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Κηλεηέο Δπηθνηλσλίεο: ηξαηεγηθόο Άμνλαο
γηα ηελ Αλάπηπμε ηεο Διιεληθήο Οηθνλνκίαο

Γηώξγνο ηεθαλόπνπινο
Γεληθόο Γηεπζπληήο

Infocom World 2010
Ψεθηαθή Διιάδα: ζην ζηαπξνδξόκη ηεο επξπδσληθήο αλάπηπμεο

Οθηώβξηνο 2010
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Πεξηερόκελα
• Κηλεηή Σειεθσλία : πλζήθεο Λεηηνπξγίαο ηνπ Κιάδνπ
• πλεηζθνξά ηνπ θιάδνπ ζηελ Δζληθή Οηθνλνκία
• Οηθνλνκηθή θξίζε θαη θηλεηή ηειεθσλία
• Απνηειέζκαηα ηνπ θιάδνπ θηλεηήο ηειεθσλίαο
• Αζύξκαηε Δπξπδσληθόηεηα
• Πξνθιήζεηο θιάδνπ: Κόζηνο θηλεηήο ηειεθσλίαο
• Πξνθιήζεηο θιάδνπ: Ρπζκηζηηθό θαη αδεηνδνηηθό

• Πξννπηηθέο ηνπ θιάδνπ
• Πξνηάζεηο πνιηηηθήο
Πεγή δεδνκέλσλ:
Μειέηε «Απνηίκεζε θαη Πξνθιήζεηο ηνπ Κιάδνπ ηεο Κηλεηήο Σειεθσλίαο ζηελ Διιάδα» (Οθηώβξηνο 2010), ICAP &
Οηθνλνκηθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ
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Κηλεηή Σειεθσλία: πλζήθεο Λεηηνπξγίαο ηνπ Κιάδνπ
Σν αλαπνηειεζκαηηθό ξπζκηζηηθό πεξηβάιινλ, ε δπζιεηηνπξγία ηεο δεκόζηαο δηνίθεζεο
θαη ην πθηζηάκελν θνξνινγηθό θαζεζηώο αλαζηέιινπλ
αλάθακςε

επελδύζεηο

αλάπηπμε

πλέπεηεο ησλ ζπλζεθώλ ιεηηνπξγίαο ηνπ θιάδνπ είλαη

Μείσζε ηνπ επελδπηηθνύ πιάλνπ ησλ
εηαηξεηώλ θαηά 60%

Γξακαηηθόο πεξηνξηζκόο ησλ ζέζεσλ
εξγαζίαο θαηά 14.000 ζηα επόκελα 3
ρξόληα

Αλάγθε γηα βειηίσζε ηνπ ξπζκηζηηθνύ & θνξνινγηθνύ πεξηβάιινληνο ηνπ θιάδνπ

Σα εθηηκώκελα νθέιε πνπ ζα πξνθύςνπλ είλαη
ελίζρπζε θαηά 2,2% ηνπ ΑΔΠ
αύμεζε ζηελ απαζρόιεζε θαηά 14 ρηι. ζέζεηο εξγαζίαο
θαη ησλ δεκνζηνλνκηθώλ εζόδσλ θαηά €250 εθ.
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Απνηειέζκαηα θιάδνπ: Κύθινο εξγαζηώλ ζε ζύγθξηζε κε
Δπξώπε
Ο ηδίξνο γηα ππεξεζίεο θηλεηήο ηειεθσλίαο ζηελ Διιάδα ζπξξηθλώλεηαη κε
ξπζκό πνπ είλαη πνιιαπιάζηνο από ην κέζν όξν ηεο Δπξώπεο.
Μεταβολή service revenues κλάδου τελευταίου 12μηνου
ζναντι προηγοφμενου ζτουσ
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Πηγή: Merrill Lynch – European Telco Matrix – 2010 Q3
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Απνηειέζκαηα θιάδνπ: EBITDA ην β’ ηξίκελν
Σν β’ ηξίκελν ηνπ 2010 ε κείσζε ησλ θεξδώλ πξν Φόξσλ, ηόθσλ θαη
απνζβέζεσλ (EBITDA) κεηώλνληαη θαηά 26,1% από ηελ πεξζηλή πεξίνδν
EBITDA ζε εθ. επξώ
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• Σν πξώην εμάκελν ε κείσζε
ηνπ EBITDA ηνπ θιάδνπ θηάλεη
ην 21% από ην αληίζηνηρν
εμάκελν ηνπ 2009
• Οη αηηίεο ηεο κείσζεο ηνπ
EBITDA είλαη:

2008Q1 2008Q2 2008Q3 2008Q4 2009Q1 2009Q2 2009Q3 2009Q4 2010Q1 2010Q2

Μεηαβνιή από πξνεγνύκελν ηξίκελν
Πηγή: Δημοζιεσμένα ζηοιτεία ηων εηαιρειών

• H κείσζε ηνπ θύθινπ
εξγαζηώλ
• Η αλειαζηηθόηεηα ησλ
εμόδσλ
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Απνηειέζκαηα θιάδνπ: EBITDA θιάδνπ ζε ζύγθξηζε κε
Δπξώπε
Σα Κέξδε πξν ηόθσλ, θόξσλ θαη απνζβέζεσλ ηνπ θιάδνπ ζηελ Διιάδα
κεηώλνληαη κε πνιύ ηαρύηεξν ξπζκό ζηελ Δπξώπε
Μεταβολή EBITDA κλάδου τελευταίου 12μηνου ζναντι
προηγοφμενου ζτουσ
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Πηγή: Merrill Lynch – European Telco Matrix – 2010 Q3
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Απνηειέζκαηα θιάδνπ: Απνδνηηθόηεηα απαζρνινύκελσλ
θεθαιαίσλ
Η απνδνηηθόηεηα απαζρνινύκελσλ θεθαιαίσλ ηνπ θιάδνπ ην 2009
αλήιζε ζε 5,4%, πνζνζηό πνπ είλαη ζπγθξίζηκν κε ηνπο πεξηζζόηεξνπο
άιινπο κεγάινπο θιάδνπο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο
-20% -10%
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Εμπόριο (Σουπερμάρκετ - Πολυκαταςτιματα)
Κινθτι Τθλεφωνία
Ενζργεια - Νερό
Υπθρεςίεσ Μεταφορών
Βιομθχανία (Προϊόντα μθ Μεταλλικών Ορυκτών)
Βιομθχανία (Είδθ Διατροφισ)
Εμπόριο (Μθχανιματα - Εργαλεία - Λειαντικά)
Εμπόριο (Χθμικά - Αζρια - Χρώματα - Εκρθκτικά)
Εμπόριο (Ενδφματα - Υποδιματα - Δερμάτινα Είδθ)
Βιομθχανία (Εκδόςεισ Εκτυπώςεισ Γραφικζσ …
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Πηγή: ICAP Databank,
περιλαμβάνονηαι κλάδοι με
απαζτολούμενα κεθάλαια πάνω
από €1 διζ.
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Οηθνλνκηθή θξίζε θαη θηλεηή ηειεθσλία
Οη επελδύζεηο ηνπ θιάδνπ κεηώλνληαη θαη ην 2009 θαη ην 2010 κε ξπζκό
-37% ην β’ ηξίκελν ηνπ 2010
Μεταβολή επενδφςεων κλάδου από το ίδιο τρίμηνο του
προηγοφμενου ζτουσ
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Πηγή: Merrill Lynch – European Telco Matrix – 2010 Q3

Q1 10

• Σν 2009 νη επελδύζεηο
έθηαζαλ ηα 454 εθ. επξώ
αιιά ην 2010 ζα κεησζνύλ
θάησ από 400 εθ. επξώ
• Η κείσζε ηνπ EBITDA δελ
επηηξέπεη ηε ρξεκαηνδόηεζε
ησλ επελδύζεσλ

11,8%

0%
-20%

• Ο θιάδνο έρεη επελδύζεη
κέρξη ζήκεξα €6 δηζ.

Q2 10

• Απαηηνύληαη επηπιένλ
επελδύζεηο ύςνπο €500
εθαηνκκπξίσλ αλά έηνο γηα
ηα επόκελα 3 έηε γηα ηελ
αλαβάζκηζε ησλ δηθηύσλ

9

Απνηειέζκαηα θιάδνπ Κηλεηήο Σειεθσλίαο
Η αγνξά θηλεηήο ηειεθσλίαο δηαλύεη πεξίνδν ζεκαληηθήο ύθεζεο κε επζύλε
ηεο Πνιηηείαο
Σν β’ ηξίκελν ηνπ 2010

Οη αηηίεο θξίζεο ζηνλ θιάδν είλαη:
• ε δπζιεηηνπξγία ηεο δεκόζηαο δηνίθεζεο
• ε απνπζία νινθιεξσκέλνπ ξπζκηζηηθνύ πεξηβάιινληνο
• ε αύμεζε ηεο θνξνινγίαο θαη εηδηθόηεξα ην ηέινπο θηλεηήο
ηειεθσλίαο
• ε απνξξόθεζε ηεο έκκεζεο θνξνινγίαο από ηηο εηαηξίεο θηλεηήο
• ε νηθνλνκηθή ύθεζε
Μείσζε ηνπ θύθινπ εξγαζηώλ
θαηά 16,5% θαη ησλ service
revenues θαηά 17,7%
από ην πξνεγνύκελν έηνο
Πηγή: Δημοζιεσμένα ζηοιτεία ηων εηαιρειών

Μείσζε ηνπ EBITDA θαηά
26,1%
ζε ζρέζε κε ηελ πεξζηλή
πεξίνδν
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Απνηειέζκαηα θιάδνπ Κηλεηήο Σειεθσλίαο
Η πνξεία ηνπ θιάδνπ ζηελ Διιάδα ήηαλ πνιύ ρεηξόηεξε από νπνηαδήπνηε άιιε
αγνξά ηεο Δπξώπεο ην 2009, απόθιηζε ε νπνία ζπλερίδεηαη θαη ην 2010
Η ρξήζε, ιόγσ κείσζεο ηηκώλ
απμάλεηαη αιιά ηα έζνδα αλά ρξήζηε
(ARPU) θαη αλά ιεπηό κεηώλνληαη κε
γξήγνξνπο ξπζκνύο

Σα θαζαξά θέξδε ηνπ θιάδνπ ζηελ Διιάδα
κεηώζεθαλ θαηά 39% ην 2009 εκθαλίδνληαο πνιύ
ρεηξόηεξε εμέιημε από ηνλ θιάδν ζηελ Δ.Δ.
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Μεταβολζσ βαςικών δεικτών ζναντι του ίδιου τριμήνου του
προηγοφμενου ζτουσ
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προ φόρων (2009)

-20%

-30%
-40%

-39,1%

Μεταβολι
κακαρών κερδών
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Πηγή: Επιτειρήζεις αζύρμαηων επικοινωνιών ΕΕ27 από βάζη
Πηγή: Δημοζιεσμένα ζηοιτεία ηων εηαιρειών (ζηαθμιζμένα μεγέθη)
επιτειρημαηικών δεδομένων Amadeus, (περιλαμβάνονηαι ασηές με
ζηοιτεία για κέρδη και πωλήζεις ηο 2009), Για ηον κλάδο ζηην Ελλάδα
από ιζολογιζμούς ηων εηαιρειών
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Απνηειέζκαηα θιάδνπ Κηλεηήο Σειεθσλίαο
Η πνξεία ηνπ θιάδνπ ζηελ Διιάδα ήηαλ πνιύ ρεηξόηεξε από νπνηαδήπνηε άιιε
αγνξά ηεο Δπξώπεο ην 2009, απόθιηζε ε νπνία ζπλερίδεηαη θαη ην 2010

Ο θύθινο εξγαζηώλ ππεξεζηώλ θηλεηήο ηειεθσλίαο ζηελ Διιάδα
ζπξξηθλώλεηαη κε ξπζκό δηπιάζην από ην δεύηεξν ρεηξόηεξν ηεο
Δπξώπεο θαη κε δηαθνξά πάλσ από 10% από ην κέζν επξσπατθό
όξν

Σα EBITDA ηνπ θιάδνπ ζηελ Διιάδα κεηώλνληαη κε ηνλ ηαρύηεξν
ξπζκό ζηελ Δπξώπε. H Διιάδα βξίζθεηαη -14,9% θάησ από ην κέζν
όξν ηεο Δπξώπεο, ζρεδόλ 5% θάησ από δεύηεξε ρεηξόηεξε αγνξά
ηεο ΔΔ
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Αζύξκαηε Δπξπδσληθόηεηα
Οη πξoβιέςεηο δείρλνπλ παγθόζκηα αύμεζε ζπλδξνκεηώλ Mobile broadband

H Διιάδα παξνπζηάδεη θαζπζηέξεζε ζηελ αλάπηπμε ηεο θηλεηήο επξπδσληθόηεηαο, κε
έληνλε αλάγθε γηα αύμεζε ηεο δπλακηθόηεηαο ησλ δηθηύσλ

Η δπλακηθή πνξεία ησλ εζόδσλ από
δεδνκέλα θαίλεηαη λα θζίλεη ηα ηειεπηαία
ηξίκελα ζηελ Διιάδα. ε αληίζεζε κε
άιιεο αγνξέο

ηελ Διιάδα, ην κεξίδην ησλ εζόδσλ
από δεδνκέλα είλαη πνιύ ρακειόηεξν
από ηελ Δπξώπε

30%

25%

Τριμηνιαία μεταβολή όγκου και εςόδων από δεδομζνα χωρίσ SMS
(Ελλάδα, Q2 2009 - Q1 2010)

Ποςοςτό εςόδων που αφοροφν δεδομζνα
(περιλαμβάνοντασ τα SMS)

Ζςοδα από δεδομζνα (χωρίσ SMS)

Ευρώπθ
Ελλάδα
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Όγκοσ δεδομζνων (χωρίσ SMS)
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Πηγή: Merrill Lynch – European Telco Matrix – 2010 Q3
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Q3 09 / Q2 09

Πηγή: Σηοιτεία ηων εηαιρειών
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Q1 10 / Q4 09
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Αζύξκαηε Δπξπδσληθόηεηα
Οη πξνβιέςεηο δείρλνπλ παγθόζκηα ηάζε αύμεζεο ζπλδξνκεηώλ θαη
ρξήζεο Mobile Broadband

Πεγή:Cisco 2010

Με βάζε ηε Παγθόζκηα Σξάπεδα (Qiang 2009), θάζε 10% αύμεζε ζηε
δηείζδπζε επξπδσληθώλ δηθηύσλ απμάλεη ην ΑΔΠ ζηηο αλεπηπγκέλεο ρώξεο
θαηά 1,21%
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Πξνθιήζεηο θιάδνπ: Έκκεζνη Φόξνη
Δηδηθό ηέινο θηλεηήο ηειεθσλίαο
Η ζπλεηζθνξά ηνπ θιάδνπ ζηελ επξύηεξε νηθνλνκία θαη ηα δεκνζηνλνκηθά έζνδα ζα
ζπξξηθλσζεί εάλ δελ βειηησζεί ην ξπζκηζηηθό θαη θνξνινγηθό πεξηβάιινλ ην 2010 θαηά 13%
έλαληη ηνπ 2009
Οη ηηκέο πξν θόξσλ ζηελ Διιάδα κεηώλνληαη κε ηνλ ηαρύηεξν ξπζκό ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη
ην β’ ηξίκελν ηνπ 2010 έρνπλ πέζεη ζε ρακειόηεξα επίπεδα από ην κέζν όξν ηεο ΔΔ
Σν δηάζηεκα Ιαλνπαξίνπ 2009 - Ινπλίνπ
2010 ε κείσζε ηηκώλ πξν θόξσλ
αλέξρεηαη ζε 24% ή 17,6%
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ θόξσλ
Η Διιάδα έρεη ζήκεξα ηελ πςειόηεξε ζπλνιηθή
θνξνιόγεζε ππεξεζηώλ θηλεηήο ηειεθσλίαο
(ΦΠΑ + Δηδηθό Σέινο) από όιεο ηηο ρώξεο ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο

Πορεία τιμών υπηρεςιών κινητήσ τηλεφωνίασ (Q1 2009: 100)
Μζςο ποςοςτό ζμμεςων φόρων (ΦΠΑ + τζλοσ)
Στακμιςμζνο ζςοδο ανά λεπτό (Average Revenue per Minute)
Στακμιςμζνο ζςοδο ανά λεπτό ςυν ζμμεςοι φόροι
Δείκτθσ τιμών καταναλωτι υπθρεςιών κινθτισ τθλεφωνίασ
120

60%

109,2

110
100

38,4%
36,1% 36,9%

90

Οη ζπλερείο απμήζεηο ηνπ ηέινπο θηλεηήο
ηειεθσλίαο επηβαξύλνπλ ζεκαληηθά ηνπο
ινγαξηαζκνύο, αληηζηαζκίδνληαο ηηο
σθέιεηεο από ηηο κεηώζεηο ηηκώλ

27,9% 27,9%

110,9

50%

40,7%
40%

30,6%
82,4
76,1

80
70

30%

20%
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Πηγές: ΕΛΣΤΑΤ για δείκηη ηιμών καηαναλωηή, Σηοιτεία εηαιρειών για ζηαθμιζμένο έζοδο ανά
λεπηό
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Πξνθιήζεηο θιάδνπ: Έκκεζνη Φόξνη
Δηδηθό ηέινο θηλεηήο ηειεθσλίαο
H ηξέρνπζα ππεξβνιηθή θνξνινγία έρεη ζαλ απνηέιεζκα:
Tν 42% ησλ ινγαξηαζκώλ ζπκβνιαίσλ θαη ην
35,5% ησλ θαξηνθηλεηώλ αληηπξνζσπεύνπλ
έκκεζνπο θόξνπο ηνπ θξάηνπο

Σε ρακειόηεξε ρξήζε ησλ ππεξεζηώλ θηλεηήο
ηειεθσλίαο, πξάγκα πνπ κεηαθξάδεηαη ζε
κεησκέλα έζνδα γηα ην θξάηνο

Η ελδερόκελε κείσζε ηνπ εηδηθνύ ηέινπο θηλεηήο ηειεθσλίαο ζα νδεγνύζε ζε
ελίζρπζε ηεο ρξήζεο θαη θαηά ζπλέπεηα ζε πςειόηεξα έζνδα από ΦΠΑ

Επίδραςη ςτα δημοςιονομικά ζςοδα ςε εκ. ευρώ

Άμεςθ επίδραςθ (ειδικό τζλοσ και ΦΠΑ)
Ζμμεςθ επίδραςθ (λοιποί φόροι, ζμμεςεσ επιδράςεισ λόγω αυξθμζνου
ΑΕΠ
Συνολικι επίδραςθ
150

111

Μείσζε ηνπ εηδηθνύ ηέινπο θαηά 25% ζα:

• ελίζρπε ηε ζπλεηζθνξά ηνπ θιάδνπ ζην
ΑΔΠ θαηά 0,1%
• δεκηνπξγνύζε 4.000 λέεο ζέζεηο
εξγαζίαο

100

55
50

4
0

-8
-50

-52
-100

-119

-150
Μείωςθ ειδικοφ τζλουσ κατά 25%

Μείωςθ ειδικοφ τζλουσ κατά 50%

• αύμαλε ηα δεκόζηα έζνδα θαηά €3 εθ.
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Πξνθιήζεηο θιάδνπ: Ρπζκηζηηθό θαη Αδεηνδνηηθό/
Κόζηνο Αδεηνδόηεζεο Λεηηνπξγίαο ησλ Δηαηξεηώλ Κηλεηήο Σειεθσλίαο
1. Κόζηος άδειας 2G

269.751.634,99

(κόζηος αρτικής άδειας και ηο κόζηος
ηστούζης πρόζθεηης άδειας)

162.015.244,00
8.129.126,93

2. Κόζηος άδειας 3G

472.037.530,47

3. Κόζηος άδειας WiMax

13.937.054,24
9.684.519,44

4. Εηήζια ηέλη ραδιοζστνοηήηφν

14.197.170,84

5. Εηήζια ηέλη αριθμοδόηηζης

πλνιηθό θόζηνο: ≈ € 962 εθ.

2.938.719,97

6. Εηήζια ανηαποδοηικά ηέλη (ποζό
πρόβλευης περιμένοσμε ηιμολόγιο)

8.466.737,71

7. Εηήζια ηέλη για ΣΒ (ηέλη καηαζκεσής)

1.366.685,96

ΣΥΝΟΛΟ

962.524.424,55

*θαηά έηνο: ≈ €27 εθ.
θαηαβάιινληαη κόλν γηα ηέιε
αδεηνδόηεζεο
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Πξνθιήζεηο θιάδνπ: Ρπζκηζηηθό θαη Αδεηνδνηηθό
Σξνρνπέδε ζηελ αλάπηπμε ε δηαδηθαζία αδεηνδόηεζεο ηαζκώλ Βάζεο θηλεηήο
ηειεθσλίαο
Η Διιάδα έρεη ην κεγαιύηεξν αξηζκό εκπιεθόκελσλ αξρώλ ζηελ έγθξηζε ζηαζκώλ βάζεο,
ελώ ε δηαδηθαζία αδεηνδόηεζεο δηαξθεί πεξηζζόηεξν από νπνηαδήπνηε άιιε ρώξα ηεο
Δ.Δ. κε ηππηθό ρξόλν νινθιήξσζεο ηα 2 έηε θαη θαζπζηεξήζεηο πνπ θηάλνπλ αθόκε θαη
ηνπο 52 κήλεο.
Η αλεπάξθεηα ηνπ ξπζκηζηηθνύ πεξηβάιινληνο θαη ηεο αδεηνδνηηθήο δηαδηθαζίαο έρεη
σο απνηέιεζκα ηε δπζιεηηνπξγία ησλ δηθηύσλ θηλεηήο ηειεθσλίαο θαη ηελ θαηαζπαηάιεζε
πόξσλ ύςνπο €35 εθ. εηεζίσο ζε δίθεο, απεγθαηάζηαζε εμνπιηζκνύ θαη πξόζηηκα.

Η δπζιεηηνπξγία ησλ δηθηύσλ θηλεηήο ηειεθσλίαο θαη ε θαηαζπαηάιεζε
πόξσλ ύςνπο 35 εθ. εηεζίσο ζε:
1000 πεξίπνπ δίθεο πνπ
αθνξνύλ ζε ζέκαηα θεξαηώλ

Απεγθαηάζηαζε θαη εθ λένπ
εγθαηάζηαζε ζηαζκώλ βάζεο

Πξόζηηκα πνπ επηβάιινληαη
γηα ηππηθνύο ιόγνπο

Σε ζηηγκή πνπ όιεο νη εηαηξείεο θηλεηήο εγγπώληαη ηελ εληόο νξίσλ
ειεθηξνκαγλεηηθώλ εθπνκπώλ ιεηηνπξγία ησλ δηθηύσλ ηνπο
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Πξνθιήζεηο θιάδνπ: Ρπζκηζηηθό θαη Αδεηνδνηηθό
Γεκόζηα Γηνίθεζε
Μόλν 30% ησλ Β είλαη ηππηθά αδεηνδνηεκέλν, παξόιν πνπ όιεο νη θεξαίεο ιεηηνπξγνύλ εληόο
ησλ εγθεθξηκέλσλ από ηελ ΔΔΑΔ νξίσλ Η/Μ αθηηλνβνιίαο
Από ην 2006 κέρξη ζήκεξα, ε Πεξηθέξεηα Αηηηθήο έρεη εθδώζεη 350 εγθξίζεηο ΜΠΔ από ηηο
1700 αηηήζεηο πνπ έρνπλ θαηαηεζεί, κε ξπζκό πεξί ηηο 200 εγθξίζεηο εηεζίσο.
Απμάλεηαη ε δπζπηζηία ηεο θνηλσλίαο ζηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο Πνιηηείαο λα δηεπζεηήζεη ην
ζέκα ησλ θεξαηώλ.

Οη δεκνηηθέο θαη πεξηθεξεηαθέο εθινγέο ηνπ Ννεκβξίνπ πξνζθέξνπλ έδαθνο γηα ηελ
αλάπηπμε δεκαγσγίαο ζηα ζέκαηα θεξαηώλ, ειιείςεη παξνπζίαζεο έξγνπ από ηνπο δηαθόξνπο
ππνςεθίνπο
Οινέλα απμάλεηαη ν αξηζκόο ησλ Σνπηθώλ Απηνδηνηθήζεσλ πνπ δξώληαο
εθηόο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ. 3431/2006 δηώθνπλ απζαηξέησο θαη θαηά ην
δνθνύλ ηε ιεηηνπξγία Β.
ΑΠΑΙΣΔΙΣΑΙ
Πξνώζεζε ζρεδίνπ λόκνπ γηα ηελ παξάηαζε θαη λνκηκνπνίεζε ησλ πθηζηακέλσλ δηθηύσλ
Δληόο εμακήλνπ ππνβνιή ζρεηηθνύ ζρεδίνπ λόκνπ γηα ηε ξηδηθή απινπνίεζε ηεο
αδεηνδνηηθήο δηαδηθαζίαο – ε νπνία ζα πξνβιέπεη νινθιήξσζε ηεο αδεηνδόηεζεο ζηαζκώλ
εληόο έμη κελώλ
Άκεζε έθδνζε ησλ ΚΤΑ πνπ εθθξεκνύλ από ην 2005
Θέζπηζε ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ Η/Μ Αθηηλνβνιίαο
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Πξννπηηθέο ηνπ θιάδνπ
Η πνξεία ηνπ θιάδνπ θαη ε εμέιημε ηνπ εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκό θαη από ην
ξπζκηζηηθό θαη θνξνινγηθό πεξηβάιινλ
εκεξηλέο ηάζεηο :
•πηώζε 4% ηνπ ΑΔΠ θέηνο, 2,6% ην 2011.
• Η αύμεζε ησλ έκκεζσλ θόξσλ ζηνλ θιάδν πνπ
αληηζηαζκίδεη ηε κείσζε ησλ ηηκώλ.
• Η δηείζδπζε ηνπ mobile broadband ζηελ Διιάδα
είλαη κόιηο 2% κε ξπζκό αλάπηπμεο 25% ελώ ε
δηείζδπζε ηνπ mobile broadband ζηελ ΔΔ είλαη
κόιηο 5,2% κε ξπζκό αλάπηπμεο 86%
• Με βάζε ηελ 15ε έθζεζε ηεο ΔΔ γηα ηηο
ηειεπηθνηλσλίεο, ε θαζπζηέξεζε ζηε ρώξα καο
κπνξεί λα νθείιεηαη ζηηο δπζθνιίεο αδεηνδόηεζεο θαη
δηθαησκάησλ ρξήζεο

2 ζελάξηα γηα ην κέιινλ :
ελάξην Α - Σν ξπζκηζηηθό θαη θνξνινγηθό
πεξηβάιινλ δελ αιιάδεη:
• ηα έζνδα από ζπκβαηηθέο ππεξεζίεο κεηώλνληαη
ιόγσ ύθεζεο θαη πςειήο θνξνινγίαο
• ε δηείζδπζε mobile broadband αλαπηύζζεηαη κε
ηνλ ίδην ξπζκό όπσο θαη ζήκεξα

ελάξην Β – Γύν αιιαγέο:
• Σν εηδηθό ηέινο κεηώλεηαη θαηά 50% κε απνηέιεζκα
ηελ αύμεζε ηεο ρξήζεο ππεξεζηώλ θηλεηήο
ηειεθσλίαο
• Σν ξπζκηζηηθό πεξηβάιινλ δηεπθνιύλεη ηελ
αλάπηπμε ησλ δηθηύσλ κε απνηέιεζκα ε δηείζδπζε
mobile broadband λα αλαπηπρζεί κε ηνλ επξσπατθό
ξπζκό
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Πξννπηηθέο ηνπ θιάδνπ
ην ηέινο ηεο 5εηίαο, ηα δύν ζελάξηα κπνξνύλ λα δηαθνξνπνηήζνπλ ηειείσο ηελ
εηθόλα ζηα έζνδα ηνπ θιάδνπ ζηελ Διιάδα αιιά θαη ζηελ αλάπηπμε ηνπ mobile
broadband
Διείςδυςη καρτών mobile broadband

Κφκλοσ εργαςιών από υπηρεςίεσ
κινητών επικοινωνιών
(ςε δισ. ευρώ)
3,8

3,0

3,1

3,3

3,5

2,8
Σενάριο Α

2,8

2,9

3,0

3,1

37,3%
Σενάριο Α

3,9

Σενάριο Β

3,1

Σενάριο Β

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

20,1%
10,8%

5,8%
2,0%

2,5% 3,1%
3,9% 4,9%

6,1% 7,7%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Σα θνξνινγηθά έζνδα από ηελ απμεκέλε δήηεζε θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ mobile
broadband αληηζηαζκίδεη ηηο απώιεηεο ηνπ δεκνζίνπ από ην ρακειόηεξν εηδηθό ηέινο
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Πξνηάζεηο πνιηηηθήο
Αλάδεημε ηεο θηλεηήο ηειεθσλίαο ζε άμνλα ζηξαηεγηθήο αλάπηπμεο ηεο νηθνλνκίαο
• Πεξηνξηζκόο ηεο γξαθεηνθξαηίαο & δεκηνπξγία ελόο πεξηβάιινληνο πνπ ζα επλνεί ηηο επελδύζεηο ζηελ
αλάπηπμε λέσλ ηερλνινγηώλ θαη δηθηύσλ (3G, LTE)
• Δμνξζνινγηζκόο ηνπ ζεζκηθνύ πιαηζίνπ γηα ηελ αδεηνδόηεζε Β θαη ηελ αλάπηπμε ησλ δηθηύσλ
• Γηακόξθσζε πνιηηηθήο βάζεη ησλ επηζηεκνληθώλ δεδνκέλσλ
• Δπνηθνδνκεηηθή ελεκέξσζε ηνπ θνηλνύ γηα ην ζέκα (θαηαπνιέκεζε ηεο ηερλνθνβίαο), αληηκεηώπηζε
αλεζπρηώλ θνηλήο γλώκεο γηα ηελ επηθηλδπλόηεηα ησλ θεξαηώλ
• Άκεζε ζέζπηζε ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ Ηιεθηξνκαγλεηηθήο Αθηηλνβνιίαο σο κέηξν νπζηαζηηθήο
δηαθάλεηαο, ελεκέξσζεο θαη ειέγρνπ – κηα πξσηνβνπιία πνπ ν Κιάδνο πξνηίζεηαη λα ζηεξίμεη
• Άκεζε ελίζρπζε ηνπ ζπληνληζηηθνύ ξόινπ ηεο ΔΔΣΣ θαη θαζηέξσζή ηεο σο θεληξηθή αξρή γηα ηελ
παξαθνινύζεζε όιεο ηεο δηαδηθαζίαο αδεηνδόηεζεο
• Πεξηνξηζκόο ηνπ θνξνινγηθνύ ράζκαηνο πνπ ρσξίδεη ηελ Διιάδα από ηελ ππόινηπε ΔΔ
• Αλάπηπμε ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο κε έκθαζε ζε αζύξκαηεο ηερλνινγίεο θαη θηλεηέο
επηθνηλσλίεο

• Δλαξκόληζε ηεο ρώξαο κε ηηο Δπξσπατθέο πνιηηηθέο θαη πξνηεξαηόηεηεο
Κηλεηή Σειεθσλία: Αζθαιέο εξγαιείν γηα ηελ πξνώζεζε ησλ πξσηνβνπιηώλ ηεο θπβέξλεζεο πνπ
αθνξνύλ ζηνλ εθζπγρξνληζκό ηεο δεκόζηαο δηνίθεζεο, ηελ ελίζρπζε επελδύζεσλ ζηε
ηερλνινγία θαη ηελ αλαβάζκηζε ηεο ζρέζεο ηεο δεκόζηαο δηνίθεζεο κε ηνλ πνιίηε

