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Δπξπδωληθήο Πξόζβαζεο

Γεληθέο Παξαηεξήζεηο
Με ηελ παξνύζα δηαβνύιεπζε επηρεηξείηαη ε εμεηδίθεπζε ηνπ πξόηππνπ
ηερλννηθνλνκηθνύ κνληέινπ θαη ηεο κεζνδνινγίαο αμηνιόγεζεο ησλ δαπαλώλ ηεο
ΑΠΣΒ θαη ηεο ΥΔΠ γηα ηνλ έιεγρν ηνπ νηθνλνκηθνύ ρώξνπ κεηαμύ απηώλ, ζύκθσλα
κε ηα νξηδόκελα ζηελ Απόθαζε ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ 531/066/23-07-2009 αλαθνξηθά κε
ηελ εθπιήξσζε ηεο ππνρξέσζεο ειέγρνπ ηηκώλ θαη θνζηνιόγεζεο ηνπ παξόρνπ κε
ΙΑ. Δίλαη απηνλόεην όηη ε εθαξκνγή νπνηνπδήπνηε ζρεηηθνύ ζεσξεηηθνύ
νηθνλνκηθνύ κνληέινπ ζα έρεη άκεζε επηξξνή ζηελ αμηνιόγεζε ησλ ζπλζεθώλ ηνπ
αληαγσληζκνύ θαη σο εθ ηνύηνπ νη παξαδνρέο ζηηο νπνίεο βαζίδεηαη ην νηθνλνκηθό
κνληέιν ζα πξέπεη λα είλαη δηαθαλείο θαη λα αληαλαθινύλ ηηο εθάζηνηε πξαγκαηηθέο
ζπλζήθεο ηεο αγνξάο. Οπνηαδήπνηε ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή ηνπ κνληέινπ ζα πξέπεη
λα ηεθκεξηώλεηαη εηδηθά θαη κε επάξθεηα πξνθεηκέλνπ λα είλαη δπλαηόο ν έιεγρνο
ηεο νξζόηεηαο ησλ δεδνκέλσλ πνπ ιακβάλνληαη ππόςε θαη ηεο θαηαιιειόηεηαο ηεο
ρξεζηκνπνηνύκελεο κεζνδνινγίαο. Με δεδνκέλν δε όηη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ νη
παξάκεηξνη ηνπ κνληέινπ κεηαβάιινληαη ιόγσ ησλ εμειίμεσλ ζηελ αγνξά ηεο
επξπδσληθήο πξόζβαζεο θαη λέσλ ηερλνινγηθώλ ζηνηρείσλ, ζεσξνύκε ζεκαληηθό όρη
κόλν λα επηθαηξνπνηνύληαη αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ηα ζηνηρεία πνπ
ιακβάλνληαη ππόςε γηα ηελ εμαγσγή ησλ ζπκπεξαζκάησλ, αιιά θαη λα
επαλεμεηάδεηαη/επαλαμηνινγείηαη ζπλνιηθά ε θαηαιιειόηεηα ηνπ πξνθξηλόκελνπ
νηθνλνκηθνύ κνληέινπ κε βάζε ηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζε ζηελ επξπδσληθή αγνξά.

1

Πεξαηηέξσ, ζεκεηώλεηαη όηη ηα πνξίζκαηα από ηελ εθαξκνγή ησλ πξνηεηλόκελσλ
κεζνδνινγηώλ εμαξηώληαη από ζπγθεθξηκέλεο παξαδνρέο ηνπ εθάζηνηε θνζηνινγηθνύ
ειέγρνπ ηνπ ΟΣΔ θαη ν έιεγρνο ηεο νξζόηεηαο ησλ εμαγόκελσλ κέζσ ηνπ
νηθνλνκηθνύ κνληέινπ ζπκπεξαζκάησλ απνηειεί ζπλάξηεζε ηεο δηαθάλεηαο ζηηο
παξαδνρέο ηνπ θνζηνινγηθνύ ειέγρνπ ηνπ ΟΣΔ. Γίρσο δηαθάλεηα ζε ζηνηρεία ηνπ
θνζηνινγηθνύ ειέγρνπ ηνπ ΟΣΔ πνπ δελ θαιύπηνληαη από ην επηρεηξεκαηηθό
απόξξεην, ειινρεύεη ν θίλδπλνο θαηαζηξαηήγεζεο νηνπδήπνηε πξνδηαηππσκέλνπ
νηθνλνκηθνύ κνληέινπ. Δηδηθόηεξα, θξίζηκε ζπληζηώζα ηνπ ππό δηαβνύιεπζε
νηθνλνκηθνύ κνληέινπ είλαη ν ππνινγηζκόο ηνπ θόζηνπο πξόζβαζεο ζηνλ Σνπηθό
Βξόρν, θόζηνο ην νπνίν αζξνηδόκελν κε ην θόζηνο ζπιινγήο θαη κεηάδνζεο
ζπγθξίλεηαη ζηε ζπλέρεηα κε ην θόζηνο πξόζβαζεο ζε γξακκή Α.ΡΤ.. πξνθεηκέλνπ
λα ειεγρζεί ε επάξθεηα ηνπ νηθνλνκηθνύ ρώξνπ κεηαμύ ΑΠΣΒ θαη ΥΔΠ. ηνηρεία
πνπ πξνθύπηνπλ από ηνλ θνζηνινγηθό έιεγρν ηνπ ΟΣΔ απνηεινύλ νπζηώδεηο
παξακέηξνπο ηνπ κνληέινπ ππνινγηζκνύ ηνπ θόζηνπο ηεο ΑΠΣΒ. Δλώ ινηπόλ ε
δεκηνπξγία ελόο πξόζθνξνπ νηθνλνκηθνύ κνληέινπ κέζα από δηαδηθαζία δεκόζηαο
δηαβνύιεπζεο ζεσξεηηθά εμππεξεηεί ηε δηάπιαζε ελόο δηαθαλνύο, δίθαηνπ θαη
πξόζθνξνπ λα αληαπνθξηζεί ζηα δεδνκέλα ηεο ειιεληθήο αγνξάο κνληέινπ,
παξαηεξείηαη όηη ζεκαληηθέο παξαδνρέο ζηηο νπνίεο εξείδνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ
νηθνλνκηθνύ κνληέινπ δελ είλαη ειέγμηκεο. Η γλώζε ζπγθεθξηκέλσλ θνζηνινγηθώλ
ζηνηρείσλ ηεο επηρείξεζεο κε ΙΑ απνηειεί πξνϋπόζεζε γηα ηε δπλαηόηεηα ειέγρνπ
ησλ εθάζηνηε ζπκπεξαζκάησλ θαη ηελ αμηνιόγεζε ηεο θαηαιιειόηεηαο ησλ
πξνηεηλόκελσλ κνληέισλ θαη κεζνδνινγηώλ κε βάζε θαη ηηο εθάζηνηε πξαγκαηηθέο
ζπλζήθεο ηεο αγνξάο. Η εηαηξεία καο έρεη επαλεηιεκκέλσο δηακαξηπξεζεί πξνο ηελ
Ρπζκηζηηθή Αξρή γηα ηελ έιιεηςε δηαθάλεηαο ζηα ζηνηρεία ηνπ θνζηνινγηθνύ ειέγρνπ
ηνπ ΟΣΔ, ηδίσο δε γηα ηε κε δεκνζίεπζε ζηνηρείσλ απαξαίηεησλ γηα ηνλ έιεγρν ηεο
απνδνηηθόηεηαο ηνπ παξόρνπ κε ΙΑ, γηα ηε κε αηηηνινγεκέλε δηάθξηζε κεηαμύ
εκπηζηεπηηθώλ θαη κε εκπηζηεπηηθώλ ζηνηρείσλ από ηνλ ΟΣΔ, ν νπνίνο ραξαθηεξίδεη
ζπιιήβδελ όια ηα ζηνηρεία σο επηρεηξεκαηηθό απόξξεην, θαζώο θαη γηα ηελ κε
αμηνιόγεζε από ηελ ΔΔΣΣ ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζπλδένληαη κε επηρεηξεκαηηθό
απόξξεην πξνθεηκέλνπ λα καο γλσζηνπνηεζνύλ ηα ππόινηπα.
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Δπηπιένλ, ζεσξνύκε όηη ε εθαξκνγή ηνπ κνληέινπ ηνπ νηθνλνκηθνύ ρώξνπ
εληάζζεηαη ζηνλ επξύηεξν έιεγρν ησλ ηηκώλ θαη θνζηνιόγεζεο ηόζν ηεο ΥΔΠ όζν
θαη ηεο ΑΠΣΒ από ηελ Ρπζκηζηηθή Αξρή, ε νπνία παξάιιεια κε ηελ απνηξνπή ηνπ
θαηλνκέλνπ ηνπ «ςαιηδίζκαηνο» ηεο θεξδνθνξίαο ή θαη ζπκπίεζεο ηηκώλ ζηελ αγνξά
ηεο ΑΠΣΒ θαιείηαη ζηελ κελ αγνξά ηεο ΥΔΠ λα δηαζθαιίζεη ηε δπλαηόηεηα ησλ
ελαιιαθηηθώλ παξόρσλ λα επαλαιακβάλνπλ ηηο αληίζηνηρεο ζρεηηθέο ιηαληθέο
πξνζθνξέο ηνπ ΟΣΔ, κε βάζε ηηο δηαζέζηκεο ζε απηνύο πξνζθνξέο ζηελ αγνξά
ρνλδξηθήο, ζηε δε αγνξά ηεο ΑΠΣΒ λα εμαζθαιίζεη όηη νη ηηκέο δηακνξθώλνληαη
ώζηε λα κελ ππάξρνπλ πξαθηηθέο ηνπ «ςαιηδίζκαηνο» ή θαη ζπκπίεζεο ηηκώλ κεηαμύ
ησλ ηηκώλ ησλ ππεξεζηώλ ηεο Πξόζβαζεο ζηνλ Σνπηθό Βξόρν ή ηηο ζπλαθείο
ππνδνκέο θαη ηηο ηηκέο ησλ ζρεηηθώλ ππεξεζηώλ ιηαληθήο πνπ πξνζθέξεη ην ιηαληθό
άθξν ηνπ ΟΣΔ. Θεσξνύκε δε όηη εθόζνλ από ηελ εθαξκνγή ηνπ κνληέινπ πξνθύπηεη
ζπκπίεζε ηνπ ηθαλνπνηεηηθνύ νηθνλνκηθνύ ρώξνπ κεηαμύ ΑΠΣΒ θαη ΥΔΠ, ζα πξέπεη
λα επαλεμεηάδνληαη νη ηηκέο ηεο ΥΔΠ θαη ηεο ΑΠΣΒ ηδίσο όκσο ην ελδερόκελν
κείσζεο ησλ ηηκώλ ηεο ΑΠΣΒ.
Αλαθνξηθά κε ηελ επηκέξνπο αλάιπζε ησλ νηθνλνκηθώλ κνληέισλ θαη κεζνδνινγηώλ,
όπσο πξνθύπηεη από ηα εηδηθόηεξα ζρόιηα πνπ αθνινπζνύλ, δηαπηζηώλεηαη κεηαμύ
άιισλ όηη κε ηα πξνηεηλόκελα κνληέια (α) ιακβάλνληαη ππόςε παξαδνρέο ρσξίο
επαξθή ηεθκεξίσζε κε βάζε ζηνηρεία ηεο αγνξάο, (β) δελ δηεπθξηλίδεηαη ν ηξόπνο
εμαγσγήο ζπγθεθξηκέλσλ παξακέηξσλ ησλ κνληέισλ, (γ) πξνθξίλνληαη κνληέια θαη
κεζνδνινγίεο ηα νπνία δελ είλαη θαηάιιεια γηα ηελ αθξηβή απνηύπσζε ηνπ θόζηνπο.
Με βάζε ηα αλσηέξσ θαη δεδνκέλεο ηεο ζπνπδαηόηεηαο ησλ πνξηζκάησλ από ηελ
εθαξκνγή ησλ ππό δηαβνύιεπζε νηθνλνκηθώλ κνληέισλ ελόςεη θαη ηεο αλάπηπμεο
ησλ δηθηύσλ πξόζβαζεο λέαο γεληάο, ππνγξακκίδεηαη όηη ε εθαξκνγή ηνπ όπνηνπ
ζρεηηθνύ νηθνλνκηθνύ κνληέινπ ζα πξέπεη λα εληάζζεηαη ζηα γεληθόηεξα κέηξα
ξύζκηζεο ηηκώλ θαη θνζηνιόγεζεο ησλ αγνξώλ ηεο ΥΔΠ θαη ηεο ΑΠΣΒ απνηειώληαο
ρξήζηκν εξγαιείν γηα ηελ δηαζθάιηζε από ηελ ΔΔΣΣ ζπλζεθώλ πγηνύο αληαγσληζκνύ
θαη όρη κέζν εμαγσγήο πιαζκαηηθώλ πνξηζκάησλ. Θεσξνύκε όηη ε δηακόξθσζε ηνπ

3

νηθνλνκηθνύ κνληέινπ ζα πξέπεη λα ππεξεηεί ηνπο ζηόρνπο ηεο αληηθεηκεληθόηεηαο,
ηεο δηαθάλεηαο θαη ηεο λνκηθήο βεβαηόηεηαο, ελώ ζε θάζε πεξίπησζε είλαη εύινγν όηη
ζα πξέπεη λα αλαζεσξείηαη/επαλεμεηάδεηαη αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα
πξνθεηκέλνπ λα παξαθνινπζεί ηηο εμειίμεηο ηεο αγνξάο.

Δπηκέξνπο Σρόιηα:
Δξώηεζε 1:
o Μέζνδνο Απόζβεζεο Γαπαλώλ πλεγθαηάζηαζεο θαη DSLAM:
ζπκθσλνύκε

κε

ηε

ρξήζε

ησλ

ζπληειεζηώλ

απόζβεζεο

Γελ
πνπ

ρξεζηκνπνηνύληαη ζηα θνζηνινγηθά κνληέια ηνπ ΟΣΔ. Θεσξνύκε
νξζόηεξν νη ζπληειεζηέο απόζβεζεο λα πξνθύπηνπλ από ηνλ κέζν όξν
ησλ ζπληειεζηώλ απόζβεζεο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ νη Πάξνρνη πνπ έρνπλ
θάλεη ρξήζε ππεξεζηώλ πλεγθαηάζηαζεο.
o Τπόζεζε Γξακκηθόηεηαο θιηκαθσηνύ θόζηνπο: πκθσλνύκε κε ηελ
ππόζεζε ηεο γξακκηθόηεηαο ηνπ θόζηνπο.
o Πιενλάδνπζα

Υσξεηηθόηεηα:

ρεηηθά

κε

ηνλ

ππνινγηζκό

ηεο

πιενλάδνπζαο ρσξεηηθόηεηαο, ζεσξνύκε όηη ζα πξέπεη λα πξνβιεθζεί
ζην κνληέιν θαη ν ρξόλνο παξάδνζεο από ηνλ ΟΣΔ ησλ επαπμήζεσλ ζην
ΔΚΣ θαη ΔΞΚ.
Δξώηεζε 2:
o Απνηύπσζε ραξαθηεξηζηηθώλ αγνξάο επξπδσληθήο πξόζβαζεο θαη
απνηειεζκαηηθνύ παξόρνπ: Γελ ζπκθσλνύκε κε ηα εμήο ζεκεία:
 Απνηειεζκαηηθόο πάξνρνο: Γηα ηελ κνληεινπνίεζε ησλ ελαιιαθηηθώλ
παξόρσλ ζεσξνύκε όηη ζα πξέπεη λα εθαξκνζηεί αθξηβώο ην ίδην
κνληέιν πνπ ζα εθαξκνζηεί ζηελ Μεζνδνινγία θαη ην Μνληέιν γηα
ηελ εμέηαζε ησλ νηθνλνκηθώλ Πξνγξακκάησλ ή θαη πλδπαζηηθώλ
ππεξεζηώλ ησλ επηρεηξήζεσλ κε ΙΑ. Δλ γέλεη ζεσξνύκε όηη ην
κνληέιν κε ην νπνίν πξνζεγγίδεηαη έλαο Δλαιιαθηηθόο Πάξνρνο,
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πξέπεη λα είλαη αθξηβώο ην ίδην ζε όια ηα νηθνλνκηθά κνληέια πνπ
ρξεζηκνπνηεί ε ΔΔΣΣ ώζηε λα ππάξρεη ε κέγηζηε δπλαηή δηαθάλεηα.
Δμάιινπ θαη γηα ηελ αγνξά ηεο ΥΔΠ ε ΔΔΣΣ έρεη θξίλεη όηη νη ηηκέο
ηεο πξνζθνξάο ΥΔΠ πξέπεη λα απεηθνλίδνπλ ην καθξνπξόζεζκν
θόζηνο

ελόο

απνηειεζκαηηθνύ

παξόρνπ

κε

ζπγθξίζηκα

ραξαθηεξηζηηθά κε εθείλα ηεο ΟΣΔ Α.Δ. (ΑΠ ΔΔΣΣ 531/066/23-072009).
 Πνζνζηό δηείζδπζεο ηεο επξπδσληθήο πξόζβαζεο: Η ΔΔΣΣ είλαη ζε
ζέζε λα γλσξίδεη αθξηβώο αλά αζηηθό θέληξν ην κεξίδην θάζε
παξόρνπ.

Θεσξνύκε

όηη

απηά

ηα

ζηνηρεία

πξέπεη

λα

ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ εύξεζε ηνπ πνζνζηνύ δηείζδπζεο, θαη λα
κελ ιακβάλεηαη απηό ην πνζνζηό κε βάζε ην πεξηγξαθόκελν κνληέιν
ζηελ παξάγξαθν 4.2.1.
 Αδπλαηνύκε λα θαηαλνήζνπκε ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν πξνθύπηεη ην
κεξίδην αγνξάο ηνπ κνληεινπνηεκέλνπ παξόρνπ, όπσο έρεη νξηζηεί
ζην 15%. ε θάζε πεξίπησζε ην ππνζεηηθό κεξίδην αγνξάο 15%
ζεσξνύκε όηη είλαη πνιύ πςειό θαη ζίγνπξα δελ αληηζηνηρεί ζε
λενεηζεξρόκελν πάξνρν.
o Μέζνδνο ππνινγηζκνύ θόζηνπο Απόζβεζεο Σειώλ ύλδεζεο θαη
Απνζύλδεζεο: Θεσξνύκε όηη ε δηάξθεηα απόζβεζεο ησλ 48 κελώλ
είλαη πνιύ κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα. Οη ελαιιαθηηθνί Πάξνρνη πνπ
ρξεζηκνπνηνύλ ΓΠΥΠ απνζβέλνπλ ην θόζηνο ζύλδεζεο, ζύκθσλα κε
ηνπο όξνπο ηεο ζύκβαζεο πνπ ππνγξάθεη ν πειάηεο θαηά ηε ζύλδεζε.
Έηζη ε δηάξθεηα δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηε δηάξθεηα ηζρύνο ηεο
αξρηθήο ζύκβαζεο πνπ ζπλήζσο είλαη 12 κήλεο. Πεξαηηέξσ
ζεκεηώλεηαη όηη ε παξαδνρή όηη “ην 2% ηωλ αηηήζεωλ γηα ζύλδεζε ΤΒ
απνξξίπηεηαη από ην πιεξνθνξηαθό ζύζηεκα ιόγω ιάζνπο ή ειιηπώλ
ζηνηρείωλ θαη θαηά απηόλ ηνλ ηξόπν απμάλεηαη ην ζρεηηθό θόζηνο”
δύλαηαη λα κεηαβιεζεί κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ θαη σο εθ ηνύηνπ

5

είλαη απαξαίηεηε ε αλαζεώξεζε ηνπ κνληέινπ αλά ηαθηά ρξνληθά
δηαζηήκαηα.
o Τπνινγηζκόο ξπζκνύ απνζύλδεζεο (churn rate) θαη Μέζνδνο
Απόζβεζεο Σειώλ απνζύλδεζεο ζηνλ ΣΒ: Αλαθέξεηαη όηη: “Ο ξπζκόο
απνζύλδεζεο ζεωξήζεθε όηη αλέξρεηαη ζε 15%”. Ωζηόζν δελ
δηεπθξηλίδεηαη εάλ ν ξπζκόο απνζύλδεζεο ππνινγίδεηαη ζε εηήζηα
βάζε, ελώ δελ είλαη μεθάζαξα ηα ζηνηρεία πνπ ιακβάλνληαη ππόςε γηα
ηνλ ππνινγηζκό ηνπ πνζνζηνύ 15% (κέζνο όξνο αγνξάο, ζηνηρεία από
benchmarking ή άιια).
o Τπνινγηζκόο

θόζηνπο

DSLAM

θαη

ηειώλ

ζπλεγθαηάζηαζεο:

Θεσξνύκε όηη δελ είλαη νξζό λα ρξεζηκνπνηεζεί σο κέζν θόζηνο αλά
πόξηα απηό πνπ ππνινγίδεηαη κε βάζε ηνλ θνζηνινγηθό έιεγρν ηνπ
ΟΣΔ, θαζώο ν απνηειεζκαηηθόο πάξνρνο δελ δύλαηαη λα πεηύρεη
εθπηώζεηο θιίκαθαο από ηνπο πξνκεζεπηέο, αληίζηνηρεο κε εθείλεο πνπ
επηηπγράλεη ν ΟΣΔ. Δπνκέλσο δελ ζα ήηαλ αθξηβέο λα ππνινγίδεηαη ην
θόζηνο θηήζεο αλά πόξηα κε βάζε ηα ζηνηρεία ηνπ θνζηνινγηθνύ
ειέγρνπ ηνπ ΟΣΔ. Δπίζεο, ε παξαδνρή όηη ε εηήζηα κείσζε ηνπ
θόζηνπο ηνπ DSLAM είλαη ηεο ηάμεσο ηνπ 25% θξίλεηαη ππεξβνιηθή.
Δύινγε ζα ζεσξείην κηα κείσζε ηεο ηάμεσο ηνπ 5%.
o Τπνινγηζκόο θόζηνπο θεθαιαίνπ θαη θνηλνύ θόζηνπο: Θεσξνύκε όηη
δελ κπνξεί σο πξνεμνθιεηηθό θόζηνο αλαθνξάο λα ρξεζηκνπνηεζεί ην
WACC ηνπ ΟΣΔ, θαζώο ν ΟΣΔ έρεη κηθξόηεξν ξίζθν ζε ζρέζε κε ην
ξίζθν ελόο ελαιιαθηηθνύ παξόρνπ. Δπνκέλσο, ην WACC ηνπ ΟΣΔ
είλαη κηθξόηεξν από απηό πνπ αληηθαηνπηξίδεη ηνλ απνηειεζκαηηθό
πάξνρν. Με δεδνκέλν όηη ην θόζηνο θεθαιαίνπ είλαη κεγαιύηεξν γηα
ηνπο ελαιιαθηηθνύο παξόρνπο, ην WACC ηνπ ΟΣΔ ζα πξέπεη λα
εκθαλίδεηαη πξνζαπμεκέλν ζην νηθνλνκηθό κνληέιν.
o Τπνινγηζκόο θόζηνπο ιεηηνπξγίαο (πξνζσπηθό) θαη θνηλνύ θόζηνπο:
ηελ ελόηεηα απηή ηνπ ππό δηαβνύιεπζε θεηκέλνπ αλαθέξεηαη όηη “Τν
θόζηνο εγθαηάζηαζεο θαη ζπληήξεζεο ηνπ DSLAM έρεη πεξηιεθζεί ζε
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άιιε ζρεηηθή ελόηεηα θόζηνπο ηνπ κνληέινπ. Τν εηήζην θόζηνο
ππνινγίζηεθε ζην 5% ηωλ πξναλαθεξόκελωλ δαπαλώλ – ηειώλ ΟΤΔ. ..
Οκνίωο, πξέπεη λα ππνινγηζηεί θαη ε ζπλεηζθνξά ζην ζπλνιηθό θνηλό
θόζηνο ηεο εηαηξίαο (Γεληθέο Γαπάλεο - overhead). Τν εηήζην θόζηνο
ππνινγίζηεθε ζην 3% ηωλ πξναλαθεξόκελωλ δαπαλώλ – ηειώλ ΟΤΔ.”
Ωζηόζν δελ δηεπθξηλίδεηαη πσο πξνθύπηνπλ ηα αλσηέξσ πνζνζηά,
ηδίσο δε εάλ πξνέξρνληαη από πξαγκαηηθά ζηνηρεία ηεο αγνξάο ή
πξόθεηηαη γηα ζηνηρεία benchmarking.
o Τπνινγηζκόο πιενλάδνπζαο ρσξεηηθόηεηαο: Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό
ηεο πιενλάδνπζαο ρσξεηηθόηεηαο ιακβάλεηαη ππόςε όηη “γηα ηνπο
επόκελνπο 3 κήλεο ν κέζνο κεληαίνο ξπζκόο αύμεζεο ηεο πειαηεηαθήο
βάζεο ηνπ παξόρνπ (αξηζκόο δεπγώλ) είλαη 5%” δίρσο όκσο λα
δηεπθξηλίδεηαη εάλ ην πνζνζηό απηό πξνέξρεηαη από πξαγκαηηθά
ζηνηρεία ηεο αγνξάο ή κέζσ benchmarking. Από ηελ άιιε πιεπξά ην
δηάζηεκα ησλ ηξηώλ κελώλ ζεσξείηαη κηθξό γηα λα απνηειέζεη βάζε
ηεο παξαδνρήο θαζώο ν ξπζκόο αύμεζεο ησλ δεπγώλ ηειεί ζε
ζπλάξηεζε κε ηελ παξάδνζε θπθισκάησλ από ηξίηνπο παξόρνπο.
Δξώηεζε 3:
Αλαθνξηθά κε ηνλ ππνινγηζκό ηνπ κήθνπο θαη ηνπ θόζηνπο ησλ
ηάθξσλ ζεκεηώλεηαη όηη ελδέρεηαη νη ππνζέζεηο ηνπ νηθνλνκηθνύ
κνληέινπ λα κελ αληαπνθξίλνληαη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα θαζώο νη
ζπλδέζεηο κε ηα λεζηά πξαγκαηνπνηνύληαη σο επί ην πιείζηνλ κέζσ
κηζζσκέλσλ ππνδνκώλ. Σν ζπκπέξαζκα όηη ν απνδνηηθόο πάξνρνο
πινπνηεί ίδηα ππνδνκή ζε όιε ηελ Δπηθξάηεηα δελ επζηαζεί θαζώο
ζπλήζσο

ε

κίζζσζε

ηεο

αλαγθαίαο

ππνδνκήο

ζπληζηά

νηθνλνκηθόηεξε/απνδνηηθόηεξε ιύζε. Δπνκέλσο ην όπνην νηθνλνκηθό
κνληέιν ζα πξέπεη λα ιακβάλεη ππόςε όηη έλα πνζνζηό ηεο ππνδνκήο
είλαη κηζζσκέλε θπξίσο δε ε ππνδνκή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε
λεζησηηθή ρώξα.
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Δξώηεζε 4:
o Σερλνινγία δηθηύνπ πξόζβαζεο θαη κεηάδνζεο: Θεσξνύκε όηη ηόζν ην
δίθηπν πξόζβαζεο όζν θαη ην δίθηπν κεηάδνζεο ζα πξέπεη λα
κνληεινπνηεζνύλ κε βάζε ηελ ηερλνινγία DWDM θαη όρη κε
SDH/NG-SDH.
o Πειαηεηαθή βάζε: Η ΔΔΣΣ είλαη ζε ζέζε λα γλσξίδεη αθξηβώο ηελ
πειαηεηαθή βάζε ηνπ ζπλόινπ ησλ Παξόρσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη
ζηελ αγνξά. πλεπώο θξίλνπκε όηη ε όπνηα ζεώξεζε ζα πξέπεη λα
βαζηζηεί ζηα πξαγκαηηθά ζηνηρεία θαη όρη ζε έλα ζεσξεηηθό κνληέιν.
Δπηπιένλ:
o ρεηηθά κε ην θόζηνο δηθηύνπ ζπγθέληξσζεο ζην ππό δηαβνύιεπζε
θείκελν αλαθέξεηαη όηη: “Η δήηεζε ππνινγίδεηαη ωο εμήο: (α)
ζεωξείηαη όηη ν απνηειεζκαηηθόο πάξνρνο παξέρεη ιηαληθά πξνϊόληα κε
νλνκαζηηθή ηαρύηεηα Internet κέρξη 24Mbps. Όκωο, ε πξαγκαηηθή
ηαρύηεηα πνπ απνιακβάλεη έλαο ηειηθόο πειάηεο εμαξηάηαη ηόζν από
ηελ απόζηαζε από ην αζηηθό θέληξν (κήθνο βξόρνπ) αιιά θαη από ηνλ
αληαγωληζκό (contention) πόξωλ ζην πξώην επίπεδν πνιππιεμίαο κε
ηνπο άιινπο πειάηεο. Έηζη γηα ηε δηαζηαζηνπνίεζε ζεωξείηαη κηα «κέζε
ηζνδύλακε

πξαγκαηηθή»

ρωξεηηθόηεηα

αλά

πειάηε

ιόγω

ηωλ

πεξηνξηζκώλ ηεο απόζηαζεο είλαη 13Mbps. (β) ζεωξείηαη όηη όινο ν
αληαγωληζκόο ηωλ πειαηώλ γηα ηνπο πόξνπο ηνπ επξπδωληθνύ Internet
πθίζηαηαη κέρξη απηό ην επίπεδν (ΑΚ) θαη εθθξάδεηαη από έλαλ βαζκό
πνιππιεμίαο (ή ιόγν αληαγωληζκνύ - contention ratio) ν νπνίνο
ζεωξείηαη ίζνο κε 40. Η ηηκή έρεη βξεζεί από δηεζλέο benchmarking θαη
ζηνηρεία πνπ δηαζέηεη ε ΔΔΤΤ από ηνπο παξόρνπο.” Ωζηόζν, δελ
δηεπθξηλίδεηαη από πνύ πξνθύπηνπλ νη εθηηκήζεηο γηα ηε κέζε
πξαγκαηηθή ρσξεηηθόηεηα αλά πειάηε, θαζώο θαη γηα ηνλ βαζκό
πνιππιεμίαο. Θεσξνύκε όηη ηα ζηνηρεία απηά ζα πξέπεη λα
ππνινγίδνληαη κε βάζε ηα πξαγκαηηθά δεδνκέλα ηεο αγνξάο.
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Δξώηεζε 5:
o Μέζνδνο ππνινγηζκνύ θόζηνπο Απόζβεζεο Σειώλ ύλδεζεο θαη
Απνζύλδεζεο: Θεσξνύκε όηη ε δηάξθεηα απόζβεζεο ησλ 48 κελώλ
είλαη πνιύ κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα. Οη ελαιιαθηηθνί Πάξνρνη πνπ
ρξεζηκνπνηνύλ ΓΠΥΠ απνζβέλνπλ ην θόζηνο ζύλδεζεο, ζύκθσλα κε
ηνπο όξνπο ηεο ζύκβαζεο πνπ ππνγξάθεη ν πειάηεο θαηά ηε ζύλδεζε.
Έηζη ε δηάξθεηα δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηε δηάξθεηα ηζρύνο ηεο
αξρηθήο ζύκβαζεο πνπ ζπλήζσο είλαη 12 κήλεο.
o Κόζηνο θεθαιαίνπ: Θεσξνύκε όηη δελ κπνξεί σο πξνεμνθιεηηθό
θόζηνο αλαθνξάο λα ρξεζηκνπνηεζεί ην WACC ηνπ ΟΣΔ, θαζώο ν
ΟΣΔ έρεη κηθξόηεξν ξίζθν από απηό ελόο ελαιιαθηηθνύ παξόρνπ.
Δπνκέλσο, ην WACC ηνπ ΟΣΔ είλαη κηθξόηεξν από απηό πνπ
αληηθαηνπηξίδεη ηνλ απνηειεζκαηηθό πάξνρν. Με δεδνκέλν όηη ην
θόζηνο θεθαιαίνπ είλαη κεγαιύηεξν γηα ηνπο ελαιιαθηηθνύο
παξόρνπο, ην WACC ηνπ ΟΣΔ ζα πξέπεη λα εκθαλίδεηαη
πξνζαπμεκέλν ζην νηθνλνκηθό κνληέιν.
Δξώηεζε 6: Οκνίσο κε ζρόιην γηα ηελ εξώηεζε 5 αλσηέξσ.

Αλαθνξηθά κε ηα δεδνκέλα ηνπ ζπλεκκέλνπ αξρείνπ excel (αξρείν excel ηηκώλ
παξακέηξωλ) ζεκεηώλεηαη όηη έρνπλ ζπκπιεξσζεί κόλν ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία
θαζώο ε εμαγσγή ησλ ινηπώλ δεδνκέλσλ απαηηεί εηδηθό κεραληζκό παξαθνινύζεζεο
θαη κεγάιν βαζκό αλάιπζεο. Δπηζεκαίλεηαη όηη ηα δεδνκέλα ηνπ ζπλεκκέλνπ
αξρείνπ excel είλαη εκπηζηεπηηθνύ ραξαθηήξα θαη σο εθ ηνύηνπ παξαθαινύκε γηα ηελ
κε δεκνζηνπνίεζή ηνπο.
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