθφ κέξηζκα θάζκαηνο κε ηξφπν πνπ λα
ελζαξξχλεη ηηο επελδχζεηο ζε ππνδνκέο
• Μεηψλνληαο ηνπο επηβαιιφκελνπο θφξνπο
• Δλζαξξχλνληαο επηρεηξεκαηηθέο ζπκθσλίεο γηα δηακνηξαζκφ ππνδνκψλ
• Αλαβάιινληαο πεξαηηέξσ θαλνληζηηθέο ξπζκίζεηο ηηκψλ, θαηά θχξην ιφγν απηέο πνπ
επεξεάδνπλ ηε ιηαληθή θαη κεηψλνπλ ηα έζνδα ησλ παξφρσλ θαη θαηά ζπλέπεηα
πεξηνξίδνπλ ηηο απνθάζεηο ηνπο γηα επελδχζεηο
• Δμαιείθνληαο γξαθεηνθξαηηθά εκπφδηα θαη θαζπζηεξήζεηο ζηελ έγθξηζε
επελδπηηθψλ ζρεδίσλ

Φνξνινγία θηλεηήο ηειεθσλίαο
Η κείσζε ησλ ηηκψλ ηεο θηλεηήο ηειεθσλίαο απφ ηνλ θιάδν αληηζηαζκίδεηαη ηα
ηειεπηαία έηε απφ ηηο απμήζεηο ζηελ έκκεζε θνξνινγία
Δηδηθφ ηέινο θηλεηήο ηειεθσλίαο
• Με ηηο λέεο απμήζεηο ζην ηέινο θηλεηήο ηειεθσλίαο,
ε θνξνινγία καδί κε ην ΦΠΑ μεθηλάεη απφ 33%
θαη θηάλεη έσο θαη 43%, ελψ πιένλ
επηβαξχλνληαη θαη ηα θαξηνθηλεηά.
• Η κέζε αχμεζε ηεο ηηκήο ησλ ππεξεζηψλ απφ
ηε λέα αχμεζε ηνπ ηέινπο αλέξρεηαη ζε 6,4%

Σύγκριση Μεταβολής (%) ΔΤΚ

Μηνιαίοσ Λογαριασμού Κινητής Τηλευωνίας
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Πεγή: ΔΤΔ & ICAP

2005

2006

2007

2008

Φνξνινγία θηλεηήο ηειεθσλίαο
Η Διιάδα έρεη ηελ πςειφηεξε θνξνινγία ζηελ θηλεηή ηειεθσλία απφ φιεο ηηο
ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο
Δηδηθφ ηέινο θηλεηήο ηειεθσλίαο
• Η Διιάδα είλαη κία απφ ηηο ειάρηζηεο ρψξεο ζηηο νπνίεο
επηβάιιεηαη εηδηθφο θφξνο ζηε ρξήζε θηλεηήο ηειεθσλίαο.

Φορολογία χρήσης κινητών
36,1%
27,9%
20,6%

• Αθφκε θαη πξηλ ηηο ηειεπηαίεο απμήζεηο ν θφξνο σο πνζνζηφ
ηνπ κέζνπ ινγαξηαζκνχ ήηαλ ν πςειφηεξνο απφ φιεο ηηο
ρψξεο ηεο Δ.Δ.
• Σα κφλα πξντφληα κε αληίζηνηρε θνξνινγηθή επηβάξπλζε
αθνξνχλ ζε είδε πνιπηειείαο

• Κακία ππεξεζία δελ αληηκεησπίδεηαη θνξνινγηθά κε
παξφκνην ηξφπν, θαηαηάζζνληαο έηζη ηνλ θιάδν θηλεηήο
ηειεθσλίαο ζε κηα ηδηφηππε θαηεγνξία πςειήο
θνξνιφγεζεο ζε αληίζεζε κε άιινπο παξφκνηνπο θιάδνπο
(π.ρ. ζηαζεξή ηειεθσλία, πξφζβαζε ζην Internet) θαη
επνκέλσο εγείξνληαο αθφκε θαη ζέκα ζηξέβισζεο ηνπ
αληαγσληζκνχ ζηηο αγνξέο απηέο.

17,5%

Διιάδα κεηά Διιάδα πξηλ
ηηο
ηηο
ηειεπηαίεο
ηειεπηαίεο
απμήζεηο
απμήζεηο

Δ.Δ. 27

74 ρψξεο

Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ εηαηξεηψλ απφ ICAP γηα ηελ Διιάδα,
Global Mobile Tax Review, GSM Deloitte γηα ην εμσηεξηθφ

Γηαδηθαζία αδεηνδφηεζεο ζηαζκψλ βάζεο θηλεηήο
ηειεθσλίαο
Γαηδαιψδεο ην ζχζηεκα αδεηνδφηεζεο Β θηλεηήο ηειεθσλίαο ζηελ Διιάδα
•

•

•

Οη εηαηξείεο πινπνηνχλ ζεκαληηθέο επελδχζεηο ζηελ αλάπηπμε
ησλ δηθηχσλ ηνπο, ε ιεηηνπξγία ησλ νπνίσλ είλαη αβέβαηε
ιφγσ ηεο αδπλακίαο έγθαηξεο αδεηνδφηεζεο ησλ Β:
– Γξαθεηνθξαηία: Απαηηείηαη εκπινθή 9 δεκφζησλ
ππεξεζηψλ, ηε ζηηγκή πνπ ζε άιιεο επξσπατθέο ρψξεο
ε δηαδηθαζία νινθιεξψλεηαη απφ 1-3 δεκφζηνπο θνξείο
– Υξνλνβφξα δηαδηθαζία: 2 έηε ζηελ Διιάδα έλαληη 7,2
κελψλ ζηελ ΔΔ θαηά ΜΟ
– Γηαρεηξηζηηθή αδπλακία: Μφιηο ην 5,9% ηνπ ζπλφινπ
ησλ πθηζηάκελσλ θεξαηψλ έρεη επαλαδεηνδνηεζεί (κεηά
ηελ αιιαγή ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ), ηε ζηηγκή πνπ φιεο
νη εηαηξίεο έρνπλ ππνβάιεη ζηηο αξκφδηεο αξρέο ηνπο
απαηηνχκελνπο θαθέινπο.
– Αδπλακία ηεο θπβέξλεζεο λα πξνρσξήζεη ζε
λνκνζεηηθφ έξγν, ιφγσ ζπλαξκνδηφηεηαο πνιιψλ
Τπνπξγείσλ & θνξέσλ
Απαηηείηαη άκεζε ελεξγνπνίεζε ησλ αξκφδησλ θνξέσλ γηα
ηελ πξαθηηθή θαη νπζηαζηηθή επίιπζε ηνπ αδεηνδνηηθνχ
πξνβιήκαηνο
Η αλάγθε αιιαγψλ ζην ηζρχνλ θαζεζηψο αλαγλσξίδεηαη απφ
φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο

Γηψξγνο ηεθαλφπνπινο
Γεληθφο Γηεπζπληήο
Έλσζε Δηαηξεηψλ Κηλεηήο Σειεθσλίαο

Ο ξφινο ηεο Κηλεηήο Σειεθσλίαο ζήκεξα
Η θηλεηή ηειεθσλία είλαη θιάδνο ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ αλάπηπμε
ηεο Διιεληθήο Οηθνλνκίαο
•

πκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε, αιιά θπξίσο ζηελ πινπνίεζε ηεο ειεθηξνληθήο
δηαθπβέξλεζεο θαη ζπλεπψο ζηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο
θαη ηελ αλαβάζκηζε ηεο ζρέζεο ηνπ θξάηνπο κε ηνλ πνιίηε
– Η ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε καδί κε ηα ζέκαηα ηερλνινγηψλ θαη ηειεπηθνηλσληψλ
βξίζθνληαη ζηηο πξψηεο ζέζεηο ηεο αηδέληαο ηεο λέαο Κπβέξλεζεο θαη ζα
απνηειέζνπλ αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο νξγάλσζεο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο.

•

Γηαζέηεη ηελ ηερλνινγηθή ππνδνκή πνπ βνεζά ζηε κείσζε ηεο
πεξηβαιινληηθήο επηβάξπλζεο θαη ηε βειηίσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ησλ
επηρεηξήζεσλ θαη ηεο νηθνλνκίαο γεληθφηεξα.
– Ο άμνλαο ηεο πξάζηλεο νηθνλνκίαο θαη αλάπηπμεο θαηέρεη εμέρνπζα ζέζε ζηελ
πνιηηηθή αηδέληα ηεο θπβέξλεζεο.

Η ζεκαζία ηεο Κηλεηήο Σειεθσλίαο γηα ηελ ΔΔ
Κηλεηήξην δχλακε νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο απνηεινχλ νη θηλεηέο επηθνηλσλίεο
γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε
•

Ννέκβξηνο 2009: αλαθνίλσζε ηεο Δπξσπατθή Δπηηξνπήο
Σo Δπξσπατθφ λνκνζεηηθφ πιαίζην: ην EU Telecoms Reform ςεθίζηεθε ζην ΔΔ.
Οη Δπξσπατθέο πξννπηηθέο:
– χζηαζε λέαο Δπξσπατθήο Αξρήο (BEREC: Body of European Regulators
Group) γηα ηηο Σειεπηθνηλσλίεο κε ζηφρν ηε ζπλνρή ησλ λνκνζεηηθψλ πιαηζίσλ
ησλ θξαηψλ-κειψλ γηα ηηο ηειεπηθνηλσλίεο (Άλνημε 2010)
– Η ΔΔ είλαη έηνηκε γηα αζχξκαηεο επξπδσληθέο επηθνηλσλίεο ζηηο ζπρλφηεηεο GSM
Ο εθζπγρξνληζκφ ηεο επξσπατθήο λνκνζεζίαο – ηεο νδεγίαο GSM – ζρεηηθά κε ηε
ρξήζε ηνπ ξαδηνθάζκαηνο πνπ απαηηείηαη γηα ππεξεζίεο θηλεηήο ηειεθσλίαο.
Απνηέιεζκα:
– ελίζρπζε ηνπ αληαγσληζκνχ ζηελ επξσπατθή αγνξά ηειεπηθνηλσληψλ
– επθνιφηεξε εθκεηάιιεπζε ηεο παξνρήο ηαρχηεξσλ αζχξκαησλ ππεξεζηψλ

Η ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα

Καζνξηζηηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ θιάδνπ θηλεηήο
ηειεθσλίαο ζηελ Διιάδα είλαη ε αλάπηπμε ησλ ππνδνκψλ θηλεηήο
ηειεθσλίαο
Η ηερλνινγηθή ζχγθιηζε ηεο Διιάδαο κε ηελ ππφινηπε Δπξψπε απαηηεί ηελ
αλάδεημε ηεο θηλεηήο ηειεθσλίαο ζε ζηξαηεγηθφ άμνλα αλάπηπμεο απφ ηελ
Κπβέξλεζε.
Σαπηφρξνλα απαηηείηαη λα επηιπζνχλ:
1. ην κείδνλ δήηεκα ηεο αδεηνδφηεζεο ησλ αληίζηνηρσλ ππνδνκψλ θαη
2. ην δήηεκα ηεο ππεξβνιηθήο θνξνιφγεζεο ησλ ππεξεζηψλ θηλεηήο ηειεθσλίαο

Δλζσκάησζε ησλ Δπξσπατθψλ Οδεγηψλ ζηελ Διιεληθή
λνκνζεζία κέρξη ηνλ Ινχλην ηνπ 2011

Αδεηνδφηεζε ησλ ηαζκψλ Βάζεο
Σν θνξπθαίν πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίδεη ν θιάδνο ηεο θηλεηήο ηειεθσλίαο
ζηελ Διιάδα είλαη ε αδεηνδφηεζε ησλ ηαζκψλ Βάζεο (Β)
• Ο Ν.3431/2006, ηέζζεξα ρξφληα κεηά ηελ ςήθηζή ηνπ δελ έρεη εθαξκνζηεί απφ ηελ
δεκφζηα δηνίθεζε. Πξφθεηηαη γηα έλα λφκν αλεπαξθή ν νπνίνο ρξήδεη νπζηαζηηθψλ
βειηηψζεσλ
• Η δηαδηθαζία αδεηνδφηεζεο θαη ιεηηνπξγηάο ησλ ζηαζκψλ βάζεο ραξαθηεξίδεηαη απφ
απζαηξεζία θαη αλαπνηειεζκαηηθφηεηα απφ ηελ πιεηνςεθία ησλ εκπιεθνκέλσλ Γεκνζίσλ
Αξρψλ
• Σν θξάηνο δε κεξίκλεζε γηα ηε ιήςε ζεηξάο δηνηθεηηθψλ θαη θξαηηθψλ κέηξσλ ψζηε νη
αξκφδηεο θξαηηθέο ππεξεζίεο θαη θνξείο λα κπνξνχλ λα θέξνπλ εηο πέξαο ηηο δηαδηθαζίεο
γηα ηελ λνκηκνπνίεζε ησλ δηθηχσλ φπσο απηέο πξνβιέπνληαη απφ ην Ν. 3431/2006
• Σν θφζηνο επαλαδεηνδφηεζεο Β - γηα ην ζχλνιν ησλ εηαηξεηψλ ηνπ Κιάδνπ - αλήιζε ζηα
€35 εθαη. κε ζηφρν ηε ιήςε λεψηεξσλ εγθξίζεσλ, νη νπνίεο θαη ζα επηβεβαηψλνπλ κε
ηνλ πην θαηεγνξεκαηηθφ ηξφπν ηελ πηζηή ηήξεζε ησλ νξίσλ πνπ ηζρχνπλ

Αδεηνδφηεζε ησλ ηαζκψλ Βάζεο
Η πνιπεηήο ζπζζψξεπζε πξνβιεκάησλ ζηε δηαδηθαζία αδεηνδφηεζεο
ζηαζκψλ βάζεο ιεηηνπξγεί αλαζηαιηηθά γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ θιάδνπ
• Ο θιάδνο ηεο ΚΣ ζηελ Διιάδα βξίζθεηαη γηα πξψηε θνξά ζηελ ηζηνξία ηνπ ζε θαζνδηθή
πνξεία εζφδσλ, ε νπνία κπνξεί θαη πξέπεη λα αλαηξαπεί δίλνληαο έκθαζε ζε επελδχζεηο
ζε δίθηπα θαη ππεξεζίεο.

• Η πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θηλεηήο ηειεθσλίαο κεηψλεηαη ιφγσ ησλ
πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ νη εηαηξείεο θηλεηήο ηειεθσλίαο ζηνλ εθζπγρξνληζκφ
ησλ δηθηχσλ ηνπο
• Σν θφζηνο ρξήζεο ησλ ππεξεζηψλ θηλεηήο ηειεθσλίαο απφ πνιίηεο θαη επηρεηξεκαηίεο
απμάλεηαη. Η Διιάδα είλαη κία απφ ηηο αθξηβφηεξεο ρψξεο παγθνζκίσο ζηελ παξνρή
ππεξεζηψλ θηλεηήο ηειεθσλίαο

Δπελδχζεηο €1,8 δηο. δελ κπνξνχλ λα πινπνηεζνχλ απφ ηνλ Κιάδν

Οη πξνηάζεηο ηεο ΔΔΚΣ γηα ηελ επίιπζε ηνπ
δεηήκαηνο ηεο αδεηνδφηεζεο
Απαηηείηαη επίηεπμε πνιηηηθήο θαη θνηλσληθήο ζπλαίλεζεο γηα ηελ επίιπζε ηνπ
πξνβιήκαηνο ηεο αδεηνδφηεζεο
•

•

•

•
•

Πξνψζεζε ηξνπνπνηήζεσλ Ν. 3431/2006 πεξί Ηιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ:
– Παξάηαζε ζηελ παξ.19 ηνπ αξ.31 ηνπ Ν.3431/2006: ψζηε λα δηαηππψλεηαη ν
νξηζκφο γηα ηνλ πθηζηάκελν Β θαη λα δίδεηαη πξνζεζκία κέρξη ην Μάξηην ηνπ 2011
γηα λα νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία αδεηνδφηεζεο ζηηο 9 δηαθνξεηηθέο ππεξεζίεο ηεο
Γεκφζηαο Γηνίθεζεο
Δλίζρπζε ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο θαη ησλ ινηπψλ Πεξηθεξεηψλ κε δηνηθεηηθφ
πξνζσπηθφ αξκφδην γηα ηε δηεθπεξαίσζε εθθξεκνηήησλ ζηε δηαδηθαζία
έγθξηζεο Μειεηψλ Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ (ΜΠΔ)
Δληαίνο ηξφπνο αληηκεηψπηζεο ησλ αηηήζεσλ ΜΠΔ – Απαηηείηαη φιεο νη πεξηθέξεηεο
λα έρνπλ θνηλφ ηξφπν αληηκεηψπηζεο ησλ αηηήζεσλ ΜΠΔ γηα απνθπγή πξνζσπηθψλ
πνιηηηθψλ
Δλίζρπζε ηνπ ζπληνληζηηθνχ ξφινπ ηεο ΔΔΣΣ (Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληψλ &
Σαρπδξνκείσλ) ζηελ αδεηνδφηεζε ηαζκψλ Βάζεο θηλεηήο ηειεθσλίαο
Άκεζε πξνψζεζε ζηε Βνπιή ηνπ ρεδίνπ Νφκνπ πνπ ζεζπίδεη ην Παξαηεξεηήξην
Ηιεθηξνκαγλεηηθήο Αθηηλνβνιίαο - κέηξν νπζηαζηηθήο δηαθάλεηαο, ελεκέξσζεο θαη
ειέγρνπ.

Λνηπέο πξνηάζεηο πνιηηηθήο ηεο ΔΔΚΣ
Τπνδνκέο, ππεξεζίεο θαη ζπλεηζθνξά ζηελ πξάζηλε αλάπηπμε νη
πξνηεξαηφηεηεο ηνπ θιάδνπ
•

•

•

•

•

Αλάπηπμε θηλεηψλ επξπδσληθψλ δηθηχσλ πςειψλ ηαρπηήησλ
– Θα πξέπεη απνηειέζεη βαζηθή πξνηεξαηφηεηα θαη ζηξαηεγηθφ ζηφρν ηνπ λένπ Τπνπξγείνπ
Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ κε ζηφρν ηελ ελαξκφληζε ηεο ρψξαο κε ηηο
Δπξσπατθέο πνιηηηθέο θαη πξνηεξαηφηεηεο
Βέιηηζηε αμηνπνίεζε ησλ θηλεηψλ επηθνηλσληψλ απφ ηελ δεκφζηα δηνίθεζε
– Ο δεκφζηνο ηνκέαο ππνιείπεηαη ζεκαληηθά ζε ζρέζε κε ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα – απαηηείηαη
ελζσκάησζε ησλ θηλεηψλ επηθνηλσληψλ ζηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε
Αλαβάζκηζε ηεο ηερλνινγηθήο ππνδνκήο ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο
– Η εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα κπνξεί λα δηαζέζεη άκεζα αθφκα θαη ζην πην απνκαθξπζκέλν
ζρνιείν ηεο ρψξαο φινλ ηνλ φγθν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ κε 3G ηερλνινγίεο ησλ e-books
ηεξκαηηθψλ ζπζθεπψλ πνπ κπνξεί λα κνηξαζηνχλ ζην πιήζνο ησλ καζεηψλ θαη
ζπνπδαζηψλ
Πξσηνβνπιία γηα ην ςεθηαθφ κέξηζκα
– Απαηηείηαη έγθαηξε θαη νξζή θαηαλνκή ηνπ δηαζέζηκνπ θάζκαηνο, ην νπνίν ζα επηηξέςεη ηελ
παξνρή θηλεηψλ επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ
Πξάζηλε αλάπηπμε
– Αμηνπνίεζε ησλ θηλεηψλ επηθνηλσληψλ γηα απνηειεζκαηηθφηεξε πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε
θαη πξνζηαζία

