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1. Εηζαγσγή
1.1 Σηόρνη

βάζεη

ηνπ

Νένπ

Καζεζηώηνο

Ηιεθηξνληθώλ

Επηθνηλσληώλ
Η Οδεγία Πιαίζην (Οδεγία 2002/21/ΔΚ), όπσο ηζρύεη ηξνπνπνηεζείζα κε ηελ
Οδεγία 2009/140/ΔΚ1, ηδίσο ην άξζξν 8 απηήο, (άξζξν 3 ηνπ λ. 4070/2012, ΦΔΚ
82/Α/2012) ζέηεη σο ζηόρνπο πνιηηηθήο πνπ δηέπνπλ ηε δξάζε ηεο ΔΔΣΣ θαηά ηελ
άζθεζε ησλ θαζεθόλησλ ηεο ζηνλ ηνκέα παξνρήο δηθηύσλ ή/θαη ππεξεζηώλ
ειεθηξνληθώλ επηθνηλσληώλ:
(i) ηελ πξνώζεζε ηνπ αληαγσληζκνύ ζηελ παξνρή δηθηύσλ θαη ππεξεζηώλ
ειεθηξνληθώλ επηθνηλσληώλ θαη ζπλαθώλ επθνιηώλ θαη ππεξεζηώλ,
(ii) ηε ζπκβνιή ζηελ αλάπηπμε ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο, θαη
(iii) ηελ πξνώζεζε ησλ ζπκθεξόλησλ ησλ ρξεζηώλ εληόο ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο.
Η παξνύζα πξνηεηλόκελε ξύζκηζε ζπλάδεη κε ηνπο ζηόρνπο απηνύο, θαζώο ε
ΔΔΣΣ επηδηώθεη λα πξνσζήζεη ηνλ αληαγσληζκό ζηελ παξνρή δηθηύσλ θαη ππεξεζηώλ
ειεθηξνληθώλ επηθνηλσληώλ θαη ζπλαθώλ επθνιηώλ θαη ππεξεζηώλ δηαζθαιίδνληαο ην
κέγηζην όθεινο γηα ηνπο ηειηθνύο ρξήζηεο ζε επίπεδν ηηκήο, επηινγώλ θαη πνηόηεηαο.

1.2 Η Δηαδηθαζία πνπ αθνινπζεί ε EETT
Η ΔΔΣΣ πξαγκαηνπνηεί ηνλ νξηζκό θαη ηελ αλάιπζε ηεο αγνξάο βάζεη ηνπ
Νόκνπ 4070/2012 ‘Ρπζκίζεηο Ηιεθηξνληθώλ Δπηθνηλσληώλ, Μεηαθνξώλ, Γεκνζίσλ
Έξγσλ θαη Άιιεο Γηαηάμεηο’ [ΦΔΚ 82/Α΄] (ν «Νόκνο») πνπ απνηειεί ην λέν Διιεληθό
Νόκν γηα ηηο Ηιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο πνπ ηέζεθε ζε ηζρύ ηελ 10ε Απξηιίνπ, 2012.
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Οδεγία 2009/140/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 25 εο

Ννεκβξίνπ 2009, γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ νδεγηψλ 2002/21/ΔΚ ζρεηηθά κε θνηλφ θαλνληζηηθφ πιαίζην
γηα δίθηπα θαη ππεξεζίεο ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ, 2002/19/ΔΚ ζρεηηθά κε ηελ πξφζβαζε ζε δίθηπα
ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ θαη ζπλαθείο επθνιίεο θαζψο θαη κε ηε δηαζχλδεζή ηνπο, θαη 2002/20/ΔΚ
γηα ηελ αδεηνδφηεζε δηθηχσλ θαη ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ, L 337/37, 18.12.2009
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Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ λενζεζπηζζέληνο λόκνπ ξπζκίδεηαη εθ λένπ ην
θαλνληζηηθό πιαίζην ησλ ειεθηξνληθώλ επηθνηλσληώλ ζηελ Διιάδα, α) κε ηελ
ελζσκάησζε ησλ Οδεγηώλ 2009/136/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ
πκβνπιίνπ ηεο 25εο Ννεκβξίνπ 2009, «γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο Οδεγίαο
2002/22/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 7εο Μαξηίνπ
2002 ζρεηηθά κε ηελ θαζνιηθή ππεξεζία θαη ηα δηθαηώκαηα ησλ ρξεζηώλ όζνλ αθνξά
δίθηπα θαη ππεξεζίεο ειεθηξνληθώλ επηθνηλσληώλ, ηεο Οδεγίαο 2002/58/ΔΚ ζρεηηθά
κε ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα θαη ηελ πξνζηαζία ηεο
ηδησηηθήο δσήο ζηνλ ηνκέα ησλ ειεθηξνληθώλ επηθνηλσληώλ θαη ηνπ Καλνληζκνύ (ΔΚ)
αξηζ. 2006/2004 γηα ηε ζπλεξγαζία κεηαμύ ησλ εζληθώλ αξρώλ πνπ είλαη αξκόδηεο γηα
ηελ επηβνιή ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θαηαλαισηώλ», (EE L 337/11,
18.12.2009), θαη 2009/140/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ
ηεο 25εο Ννεκβξίνπ 2009, «γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ νδεγηώλ 2002/21/ΔΚ ζρεηηθά κε
θνηλό θαλνληζηηθό πιαίζην γηα δίθηπα θαη ππεξεζίεο ειεθηξνληθώλ επηθνηλσληώλ,
2002/19/ΔΚ ζρεηηθά κε ηελ πξόζβαζε ζε δίθηπα ειεθηξνληθώλ επηθνηλσληώλ θαη
ζπλαθείο επθνιίεο θαζώο θαη κε ηε δηαζύλδεζή ηνπο, θαη 2002/20/ΔΚ γηα ηελ
αδεηνδόηεζε δηθηύσλ θαη ππεξεζηώλ ειεθηξνληθώλ επηθνηλσληώλ», L 337/37,
18.12.2009, θαη β) κε ηελ ηξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ.
3431/2006 «πεξί ειεθηξνληθώλ επηθνηλσληώλ θαη άιιεο δηαηάμεηο», ν νπνίνο
θαηαξγήζεθε δηα ηνπ λένπ σο άλσ λόκνπ2.
Σν άξζξν 41 παξάγξαθνο 3 ηνπ Ν.4070/2012 παξέρεη ζηελ ΔΔΣΣ ηε γεληθή
αξκνδηόηεηα ζρεηηθά κε ηελ αλάιπζε αγνξώλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ νξηζκνύ
ησλ ζρεηηθώλ αγνξώλ πξντόλησλ/ππεξεζηώλ ειεθηξνληθώλ επηθνηλσληώλ, ηεο
αλάιπζεο ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ηνπ αληαγσληζκνύ, θαζώο θαη ηνλ νξηζκό ησλ
Παξόρσλ κε ΙΑ θαη ηελ επηβνιή θαλνληζηηθώλ ππνρξεώζεσλ ζε κηα νξηζκέλε
ζρεηηθή αγνξά), ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ. ύκθσλα κε ην άξζξν 16, παξ. 1 θαη 23
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Από ηελ έλαξμε ηζρύνο ηνπ λ. 4070/2012, θαηαξγήζεθε ν λ. 3431/2006 (Α’/13), όπσο είρε

ηξνπνπνηεζεί θαη ίζρπε κέρξη ηε δεκνζίεπζε ηνπ λ. 4070/2012, κε εμαίξεζε ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ
άξζξνπ 70, ην άξζξν 73 θαη ηηο δηαηάμεηο πνπ αθνξνύλ ηνλ ηνκέα παξνρήο ηαρπδξνκηθώλ ππεξεζηώλ
3

Οη παξάγξαθνη 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 16 αληηθαηαζηάζεθαλ δηα ηνπ άξζξνπ 1, ηεο παξαγξάθνπ

(18), ζηνηρείνπ α) ηεο σο άλσ ηξνπνπνηεηηθήο ηεο Οδεγίαο Πιαίζην Οδεγίαο 2009/140/ΔΚ, L 337/ 37,
18.12.2009
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ηεο Οδεγίαο Πιαίζην 1. Οη εζληθέο ξπζκηζηηθέο αξρέο δηεμάγνπλ αλάιπζε ησλ
ζρεηηθώλ αγνξώλ βαζηδόκελεο ζηηο αγνξέο πνπ ηαπηνπνηνύληαη ζηε ζύζηαζε θαη
ιακβάλνληαο ηδηαηηέξσο ππόςε ηνπο ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο. Σα θξάηε κέιε
κεξηκλνύλ ώζηε ε αλάιπζε απηή λα δηεμάγεηαη, θαηά πεξίπησζε, ζε ζπλεξγαζία κε ηηο
εζληθέο ξπζκηζηηθέο αξρέο αληαγσληζκνύ. 2. Όηαλ εζληθή ξπζκηζηηθή αξρή, δπλάκεη
ησλ παξαγξάθσλ 3 ή 4 ηνπ παξόληνο άξζξνπ, ηνπ άξζξνπ 17 ηεο Οδεγίαο 2002/22/ΔΚ
(νδεγία γηα ηελ θαζνιηθή ππεξεζία) ή ηνπ άξζξνπ 8 ηεο νδεγίαο 2002/19/ΔΚ (νδεγία
γηα ηελ πξόζβαζε), πξέπεη λα θαζνξίζεη εάλ ζα επηβιεζνύλ, ζα δηαηεξεζνύλ, ζα
ηξνπνπνηεζνύλ ή ζα αξζνύλ ππνρξεώζεηο επηρεηξήζεσλ, θαζνξίδεη κε βάζε ηελ
αλάιπζε αγνξάο θαηά ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ παξόληνο άξζξνπ, θαηά πόζνλ κία
ζρεηηθή αγνξά είλαη όλησο αληαγσληζηηθή».
Η Οδεγία Πιαίζην (άξζξα 15 θαη 16), όπσο ηζρύεη, θαη ν Ν.4070/2012 (άξζξα
41 θαη 43) νξίδνπλ πεξαηηέξσ όηη θαηόπηλ ηεο νινθιήξσζεο ηνπ νξηζκνύ ησλ
ζρεηηθώλ αγνξώλ, ζύκθσλα κε ηηο πξνβιεπόκελεο δηαδηθαζίεο, ε ΔΔΣΣ ππνρξενύηαη
λα δηεμάγεη αλάιπζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ηνπ αληαγσληζκνύ ζηηο σο άλσ αγνξέο
ζύκθσλα κε ην θνηλνηηθό δίθαην, ιακβάλνληαο ηδηαηηέξσο ππόςε ηηο Καηεπζπληήξηεο
Γξακκέο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, θαζώο θαη ηε ύζηαζε ηεο Δπξσπατθήο
Δπηηξνπήο γηα ηηο αγνξέο πξντόλησλ θαη ππεξεζηώλ ζηνλ ηνκέα ησλ ειεθηξνληθώλ
επηθνηλσληώλ πνπ επηδέρνληαη εθ ησλ πξνηέξσλ ξύζκηζε [(Δ(2007) 5406, (OJ
L344/65, 28-12-2007)] (εθεμήο «Νέα ύζηαζε»).
Βάζεη ησλ απαηηήζεσλ ηνπ άξζξνπ 43 θαη ηνπ άξζξνπ 47 παξ. 3 ηνπ Νόκνπ
θαζώο θαη ηνπ άξζξνπ 16, παξ. 4 ηεο Οδεγίαο Πιαίζην, ε ΔΔΣΣ εθόζνλ δηαπηζηώζεη,
κε βάζε ηελ αλάιπζε ηνπ αληαγσληζκνύ, όηη κηα ζπγθεθξηκέλε ζρεηηθή αγνξά δελ
είλαη επαξθώο αληαγσληζηηθή, νξίδεη ηελ επηρείξεζε ή ηηο επηρεηξήζεηο κε ΙΑ ζηελ ελ
ιόγσ αγνξά θαη επηβάιιεη ηηο ελδεδεηγκέλεο εηδηθέο θαλνληζηηθέο ππνρξεώζεηο πνπ
επηιέγνληαη από κηα ιίζηα πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηα άξζξα 9, 10, 11 θαη 13 ηεο νδεγίαο
2002/19/ΔΚ (Οδεγία γηα ηελ Πξόζβαζε) ή δηαηεξεί ή ηξνπνπνηεί ηηο ελ ιόγσ
ππνρξεώζεηο, εθόζνλ απηέο πθίζηαληαη ήδε. ύκθσλα κε ην Άξζξν 8, παξ. 2 ηεο
Οδεγίαο γηα ηελ Πξόζβαζε, όπσο ηζρύεη ηξνπνπνηεζείζα, θαη ην Ν. 4070/2012, ε
ΔΔΣΣ ππνρξενύηαη λα επηβάιεη θάπνηα ππνρξέσζε ή ππνρξεώζεηο ζε επηρεηξήζεηο κε
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εκαληηθή Ιζρύ ζηελ Αγνξά (ΙΑ)4 ζηηο πξνζδηνξηζζείζεο ζρεηηθέο αγνξέο. Δηδηθά ην
άξζξν 47 παξ. 4 ηνπ Ν. 4070/2012 νξίδεη κεηαμύ άιισλ όηη: «4. Η Δ.Δ.Σ.Σ., κεηά από
αλάιπζε ηεο αγνξάο, ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη ζύκθσλα κε ην άξζξν 43 ηνπ
παξόληνο, κπνξεί λα επηβάιεη, θαηά πεξίπησζε, ζε θνξείο εθκεηάιιεπζεο κε
ζεκαληηθή ηζρύ ζε ζπγθεθξηκέλε αγνξά ηηο ππνρξεώζεηο ησλ άξζξσλ 50, 51 θαη 52
ηνπ παξόληνο. Οη ππνρξεώζεηο απηέο είλαη αλαινγηθέο θαη δηθαηνινγεκέλεο θαη
επηβάιινληαη θαηόπηλ δηαβνύιεπζεο ζύκθσλα κε ηα άξζξα 16, 17 θαη 45 ηνπ
παξόληνο».
ύκθσλα κε ην άξζξν 12 ζηνηρείν ηβ θαη ην άξζξν 17 ηνπ Ν. 4070/2012, ε
ΔΔΣΣ πξνβαίλεη ζε δηαβνύιεπζε ζε θάζε πεξίπησζε πξηλ από ηε ιήςε κέηξσλ πνπ
έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε ζηε ζρεηηθή αγνξά, θαη΄ εθαξκνγή ηνπ Νόκνπ, δίδνληαο
ζηα ελδηαθεξόκελα κέξε ηε δπλαηόηεηα λα ππνβάινπλ ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο ζην
πξνηεηλόκελν κέηξν, εληόο εύινγνπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο.

1.3 Θζηνξηθό
Καη’ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 4070/2012 θαη ζύκθσλα κε ηελ Οδεγία
Πιαίζην (2002/21/ΔΚ), ηελ Οδεγία γηα ηελ Πξόζβαζε (2002/19/ΔΚ), όπσο
ηξνπνπνηεζείζεο ηζρύνπλ, ηε «Νέα ύζηαζε» Δ(2007) 5406, (OJ L344/65, 28-122007), ηελ ππ’ αξηζ. 2009/396/ΔΚ ύζηαζε ηεο Δπηηξνπήο ζρεηηθά κε ηελ θαλνληζηηθή
ξύζκηζε ησλ ηειώλ ηεξκαηηζκνύ ζηαζεξώλ θαη θηλεηώλ επηθνηλσληώλ θαζώο θαη ηηο
«Καηεπζπληήξηεο Γξακκέο» ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο (2002/C 165/03), ε ΔΔΣΣ
πξνρώξεζε ζε λέα δηαδηθαζία νξηζκνύ θαη αλάιπζεο ησλ ζρεηηθώλ αγνξώλ πνπ
αληαπνθξίλνληαη ζηηο ζπλζήθεο ηεο εζληθήο αγνξάο, ιακβάλνληαο ππόςε ηηο
επηθξαηνύζεο λνκηθέο θαη πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο.
Η ΔΔΣΣ, ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο νξηζκνύ ηεο αγνξάο Σεξκαηηζκνύ
Φσλεηηθώλ Κιήζεσλ ζε Μεκνλσκέλα Γίθηπα Κηλεηώλ Δπηθνηλσληώλ, ιακβάλνληαο
ηδηαηηέξσο ππόςε ηε «Νέα ύζηαζε» ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, ηελ ππ’ αξηζ.
2009/396/ΔΚ ύζηαζε ηεο Δπηηξνπήο ζρεηηθά κε ηελ θαλνληζηηθή ξύζκηζε ησλ ηειώλ
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Βιέπε ζρεηηθά θαη παξάγξαθν 114 ησλ Καηεπζπληήξησλ Αξρψλ.
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ηεξκαηηζκνύ ζηαζεξώλ θαη θηλεηώλ επηθνηλσληώλ θαη ηηο «Καηεπζπληήξηεο Γξακκέο»
απηήο, θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα όηη, ελόςεη ησλ εζληθώλ ζπλζεθώλ, εμαθνινπζνύλ
λα πθίζηαληαη δηαθξηηέο ζρεηηθέο αγνξέο πνπ πεξηιακβάλνπλ ηνλ ηεξκαηηζκό
(θσλεηηθώλ) θιήζεσλ αλά κεκνλσκέλν θηλεηό δίθηπν. πγθεθξηκέλα, ε ΔΔΣΣ όξηζε
κηα δηαθξηηή αγνξά ηεξκαηηζκνύ θιήζεσλ ζην δίθηπν θηλεηήο ηεο εηαηξείαο Cosmote,
κηα δηαθξηηή αγνξά ηεξκαηηζκνύ θιήζεσλ ζην δίθηπν θηλεηήο ηεο εηαηξείαο Vodafone
θαη κηα δηαθξηηή αγνξά ηεξκαηηζκνύ θιήζεσλ ζην δίθηπν θηλεηήο ηεο εηαηξείαο Wind.
Σν γεσγξαθηθό εύξνο ηεο θάζε αγνξάο, ζύκθσλα κε ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο ΔΔΣΣ,
είλαη ε Διιεληθή Δπηθξάηεηα.
Η αλάιπζε ηεο σο άλσ αγνξάο νδήγεζε ζην ζπκπέξαζκα όηη απηή
ραξαθηεξίδεηαη από έιιεηςε απνηειεζκαηηθνύ αληαγσληζκνύ θαη όηη νη εηαηξείεο
Cosmote, Vodafone θαη Wind πξέπεη λα νξηζζνύλ σο Οξγαληζκνί κε εκαληηθή Ιζρύ
ζηελ ελ ιόγσ αγνξά θαη λα ηνπο επηβιεζνύλ κηα ζεηξά από θαηάιιειεο θαη αλαινγηθέο
θαλνληζηηθέο ππνρξεώζεηο, κεηαμύ ησλ νπνίσλ ε ππνρξέσζε ειέγρνπ ηηκώλ θαη
θνζηνιόγεζεο.
Δλόςεη ησλ αλσηέξσ ε ΔΔΣΣ πξνέβε ζηελ έθδνζε ηεο Απόθαζεο ΔΔΣΣ ΑΠ
661/07/2012 αλαθνξηθά κε ηνλ νξηζκό ηεο αγνξάο ηεξκαηηζκνύ θσλεηηθώλ θιήζεσλ
ζε κεκνλσκέλα δίθηπα θηλεηώλ επηθνηλσληώλ, ηνλ θαζνξηζκό επηρεηξήζεσλ κε
ζεκαληηθή ηζρύ ζηηο ελ ιόγσ αγνξέο θαη ηηο ππνρξεώζεηο απηώλ, ε νπνία
δεκνζηεύζεθε ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο κε ΦΔΚ 2167/Β/19-7-2012, ηελ 19ε
-7-2012. H ελ ιόγσ Απόθαζε βαζίζζεθε ζηελ αλαιπηηθή απόθαζε ηεο ΔΔΣΣ
αλαθνξηθά κε ηνλ νξηζκό θαη ηελ αλάιπζε ηεο αγνξάο ηεξκαηηζκνύ θσλεηηθώλ
θιήζεσλ ζε κεκνλσκέλα δίθηπα θηλεηώλ επηθνηλσληώλ, όπσο απηή δηακνξθώζεθε ζην
πιαίζην ησλ δηαβνπιεύζεσλ πνπ δηεμήγαγε ε ΔΔΣΣ, ηόζν ζε εζληθό όζν θαη ζε
θνηλνηηθό επίπεδν, Απόθαζε ΔΔΣΣ ΑΠ 646/04/05.04.2012, Απόθαζε ΔΔΣΣ ΑΠ
656/05/12.6.2012, θαζώο επίζεο θαη ησλ ζρνιίσλ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο.
Δηδηθόηεξα, ζηελ επηζηνιή ηελ νπνία απέζηεηιε επί ηνπ θνηλνπνηεζέληνο ζρεδίνπ
κέηξσλ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 7 παξ.3 ηεο Οδεγίαο Πιαίζην, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή
εμέθξαζε ζρόιηα αλαθνξηθά κε ην πξνηεηλόκελν από ηελ ΔΔΣΣ κνληέιν ειέγρνπ
ηηκώλ Bottom Up LRIC, θαιώληαο ηελ λα νξηζηηθνπνηήζεη ην νηθείν κνληέιν Bottom
Up pure LRIC ην ηαρύηεξν δπλαηόλ εληόο ηνπ 2012, ώζηε λα θαηαζηεί δπλαηή ε
εθαξκνγή ηνπ ήδε από ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2013.
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1.4 Πεξηερόκελα ηνπ θεηκέλνπ δηαβνύιεπζεο
ύκθσλα

κε

ηελ

Απόθαζε

ΔΔΣΣ

ΑΠ

661/7/19.07.2012

(ΦΔΚ

2161/Β/19.07.2012) γηα ηελ αγνξά ηεξκαηηζκνύ θσλεηηθώλ θιήζεσλ ζε κεκνλσκέλα
δίθηπα θηλεηώλ επηθνηλσληώλ, θαζνξηζκόο επηρεηξήζεσλ κε εκαληηθή Ιζρύ ζηελ ελ
ιόγσ Αγνξά θαη ππνρξεώζεηο απηώλ (3νο γύξνο αλάιπζεο), ε ΔΔΣΣ επέβαιε ζηηο
εηαηξίεο Cosmote, Vodafone θαη Wind, κεηαμύ άιισλ, ππνρξέσζε ειέγρνπ ηηκώλ
ζύκθσλα κε ηελ νπνία ηα ηέιε ηεξκαηηζκνύ πξέπεη λα θαζνξίδνληαη κε βάζε ηηο
δαπάλεο ελόο απνδνηηθνύ θνξέα εθκεηάιιεπζεο θαη λα είλαη ζπκκεηξηθά, ελώ ε
αμηνιόγεζε ησλ απνδνηηθώλ δαπαλώλ πξέπεη λα βαζίδεηαη ζε ηξέρνλ θόζηνο θαη ζηε
ρξήζε πξνζέγγηζεο από ηα θάησ πξνο ηα επάλσ (bottom up) κε κνληέια
καθξνπξόζεζκνπ νξηαθνύ θόζηνπο (LRIC) σο ζρεηηθή κέζνδνο θόζηνπο.
ην πιαίζην απηό, ε ΔΔΣΣ πινπνηεί έξγν ηξνπνπνίεζεο ηνπ θνζηνινγηθνύ
κνληέινπ ηνπ δεύηεξνπ θύθινπ αλάιπζεο ηεο αγνξάο θαηά ην νπνίν νξίζηεθαλ
ζπκκεηξηθά

ηέιε

ηεξκαηηζκνύ

πνπ

βαζίδνληαη

ζην

θόζηνο

ελόο

εληαίνπ,

απνηειεζκαηηθνύ παξόρνπ κε ζθνπό ηνλ ππνινγηζκό ηνπ «θαζαξά επαπμεηηθνύ»
θόζηνπο ηεξκαηηζκνύ θσλεηηθώλ θιήζεσλ εμαηξώληαο ηα θνηλά θόζηε (όπσο νη
εκπνξηθέο θνηλέο δαπάλεο).
ηε παξνύζα δηαβνύιεπζε, παξνπζηάδνληαη πην αλαιπηηθά νη αξρέο, ε
κεζνδνινγία θαη νη βαζηθέο παξαδνρέο πνπ πξνηείλνληαη γηα ηνλ θαζνξηζκό ηνπ
«θαζαξά επαπμεηηθνύ» θόζηνπο ηεξκαηηζκνύ θσλεηηθώλ θιήζεσλ ζε κεκνλσκέλα
θηλεηά δίθηπα.

1.5 Οδεγίεο γηα ηελ ππνβνιή απαληήζεσλ επί ηεο δηαβνύιεπζεο
Όιεο νη παξαηεξήζεηο επί ηεο Γηαβνύιεπζεο απηήο είλαη εππξόζδεθηεο.
Ωζηόζν, ζα δηεπθόιπλε ην έξγν ηεο ΔΔΣΣ πνπ ζπλίζηαηαη ζηελ αλάιπζε ησλ
απαληήζεσλ, εάλ νη παξαηεξήζεηο ππνβάιινληαλ κε παξαπνκπή ζηνλ αξηζκό ηεο
ζρεηηθήο εξώηεζεο ηνπ παξόληνο εγγξάθνπ. Η δηάξθεηα ηεο δηαβνύιεπζεο εθθηλεί από
ηηο 18-10-2012 έσο θαη ηηο 19-11-2012. Οη ελδηαθεξόκελνη θαινύληαη λα ππνβάιινπλ
ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο γξαπηώο θαη επώλπκα ζηε δηεύζπλζε ηεο ΔΔΣΣ (ιεσθ.
Κεθηζίαο 60, 15125 – Μαξνύζη Αζήλα) θαζώο θαη ειεθηξνληθά (ζε επεμεξγάζηκε
κνξθή) ζηε δηεύζπλζε mtr@eett.gr , κέρξη θαη ηηο 19-11-2012
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Η ΔΔΣΣ εθηηκά όηη πνιιά από ηα δεηήκαηα πνπ ηίζεληαη ζην παξόλ έγγξαθν
πηζαλόλ λα απαηηνύλ ηελ παξνρή εκπηζηεπηηθώλ πιεξνθνξηώλ πξνο ππνζηήξημε ησλ
παξαηεξήζεώλ ηνπο. Οη ζπκκεηέρνληεο πξέπεη λα πξνζδηνξίδνπλ ζαθώο ην ηκήκα ησλ
απαληήζεσλ πνπ είλαη εκπηζηεπηηθό θαη, εάλ είλαη εθηθηό, λα ην παξέρνπλ ζε ρσξηζηό
παξάξηεκα ηεο απάληεζήο ηνπο. Η ΔΔΣΣ ζα δηαρεηξηζηεί ηηο πιεξνθνξίεο απηέο σο
απζηεξά εκπηζηεπηηθέο.

2. Πεξηγξαθή ηνπ Μνληέινπ Bottom Up pure LRIC
2.1 Ννκηθό Πιαίζην
Η ΔΔΣΣ κε ηελ Απόθαζή ηεο ΑΠ 661/7/2012 (ΦΔΚ 2167/Β/19-7-2012), όξηζε
ηε ζρεηηθή αγνξά ηεξκαηηζκνύ θσλεηηθώλ θιήζεσλ ζε κεκνλσκέλα δίθηπα θηλεηώλ
επηθνηλσληώλ. πγθεθξηκέλα, όξηζε κηα δηαθξηηή αγνξά ηεξκαηηζκνύ θιήζεσλ ζην
δίθηπν θηλεηήο ηεο εηαηξείαο Cosmote, κηα δηαθξηηή αγνξά ηεξκαηηζκνύ θιήζεσλ ζην
δίθηπν θηλεηήο ηεο εηαηξείαο Vodafone θαη κηα δηαθξηηή αγνξά ηεξκαηηζκνύ θιήζεσλ
ζην δίθηπν θηλεηήο ηεο εηαηξείαο Wind. Σν γεσγξαθηθό εύξνο ησλ ζρεηηθώλ αγνξώλ
είλαη ε Διιεληθή Δπηθξάηεηα.
Με ηελ ίδηα Απόθαζε, ζπλέπεηα ηεο δηαπίζησζεο έιιεηςεο απνηειεζκαηηθνύ
αληαγσληζκνύ, ε ΔΔΣΣ επέβαιε ζηηο εηαηξίεο Cosmote, Vodafone θαη Wind κηα ζεηξά
θαλνληζηηθώλ ππνρξεώζσλ, κεηαμύ ησλ νπνίσλ ε ππνρξέσζε ειέγρνπ ηηκώλ θαη
θνζηνιόγεζεο.
Δηδηθόηεξα, ζύκθσλα κε ηα αλαθεξόκελα ζην Κεθάιαην «ΙΙΙ Καλνληζηηθέο
Τπνρξεώζεηο», πεξίπησζε «7 Τπνρξέσζε Διέγρνπ ηηκώλ θαη Κνζηνιόγεζεο» ηνπ
δηαηαθηηθνύ ηεο αλσηέξσ Απόθαζεο, επηβιήζεθαλ ζηηο εηαηξείεο Cosmote, Vodafone
θαη Wind νη αθόινπζεο ππνρξεώζεηο ειέγρνπ ηηκώλ θαη θνζηνιόγεζεο:
« Υπνρξέωζε Διέγρνπ Τηκώλ θαη Κνζηνιόγεζεο
7.1
Με ηελ παξνύζα επηβάιιεηαη ζε θάζε ΠΓΚ ν νπνίνο έρεη νξηζζεί όηη
θαηέρεη ΣΙΑ ζηελ αγνξά γηα ηνλ ηεξκαηηζκό θωλεηηθώλ θιήζεωλ ζην δίθηπό ηνπ, ε
ππνρξέωζε ειέγρνπ ηηκώλ ζύκθωλα κε ηα αλαθεξόκελα ζηελ παξνύζα δηάηαμε:
7.2
Τα ηέιε ηεξκαηηζκνύ πξέπεη λα θαζνξίδνληαη κε βάζε ηηο δαπάλεο ελόο
απνδνηηθνύ θνξέα εθκεηάιιεπζεο θαη λα είλαη ζπκκεηξηθά, ελώ ε αμηνιόγεζε ηωλ
απνδνηηθώλ δαπαλώλ πξέπεη λα βαζίδεηαη ζε ηξέρνλ θόζηνο θαη ζηε ρξήζε πξνζέγγηζεο
από ηα θάηω πξνο ηα επάλω (bottom up) κε κνληέια καθξνπξόζεζκνπ νξηαθνύ θόζηνπο
(LRIC) ωο ζρεηηθή κέζνδνο θόζηνπο.
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7.3
Σην πιαίζην απηό, ε ΔΔΤΤ, ηελ ρξνληθή ζηηγκή δεκνζίεπζεο ηεο
παξνύζεο, πινπνηεί έξγν ηξνπνπνίεζεο ηνπ θνζηνινγηθνύ κνληέινπ ηνπ δεύηεξνπ θύθινπ
αλάιπζεο ηεο αγνξάο θαηά ην νπνίν ζα νξίδνληαη ζπκκεηξηθά ηέιε ηεξκαηηζκνύ πνπ ζα
βαζίδνληαη ζην θόζηνο ελόο εληαίνπ, απνηειεζκαηηθνύ παξόρνπ κε ζθνπό ηνλ
ππνινγηζκό ηνπ «θαζαξά επαπμεηηθνύ» θόζηνπο ηεξκαηηζκνύ θωλεηηθώλ θιήζεωλ
εμαηξώληαο ηα θνηλά θόζηε (π.ρ. εκπνξηθέο θνηλέο δαπάλεο, θιπ) θαη ζα εμεηάδεηαη ε
δπλαηόηεηα ζπκκεηξηθήο κείωζεο ηωλ ηειώλ ηεξκαηηζκνύ πξνηείλνληαο ζπγθεθξηκέλε
ζηαδηαθή πνξεία κείωζήο ηνπο (glide path) ζύκθωλα κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ ωο άλω
θνζηνινγηθνύ κνληέινπ.
7.4
Γεδνκέλεο ηεο ζέζεο ηεο ΔΔ ζρεηηθά κε ην ρξόλν εθαξκνγήο ηωλ ηηκώλ
πνπ πξνθύπηνπλ από ην πξναλαθεξζέλ κνληέιν Bottom Up pure LRIC (BU- pure LRIC)
όπωο νξίδεηαη ζηε Σύζηαζε, ζπγθεθξηκέλα όηη ε εηζαγωγή ηνπ λένπ κνληέινπ θόζηνπο
πξέπεη λα έρεη νινθιεξωζεί έωο ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2012, ε ΔΔΤΤ πξνέβε ζηελ
εθαξκνγή ηεο κεζόδνπ ηεο ζπγθξηηηθήο αμηνιόγεζεο (benchmarking), θαηά ηα νξηδόκελα
ζηε Σύζηαζε, γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο ηηκήο ηωλ ηειώλ ηεξκαηηζκνύ, ε νπνία ζα ηζρύζεη
κέρξηο όηνπ νινθιεξωζεί ην έξγν ηξνπνπνίεζεο ηνπ ωο άλω κνληέινπ.
7.5
Η ΔΔΤΤ πξνέβε ζηελ εθαξκνγή ηεο κεζόδνπ ζπγθξηηηθήο αμηνιόγεζεο
(benchmarking) βάζεη ηεο κέζεο ηηκήο ηωλ ηειώλ ηεξκαηηζκνύ ηωλ Κξαηώλ Μειώλ πνπ
είραλ αλαπηύμεη θαη θνηλνπνηήζεη ζηελ ΔΔ ην κνληέιν BU pure LRIC πνπ πξνβιέπεηαη
ζηε Σύζηαζε. Σηνλ πίλαθα 1, παξνπζηάδνληαη ηα Κξάηε Μέιε πνπ έρνπλ αλαπηύμεη ην
κνληέιν5 θαη έρνπλ ιάβεη ζρεηηθέο ηειηθέο απνθάζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ ΤΤΚ πνπ
πξνθύπηνπλ από ην αλωηέξω κνληέιν, ε αληίζηνηρε ηηκή ζηόρνπ θαζώο θαη ε κέζε ηηκή
ηνπο.
Πίλαθαο 1: ΤΤΚ ζε Κξάηε Μέιε όπνπ έρνπλ εθαξκόζεη έλα κνληέιν pure BU-LRIC ζύκθωλα κε
ηε Σύζηαζε.

Φώξα

Τηκή
(c€/min)

Βέιγην

1,08

Γαιιία

0,8

Ηλωκέλν Βαζίιεην

0,81

Ιζπαλία

1,09

Ιηαιία

0,98

Πνξηνγαιία

1,27

5 Έσο ηνλ Μάξηην ηνπ 2012
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ΤΤΚ

Μέζνο Όξνο/Τηκή Σηόρνο

1,01

7.6
Δηδηθόηεξα, θάζε ΠΓΚ θέξεη ηελ ππνρξέωζε λα πξνβεί ζε ζηαδηαθή
κείωζε ηωλ ηειώλ ηεξκαηηζκνύ θιήζεωλ ζην δίθηπό ηνπ πξνο ηελ νξηδόκελε, κε ηελ
παξνύζα, ηηκή ζηόρνπ κέρξη ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2013, αθνινπζώληαο ηελ πνξεία
κείωζεο (glide path) πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ παξνύζα δηάηαμε, όπωο απηή
αλαπαξίζηαηαη ζηνλ Πίλαθα 2:
Πίλαθαο 2: Μείωζε ηειώλ ηεξκαηηζκνύ
1/8/201215/10/2012

ΤΤΚ

16/10/201231/12/2012

3,60

2,30

1/1/20131,01

(c€/m
in)

7.7
Ο κεραληζκόο ζηαδηαθήο κείωζεο (glide path) απνηειείηαη από ηξία (3)
βήκαηα, ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ ηηο θαηάιιειεο πξνζαξκνγέο ζηελ ππό ξύζκηζε ηηκή
νξνθήο θαη πινπνηνύληαη από ηνλ θάζε ΠΓΚ, ηελ 1ε Απγνύζηνπ 2012, ηελ 16ε
Οθηωβξίνπ 2012 θαη ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2013, αληίζηνηρα. Καηά ηε δηάξθεηα ηωλ ωο
άλω πεξηόδωλ γηα θάζε ΠΓΚ ν κέζνο όξνο ηωλ εζόδωλ ηεξκαηηζκνύ θωλεηηθώλ
θιήζεωλ ηνπ ΠΓΚ ζην δίθηπν θηλεηήο ηνπ, αλά ιεπηό, δελ δύλαηαη λα ππεξβαίλεη ηελ
ηηκή νξνθήο ηεο αληίζηνηρεο πεξηόδνπ πνπ παξνπζηάδεηαη ζηνλ Πίλαθα 2, ζηνλ νπνίν
αλαπαξίζηαηαη ε δηάξζξωζε ηεο ππνρξέωζεο ειέγρνπ ηηκώλ κέρξη θαη ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ
2013 γηα θάζε έλαλ από ηνπο ωο άλω παξόρνπο.
7.8
Η ελ ιόγω ηηκή ζηόρνο ζα εθαξκόδεηαη ζηελ ηηκή ηεξκαηηζκνύ
θωλεηηθώλ θιήζεωλ, ζηαζκηζκέλε κεηαμύ θίλεζεο ζε ώξεο αηρκήο θαη κε αηρκήο,
εθόζνλ γίλεηαη ε ελ ιόγω δηάθξηζε θαη ζα εθαξκόδεηαη ζηνλ ηεξκαηηζκό θωλεηηθώλ
θιήζεωλ ζε θηλεηά δίθηπα αλεμαξηήηωο ηερλνινγίαο (δεύηεξεο (2G) ή ηξίηεο (3G )
γεληάο).
7.9
Μεηά ηελ 01-01-2013 θαη έωο όηνπ ππάξμεη λεόηεξε Απόθαζε ηεο ΔΔΤΤ,
γηα θάζε ΠΓΚ ν νπνίνο έρεη νξηζζεί όηη θαηέρεη ΣΙΑ ζηελ ζρεηηθή αγνξά ρνλδξηθήο γηα
ηνλ ηεξκαηηζκό θωλεηηθώλ θιήζεωλ ζην δίθηπν θηλεηήο ηνπ, ν κέζνο όξνο ηωλ εζόδωλ
ηεξκαηηζκνύ ηνπ ΠΓΚ αλά ιεπηό από ηνλ ηεξκαηηζκό ζην δίθηπν θηλεηήο ηνπ δελ δύλαηαη
λα ππεξβαίλεη ηελ ηηκή νξνθήο γηα ηελ 1ε/01/2013.
7.10 Γηα ηεο παξνύζαο ξπζκίδεηαη κόλν ην κέζν ηέινο (πνπ εθθξάδεηαη ωο ν
ιόγνο ηωλ εζόδωλ ηεξκαηηζκνύ πξνο ηελ θίλεζε ηεξκαηηζκνύ) πξνθεηκέλνπ λα
αμηνινγείηαη ε ζπκκόξθωζε ηωλ ΠΓΚ κε ηελ επηβιεζείζα ππνρξέωζε γηα ηηο ελδηάκεζεο
ππό εμέηαζε πεξηόδνπο, θαζώο θαη γηα ηελ πεξίνδν κεηά ην ηειεπηαίν βήκα ηνπ
κεραληζκνύ ζηαδηαθήο κείωζεο (glide path) ηεο 1εο Ιαλνπαξίνπ 2013.
7.11 Πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεη όηη εθαξκόδνληαη νη κεηώζεηο ηηκώλ θαη λα
παξέρεη πξνεηδνπνίεζε γηα νπνηαδήπνηε πηζαλή απνηπρία ζπκκόξθωζεο κε ηα βήκαηα
ηνπ νξηζζέληνο κεραληζκνύ ζηαδηαθήο κείωζεο (glide path), ε ΔΔΤΤ δύλαηαη, κεηαμύ
άιιωλ, λα πξνβαίλεη ζε δηκεληαίνπο ειέγρνπο ηωλ ηειώλ. Σην πιαίζην απηό, ε ΔΔΤΤ
δύλαηαη λα δεηά ηελ ππνβνιή πιεξνθνξηώλ από ηνπο παξόρνπο ζρεηηθά κε ηα έζνδα θαη
ηελ θίλεζε ηωλ εηζεξρόκελωλ θωλεηηθώλ θιήζεωλ, νη νπνίεο πιεξνθνξίεο ζα
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παξέρνληαη εληόο ηεο νξηζζείζαο από ηελ ΔΔΤΤ πξνζεζκίαο θαη πάληωο ην αξγόηεξν
εληόο δέθα (10) εκεξώλ από ηελ θνηλνπνίεζε ηνπ αηηήκαηνο. Σηελ πεξίπηωζε όπνπ γηα
ηελ παξνρή ηωλ αηηεζέληωλ ζηνηρείωλ, απαηηείηαη νηθνλνκηθή εθθαζάξηζε κεηαμύ ηωλ
παξόρωλ, ηόηε ζα απνζηέιινληαη ζηελ ΔΔΤΤ κε εθθαζαξηζκέλα ζηνηρεία ην αξγόηεξν
εληόο 10 εκεξώλ από ην ηέινο ηνπ ππό εμέηαζε δηκήλνπ, εληόο ηεο πξνζεζκίαο ηνπ
πξνεγνύκελνπ εδαθίνπ, ελώ ηα εθθαζαξηζκέλα ζηνηρεία ζα απνζηέιινληαη ζηελ ΔΔΤΤ ην
αξγόηεξν ηξηάληα (30) εκέξεο κεηά ην ηέινο ηνπ ππό εμέηαζε δηκήλνπ.
7.12 Κάζε ΠΓΚ ν νπνίνο έρεη νξηζζεί όηη θαηέρεη ΣΙΑ ζηε ζρεηηθή αγνξά
ρνλδξηθήο γηα ηνλ ηεξκαηηζκό θωλεηηθώλ θιήζεωλ ζην δίθηπό ηνπ, απαγνξεύεηαη λα
επηβάιεη ειάρηζηε ρξέωζε ή ηέινο απνθαηάζηαζεο θιήζεωλ ζηηο ρξεώζεηο ηεξκαηηζκνύ
θωλεηηθώλ θιήζεωλ ζε θηλεηά δίθηπα.
7.13 Η ΔΔΤΤ κεηά ηνλ θαζνξηζκό θνζηνζηξεθνύο ηέινπο ηεξκαηηζκνύ από ην
πξναλαθεξζέλ κνληέιν, ζα εθδώζεη άκεζα απόθαζε κε ηελ νπνία ζα επηθαηξνπνηεί ηελ
ηηκή ζηόρνπ γηα ηα ηέιε ηεξκαηηζκνύ, ώζηε λα ππάξμεη ελαξκόληζε κε ην ηέινο
ηεξκαηηζκνύ ηνπ κνληέινπ. Η ελ ιόγω απόθαζε ηεο ΔΔΤΤ ζα θνηλνπνηεζεί ζηελ ΔΔ…»
Όπσο πξνθχπηεη απφ ηα αλσηέξσ ε ΔΔΣΣ έρεη δεζκεπζεί λα ηξνπνπνηήζεη ην
θνζηνινγηθφ κνληέιν ηνπ δεχηεξνπ θχθινπ αλάιπζεο ηεο αγνξάο θαηά ην νπνίν ζα
νξίδνληαη ζπκκεηξηθά ηέιε ηεξκαηηζκνχ πνπ ζα βαζίδνληαη ζην θφζηνο ελφο εληαίνπ,
απνηειεζκαηηθνχ παξφρνπ κε ζθνπφ ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ «θαζαξά επαπμεηηθνχ»
θφζηνπο ηεξκαηηζκνχ θσλεηηθψλ θιήζεσλ εμαηξψληαο ηα θνηλά θφζηε (π.ρ. εκπνξηθέο
θνηλέο δαπάλεο, θιπ) θαη ζα επηθαηξνπνηήζεη ηελ ηηκή ζηφρνπ γηα ηα ηέιε ηεξκαηηζκνχ
ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ σο άλσ θνζηνινγηθνχ κνληέινπ. Ζ παξνχζα
δεκφζηα δηαβνχιεπζε παξνπζηάδεη αλαιπηηθά ηηο αξρέο θαη ηε κεζνδνινγία γηα ηελ
ηξνπνπνίεζε ηνπ θνζηνινγηθνχ κνληέινπ ηνπ δεχηεξνπ θχθινπ αλάιπζεο ηεο ελ ιφγσ
αγνξάο.

2.2 Κνζηνινγηθό Μνληέιν ΕΕΤΤ
Σν θνζηνινγηθφ κνληέιν πνπ αλαπηχρζεθε απφ ηελ ΔΔΣΣ ην 2003 θαη ζηε
ζπλέρεηα επηθαηξνπνηήζεθε θαηά ην έηνο 2008 πξνθεηκέλνπ λα ιακβάλεη ππφςε θαη λα
απεηθνλίδεη φιεο ηηο ζεκαληηθέο εμειίμεηο ζηελ ειιεληθή αγνξά, φπσο ηνπο
πξαγκαηηθνχο φγθνπο θίλεζεο ησλ ζπλδξνκεηψλ θηλεηήο ηειεθσλίαο ζηελ Διιάδα,
ηελ γεσγξαθηθή θάιπςε ησλ δηθηχσλ θηλεηήο ηειεθσλίαο, θαζψο θαη ηελ εηζαγσγή
θηλεηψλ δηθηχσλ ηξίηεο γεληάο (ηερλνινγία UMTS) θαη απφ ηνπο ηξεηο παξφρνπο,
απνηέιεζε ηε βάζε γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ λένπ θνζηνινγηθνχ κνληέινπ ππνινγηζκνχ
ησλ ηειψλ ηεξκαηηζκνχ θσλεηηθψλ θιήζεσλ ζε κεκνλσκέλα θηλεηά δίθηπα.
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ην πιαίζην απηφ, ε EETT αλέζεζε ζε εμσηεξηθφ ζχκβνπιν, ην ζρεδηαζκφ ελφο
επηθαηξνπνηεκέλνπ θνζηνινγηθνχ κνληέινπ, ην νπνίν ζα ιακβάλεη ππφςε ηε χζηαζε
(2009/396/ΔΚ) ηεο Δπηηξνπήο ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ζρεηηθά κε ηελ
θαλνληζηηθή ξχζκηζε ησλ ηειψλ ηεξκαηηζκνχ ζηαζεξψλ θαη θηλεηψλ επηθνηλσληψλ
ζηελ ΔΔ. Ζ επηθαηξνπνίεζε ηνπ κνληέινπ βαζίζηεθε κεηαμχ άιισλ ζηηο απαληήζεηο
ησλ ΠΓΚ επί ησλ εξσηεκαηνινγίσλ πνπ ηνπο εζηάιζεζαλ απφ ηελ ΔΔΣΣ.
Σν ελ ιφγσ θνζηνινγηθφ κνληέιν εμεηάδεη ζπγθεθξηκέλα ηα θφζηε θαη ηα
επίπεδα ηζηνξηθήο δήηεζεο θαη ησλ ηξηψλ ΠΓΚ. Ο αξηζκφο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ δηθηχνπ
ηα νπνία παξάγνληαη απφ ην κνληέιν εμαθξηβψλεηαη κε βάζε ηελ πξαγκαηηθή
αλάπηπμε ηνπ δηθηχνπ θάζε παξφρνπ, αθνινπζψληαο ηελ πξνζέγγηζε «modified
scorched-node». Πεξαηηέξσ ηα θεθαιαηνπρηθά θαη ιεηηνπξγηθά θφζηε (capex θαη
opex), ειέγρζεθαλ σο πξνο ηε ζπκθσλία κε ηα ζπγθεληξσηηθά ζηνηρεία θφζηνπο πνπ
ππνβιήζεθαλ απφ ηνπο παξφρνπο, εθφζνλ απηά πξνζθνκίζζεθαλ.
Ζ βαζηθή δηαθνξνπνίεζε ηνπ επηθαηξνπνηεκέλνπ κνληέινπ 2012, ζε ζρέζε κε
ηηο παξειζνληηθέο εθδφζεηο ηνπ, είλαη ε πηνζέηεζε ηεο θνζηνινγηθήο πξνζέγγηζεο
γλήζηαο κεζφδνπ κειινληηθνχ καθξνπξφζεζκνπ νξηαθνχ θφζηνπο (Bottom-Up Pure
LRIC), θαηά ηελ νπνία ε ζρεηηθή πξφζζεηε παξνρή είλαη ε ρνλδξηθή ππεξεζία
παξνρήο ηεξκαηηζκνχ θιήζεσλ πνπ πεξηιακβάλεη κφλν ην θφζηνο πνπ ζα κπνξνχζε λα
απνθεπρζεί. Ζ πξνζέγγηζε LRIC εμαζθαιίδεη ηελ αλάθηεζε φισλ ησλ ζηαζεξψλ θαη
κεηαβιεηψλ εμφδσλ (θαζψο ηα ζηαζεξά έμνδα ζεσξείηαη φηη καθξνπξφζεζκα ζα
θαηαζηνχλ κεηαβιεηά) πνπ δεκηνπξγνχληαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν απφ ηελ παξνρή
ησλ ρνλδξηθψλ ππεξεζηψλ ηεξκαηηζκνχ θιήζεσλ (επαπμεηηθφ θφζηνο), ψζηε λα
δηαζθαιίδεηαη ε απνθπγή ζηξέβισζεο ηνπ αληαγσληζκνχ κέζσ δηαηήξεζεο πςειψλ
ηειψλ ηεξκαηηζκνχ, εμαηξψληαο νπνηνδήπνηε άιιν θφζηνο, θνηλφ ή κεκνλσκέλν, ην
νπνίν δελ αθνξά ζηελ ππεξεζία παξνρήο ρνλδξηθψλ ππεξεζηψλ ηεξκαηηζκνχ
θιήζεσλ. Δπηπξφζζεηα, ε χζηαζε θαιεί γηα ηελ κνληεινπνίεζε ηνπ δηθηχνπ θαη ηεο
δξαζηεξηφηεηαο ελφο απνδνηηθνχ παξφρνπ, κεγέζνπο ειάρηζηεο θιίκαθαο ζε κεξίδην
αγνξάο 20%, ιακβαλνκέλεο ππφςε ηεο εμέιημεο ησλ κεξηδίσλ ηεο αγνξάο ζε ζεηξά
θξαηψλ κειψλ ηεο ΔΔ.
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2.3 Αξρέο ππνινγηζκνύ ησλ ηειώλ ηεξκαηηζκνύ θιήζεσλ ζε
κεκνλσκέλα δίθηπα θηλεηώλ επηθνηλσληώλ πνπ πεξηιακβάλνληαη
ζηε Σύζηαζε 2009/396/ΕΚ
Ζ ελ ιφγσ χζηαζε (2009/396/ΔΚ) ηεο Δπηηξνπήο ησλ Δπξσπατθψλ
Κνηλνηήησλ έρεη σο ζθνπφ λα δψζεη ηηο βαζηθέο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ζηηο Δζληθέο
Ρπζκηζηηθέο Αξρέο (ΔΡΑ) ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο ΔΔ ζρεηηθά κε ηελ θαλνληζηηθή
ξχζκηζε ησλ ηειψλ ηεξκαηηζκνχ ζηαζεξψλ θαη θηλεηψλ επηθνηλσληψλ ζηελ ΔΔ. Ο
ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ε Δπηηξνπή πξνέβε ζηελ ελ ιφγσ χζηαζε είλαη νη αζπκκεηξίεο
πνπ παξαηεξνχληαη ζηελ ηηκνιφγεζε ησλ ηειψλ ηεξκαηηζκνχ θιήζεσλ ηφζν ζε εζληθφ
φζν θαη ζε Δπξσπατθφ επίπεδν. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα δηαθνξεηηθά επίπεδα ηειψλ
ηεξκαηηζκνχ θιήζεσλ πνπ ηζρχνπλ ζηηο ρψξεο-κέιε ηεο ΔΔ δε κπνξνχλ λα απνδνζνχλ
πιήξσο ζηηο εζληθέο ηδηαηηεξφηεηεο, ελψ νη αζπκκεηξίεο πνπ παξαηεξνχληαη ζε εζληθφ
επίπεδν νδεγνχλ ζε ζεκαληηθέο ζηξεβιψζεηο ηνπ αληαγσληζκνχ κεηαμχ ησλ ππφ
ξχζκηζε θνξέσλ εθκεηάιιεπζεο. Δπνκέλσο, ν απψηεξνο ζηφρνο ηεο χζηαζεο είλαη ε
ζχγθιηζε ησλ ηειψλ ηεξκαηηζκνχ θιήζεσλ, ηφζν ζε εζληθφ, φζν θαη ζε Δπξσπατθφ
επίπεδν.
Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ παξαπάλσ ζηφρνπ, ε χζηαζε δίλεη ζπγθεθξηκέλεο
θαηεπζπληήξηεο γξακκέο πνπ πξέπεη λα αθνινπζεζνχλ απφ ηηο ΔΡΑ. Οη βαζηθνί άμνλεο
ηεο χζηαζεο είλαη νη εμήο:
Σα ηέιε ηεξκαηηζκνχ θιήζεσλ ζα βαζίδνληαη ζην ηξέρνλ θφζηνο ελφο
απνδνηηθνχ παξφρνπ. Ζ ζρεηηθή κέζνδνο θφζηνπο πνπ ζα πξέπεη λα εθαξκφδεηαη είλαη
ε απφ ηα θάησ πξνο ηα πάλσ πξνζέγγηζε (bottom-up approach) κε κνληέια θαζαξνχ
καθξνπξφζεζκνπ νξηαθνχ θφζηνπο (pure-LRIC).
Απνηέιεζκα ηεο παξαπάλσ κεζφδνπ είλαη φηη νη ξπζκηδφκελεο ηηκέο
ηεξκαηηζκνχ θιήζεσλ ζα είλαη ζπκκεηξηθέο, ελψ ην κνληέιν ηνπ θφζηνπο ζα πξέπεη λα
βαζίδεηαη ζε απνδνηηθέο ηερλνινγίεο, δηαζέζηκεο θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ
πξνβιέπεηαη γηα ην κνληέιν.
Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θαζαξνχ καθξνπξφζεζκνπ νξηαθνχ θφζηνπο
ηεο παξνρήο ππεξεζίαο ηεξκαηηζκνχ θιήζεσλ ζε ηξίηνπο ζπλεπάγεηαη φηη θαηά ηελ
αμηνιφγεζε ηνπ νξηαθνχ θφζηνπο νη ΔΡΑ πξέπεη λα θαζνξίζνπλ ηε δηαθνξά κεηαμχ
ηνπ ζπλνιηθνχ καθξνπξφζεζκνπ θφζηνπο ελφο θνξέα εθκεηάιιεπζεο πνπ παξέρεη ην
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πιήξεο θάζκα ησλ ππεξεζηψλ θαη ηνπ ζπλνιηθνχ καθξνπξφζεζκνπ θφζηνπο ηνπ ελ
ιφγσ θνξέα ζε πεξίπησζε κε παξνρήο ζε ηξίηνπο ηεο ππεξεζίαο ηεξκαηηζκνχ
θιήζεσλ ρνλδξηθήο (avoidable cost).
Καζφηη ην ηέινο ηεξκαηηζκνχ θιήζεσλ είλαη άκεζα ζπλπθαζκέλν κε
ηελ πξνο ηεξκαηηζκφ θίλεζε, ρξεηάδεηαη λα γίλεη δηάθξηζε κεηαμχ ησλ δαπαλψλ πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηελ θίλεζε (δειαδή κε φιν ην ζηαζεξφ θαη κεηαβιεηφ θφζηνο πνπ
κεγεζχλεηαη κε ηελ αχμεζε ησλ επηπέδσλ ηεο θίλεζεο) θαη ησλ δαπαλψλ πνπ δελ
ζρεηίδνληαη κε ηελ θίλεζε (δειαδή κε φιν ην θφζηνο πνπ δελ κεγεζχλεηαη κε ηελ
αχμεζε ησλ επηπέδσλ ηεο θίλεζεο), έηζη ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε νξζή θαηαλνκή ηνπ
θφζηνπο. Όπσο είλαη ινγηθφ, νη δαπάλεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θίλεζε ιακβάλνληαη
ππφςε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ ζπλνιηθνχ καθξνπξφζεζκνπ θφζηνπο, ελψ νη
δαπάλεο πνπ δελ ζρεηίδνληαη κε ηελ θίλεζε απνθιείνληαη απφ ηε ζπγθεθξηκέλε
αλάιπζε. Δλ ζπλερεία, απφ ηηο δαπάλεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θίλεζε, κφλν νη
δαπάλεο νη νπνίεο ζα απνθεχγνληαλ ζε πεξίπησζε κε παξνρήο ππεξεζίαο ηεξκαηηζκνχ
θιήζεσλ ρνλδξηθήο ζα πξέπεη λα ινγίδνληαη ζηε ζρεηηθή πξφζζεηε παξνρή
ηεξκαηηζκνχ θιήζεσλ.
Απφ ην νξηαθφ θφζηνο ησλ ππεξεζηψλ ηεξκαηηζκνχ θσλεηηθψλ
θιήζεσλ ρνλδξηθήο πξέπεη λα εμαηξείηαη ην θφζηνο ηεο ηεξκαηηθήο ζπζθεπήο, ην
θφζηνο ηεο θάξηαο SIM θαη ην θφζηνο θάιπςεο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ ηθαλφηεηα ή
επηινγή πξαγκαηνπνίεζεο θιήζεο απφ νπνηνδήπνηε ζεκείν ηνπ δηθηχνπ ζε δεδνκέλε
ρξνληθή ζηηγκή. Αληίζεηα, πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλνληαη νη πξφζζεηεο δαπάλεο
ρσξεηηθφηεηαο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηε δηαηήξεζε απμεκέλνπ επηπέδνπ θίλεζεο,
ζην βαζκφ πνπ νθείινληαη ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ ηεξκαηηζκνχ θσλεηηθψλ θιήζεσλ
ρνλδξηθήο.
Γηα λα πξνζδηνξηζηεί ε ειάρηζηε απνδνηηθή θιίκαθα κεγέζνπο ελφο
θνξέα εθκεηάιιεπζεο γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ κνληέινπ θφζηνπο θαη ιακβαλνκέλεο
ππφςε ηεο εμέιημεο ησλ κεξηδίσλ ηεο αγνξάο ζε ζεηξά θξαηψλ κειψλ ηεο ΔΔ, ε
ζπληζηψκελε πξνζέγγηζε είλαη λα θαζνξηζηεί ε ελ ιφγσ θιίκαθα ζε κεξίδην αγνξάο
20%. Απφθιηζε κπνξεί λα ππάξμεη θαη φζνλ αθνξά ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ειάρηζηεο
απνδνηηθήο θιίκαθαο κεγέζνπο ελφο θνξέα εθκεηάιιεπζεο ζε πεξίπησζε πνπ κία ΔΡΑ
κπνξεί λα απνδείμεη φηη νη ζπλζήθεο ηεο αγνξάο ζηελ επηθξάηεηα ηνπ ελ ιφγσ θξάηνποκέινπο ζα ζπλεπαγφηαλ δηαθνξεηηθή ειάρηζηε απνδνηηθή θιίκαθα.
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Σπρφλ απνθιίζεηο απφ ηηο παξαπάλσ θαηεπζπληήξηεο γξακκέο πξέπεη λα
ηεθκεξηψλνληαη επαξθψο απφ ηηο ΔΡΑ. Ζ χζηαζε αλαθέξεη σο παξαδείγκαηα
απφθιηζεο: (α) ηελ πεξίπησζε ελφο απνδνηηθνχ λενεηζεξρφκελνπ θνξέα θηλεηψλ
επηθνηλσληψλ ηνπ νπνίνπ ην νξηαθφ θφζηνο αλά κνλάδα είλαη πςειφηεξν απφ ην
νξηαθφ θφζηνο ηνπ ππνδείγκαηνο θνξέα εθκεηάιιεπζεο, κε απνηέιεζκα λα δίλεηαη ε
δπλαηφηεηα ζηηο ΔΡΑ λα ηνπ επηηξέςνπλ ηελ αλάθηεζε ηνπ ελ ιφγσ πςειφηεξνπ
θφζηνπο θαηά ηε δηάξθεηα κεηαβαηηθήο πεξηφδνπ κέζσ ξπζκηδφκελσλ ηειψλ
ηεξκαηηζκνχ γηα λα αξζνχλ ηα ηεθκεξησκέλα εκπφδηα εηζφδνπ, θαη (β) ηελ πεξίπησζε
φπνπ νη ΔΡΑ δελ είλαη ζε ζέζε λα νινθιεξψζνπλ εγθαίξσο ην ζπληζηψκελν κνληέιν
(θπξίσο ιφγσ πεξηνξηζκέλσλ πφξσλ), κε απνηέιεζκα λα δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηηο
ΔΡΑ λα εθαξκφζνπλ κηα ελαιιαθηηθή κέζνδν πνπ ηεθκεξησκέλα ζα παξέρεη
απνηειέζκαηα ζπκβαηά κε ηελ παξνχζα χζηαζε θαη απνδνηηθά ζε κηα
αληαγσληζηηθή αγνξά.

2.4 Κξάηε Μέιε πνπ εθάξκνζαλ ην κνληέιν Bottom Up pure LRIC
ζύκθσλα κε ηε Σύζηαζε
ηνλ πίλαθα 1 πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη ηα Κξάηε Μέιε πνπ αλέπηπμαλ
ην κνληέιν Bottom Up pure LRIC έσο 05/10/2012 θαη έιαβαλ ζρεηηθέο ηειηθέο
απνθάζεηο ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ε απνδνηηθνχ θφζηνπο (cost efficient) ηηκή ζηφρνο
ζα εθαξκνζηεί ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ ηνπ 2013 (ή ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, κεηά ηελ
01-01-2013 ιφγσ θαζπζηέξεζεο κηθξήο δηάξθεηαο).
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Πίλαθαο 1: Τέιε ηεξκαηηζκνύ θιήζεσλ ζε δίθηπα θηλεηήο ηειεθσλίαο ζε
Κξάηε Μέιε όπνπ έρνπλ εθαξκόζεη έλα κνληέιν Bottom Up pure LRIC ζύκθσλα
κε ηε Σύζηαζε
Φώπα

Τιμή Στόσορ (€ct/min)

Βέιγην
Γαιιία
Πνξηνγαιία
Ιηαιία
Ιζπαλία
Γαλία
Ηλσκέλν Βαζίιεην

1,08
0,80
1,27
0,98
1,09
1,07*
0,86**

Ημεπομηνία
ευαπμογήρ τηρ
τιμήρ στόσος
01/01/2013
01/01/2013
01/01/2013
01/07/2013
01/07/2013
01/01/2013
01/04/2013

* DKK 0,08/min – ηηκή ζπλαιιάγκαηνο από 20 Ινπλίνπ 2012. Σν ηειηθό κέηξν δελ έρεη
πηνζεηεζεί έσο 5/10/2012.
** Πξνζαξκνγή ηεο ηηκήο από ηελ Ofcom ζύκθσλα κε Απόθαζε ηνπ Competition Appeal
Tribunal. Βάζε ηεο ελ ιόγσ απόθαζεο ην glide-path γηα ηα MTRs ζηνρεύεη ζε κηα ηηκή 0,67ppm
(2008/09 ηηκέο) ηελ 1ε Απξηιίνπ 2013 (ηηκή ζπλαιιάγκαηνο από 24 Ινπιίνπ 2012.

2.5 Υπνινγηζκόο ηνπ «θαζαξνύ Μαθξνπξόζεζκνπ επαπμεηηθνύ»
θόζηνπο (Pure LRIC).
ηελ παξνχζα ελφηεηα παξνπζηάδνληαη νη βαζηθέο αξρέο ηεο πξνηεηλφκελεο
κεζνδνινγίαο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ «θαζαξνχ καθξνπξφζεζκνπ επαπμεηηθνχ
θφζηνπο» (pure LRIC) ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο ελ ιφγσ ζχζηαζεο ηεο ΔΔ.

2.5.1 Γεληθέο αξρέο θαη κεζνδνινγία
2.5.1.1

Αξρέο γηα ηνλ ππνινγηζκό ησλ ηειώλ ηεξκαηηζκνύ θιήζεσλ
ζε θηλεηά δίθηπα

χκθσλα κε ην Παξάξηεκα ηεο χζηαζεο, ην ζρεηηθφ νξηαθφ θφζηνο (δειαδή
ην θφζηνο πνπ κπνξεί λα απνθεπρζεί, avoidable cost (AC)) ηεο ππεξεζίαο
ηεξκαηηζκνχ

θιήζεσλ ρνλδξηθήο

είλαη

ε

δηαθνξά κεηαμχ

ηνπ

ζπλνιηθνχ

καθξνπξφζεζκνπ θφζηνπο ελφο θνξέα εθκεηάιιεπζεο πνπ παξέρεη ην πιήξεο θάζκα
ησλ ππεξεζηψλ ηνπ θαη ηνπ ζπλνιηθνχ καθξνπξφζεζκνπ θφζηνπο ηνπ ελ ιφγσ θνξέα
ρσξίο παξνρή ππεξεζηψλ ηεξκαηηζκνχ θιήζεσλ ρνλδξηθήο ζε ηξίηνπο.
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Σν θαζαξφ θφζηνο κηαο νπνηαζδήπνηε ππεξεζίαο-πξντφληνο (i) είλαη:
Pure_LRIC(i) = TC – TCWO(i)

Εξ. 1

Όπνπ:
TC: ην νιηθφ θφζηνο ηνπ δηθηχνπ θηλεηήο ηειεθσλίαο
TCWO(i): ην νιηθφ θφζηνο ηνπ δηθηχνπ θηλεηήο ηειεθσλίαο ρσξίο ηελ παξαγσγή ηεο
ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίαο-πξντφληνο (i)
Σα σο άλσ θφζηε έρνπλ ππνινγηζηεί κε έλα κνληέιν bottom up LRIC θαη κε
πξνζέγγηζε modified scorched node (βιέπε παξαθάησ).
Δπνκέλσο ην κνλαδηαίν θφζηνο UC (Unit Cost) ζα είλαη
UC(i) = Pure_LRIC(i) / Volume(i) = ( TC – TCWO(i) ) / Volume(i)

Εξ. 2

χκθσλα κε ηε χζηαζε πξέπεη λα γίλεη δηάθξηζε κεηαμχ ησλ δαπαλψλ πνπ
είλαη ζρεηηθέο κε ηελ θίλεζε θαη εθείλσλ πνπ είλαη αλεμάξηεηεο απφ απηήλ, ψζηε λα
εμαζθαιηζηεί ε θαηάιιειε θαηαλνκή ησλ δαπαλψλ απηψλ. Σν θφζηνο πνπ δελ
ζρεηίδεηαη κε ηελ θίλεζε δελ ιακβάλεηαη ππφςε ζηνλ ππνινγηζκφ ησλ ηειψλ
ηεξκαηηζκνχ ρνλδξηθήο. Απφ ηηο δαπάλεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θίλεζε, κφλν νη
δαπάλεο νη νπνίεο ζα απνθεχγνληαλ ζε πεξίπησζε κε παξνρήο ηεο ππεξεζίαο
ηεξκαηηζκνχ θιήζεσλ ρνλδξηθήο ινγίδνληαη ζηε ζρεηηθή πξφζζεηε παξνρή
ηεξκαηηζκνχ. Απηέο νη δαπάλεο πνπ κπνξνχλ λα απνθεπρζνχλ κπνξνχλ λα
ππνινγίδνληαη θαηαλέκνληαο θαηαξράο ηηο ζρεηηθέο κε ηελ θίλεζε δαπάλεο ζε
ππεξεζίεο εθηφο ηεξκαηηζκνχ θιήζεσλ ρνλδξηθήο (π.ρ. εθθίλεζε θιήζεσλ, SMS,
MMS, θ.ιπ.) ελψ κφλν ην ππφινηπν θφζηνο ησλ δαπαλψλ πνπ είλαη ζρεηηθέο κε ηελ
θίλεζε ζα θαηαλεκεζεί ζηελ ππεξεζία ηεξκαηηζκνχ θσλεηηθψλ θιήζεσλ ρνλδξηθήο.
Σν θφζηνο ηεο ηεξκαηηθήο ζπζθεπήο θαη ηεο θάξηαο SIM δελ ζρεηίδνληαη κε ηελ
θίλεζε θαη πξέπεη λα εμαηξνχληαη απφ θάζε κνληέιν θφζηνπο γηα ππεξεζίεο
ηεξκαηηζκνχ θσλεηηθψλ θιήζεσλ ρνλδξηθήο.
Ζ θάιπςε κπνξεί λα πεξηγξαθεί θαιχηεξα σο ε ηθαλφηεηα ή επηινγή
πξαγκαηνπνίεζεο θιήζεο απφ νπνηνδήπνηε ζεκείν ηνπ δηθηχνπ ζε δεδνκέλε ρξνληθή
ζηηγκή, ελψ ε ρσξεηηθφηεηα αθνξά ηηο πξφζζεηεο δαπάλεο δηθηχνπ πνπ είλαη
απαξαίηεηεο γηα ηε δηαηήξεζε απμεκέλνπ επηπέδνπ θίλεζεο. Ζ αλάγθε παξνρήο απηήο
ηεο θάιπςεο ζηνπο ζπλδξνκεηέο ζα πξνθαιέζεη δαπάλεο πνπ δελ ζρεηίδνληαη κε ηελ
θίλεζε θαη δελ πξέπεη λα απνδνζνχλ ζηελ πξφζζεηε παξνρή ηνπ ηεξκαηηζκνχ
θιήζεσλ ρνλδξηθήο. Οη επελδχζεηο ζε ψξηκεο αγνξέο θηλεηήο ηειεθσλίαο σζνχληαη
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πεξηζζφηεξν απφ ηελ αχμεζε ηεο ρσξεηηθφηεηαο θαη απφ ηελ αλάπηπμε λέσλ
ππεξεζηψλ θαη ηνχην πξέπεη λα αληαλαθιάηαη ζην κνληέιν θφζηνπο. Απφ ην νξηαθφ
θφζηνο ησλ ππεξεζηψλ ηεξκαηηζκνχ θσλεηηθψλ θιήζεσλ ρνλδξηθήο πξέπεη επνκέλσο
λα εμαηξείηαη ην θφζηνο θάιπςεο, πξέπεη φκσο λα πεξηιακβάλνληαη νη πξφζζεηεο
δαπάλεο ρσξεηηθφηεηαο, ζην βαζκφ πνπ νθείινληαη ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ
ηεξκαηηζκνχ θσλεηηθψλ θιήζεσλ ρνλδξηθήο.

2.5.1.2

Μεζνδνινγία LRIC

ην παξαθάησ ζρήκα 1 παξνπζηάδεηαη έλα LRIC θνζηνινγηθφ ζχζηεκα ζην
νπνίν έζησ φηη απεηθνλίδνληαη Ν ην πιήζνο ηειηθά πξντφληα-ππεξεζίεο θαη γίλεηαη ε
παξαδνρή φηη ζε θάζε πξντφλ-ππεξεζία αληηζηνηρεί κία επαχμεζε (increment, βήκα).
Καζέλα απφ ηα πιαίζηα παξηζηάλεη έλα ζηνηρείν θφζηνπο θαη ην ζχλνιν ησλ
πιαηζίσλ παξηζηάλεη ην ζπλνιηθφ θφζηνο ηνπ δηθηχνπ πνπ κνληεινπνηείηαη. Ο φξνο
CC: (Common Costs) παξηζηάλεη ηα θνηλά θφζηε ηνπ παξφρνπ ηα νπνία νθείινπλ λα
θαηαλεκεζνχλ κεηαμχ φισλ ησλ πξντφλησλ (φπσο θηίξηα). Ο φξνο JC(i,j) (Joint Costs)
παξηζηά ηα ζπδεπγκέλα θφζηε κεηαμχ ησλ πξντφλησλ i θαη j δειαδή ηα θνηλά θφζηε
κεηαμχ φκσο ησλ δχν ζπγθεθξηκέλσλ πξντφλησλ (γηα λα απνθεχγεηαη ε πηζαλφηεηα
ζχγρπζεο κε ηα θνηλά θφζηε πνπ αθνξνχλ ζπλήζσο φια ηα πξντφληα, ρξεζηκνπνηείηαη
ν φξνο ζπδεπγκέλα θφζηε).
πλήζσο θάζε πξντφλ είλαη ζπλδεκέλν κε έλα ζηαζεξφ θφζηνο ην νπνίν είλαη
αλεμάξηεην απφ ηνλ φγθν ηνπ παξαγφκελνπ πξντφληνο θαη ν πάξνρνο ην επσκίδεηαη
έζησ θαη εάλ πσιεί κεδεληθφ φγθν απφ ην ζπγθεθξηκέλν πξντφλ (γηα παξάδεηγκα έλα
ηέηνην θφζηνο είλαη ην αξρηθφ θφζηνο εγθαηάζηαζεο ελφο ζηαζκνχ βάζεο ν νπνίνο
νθείιεη ππνρξεσηηθά λα αλαπηπρζεί γηα λα θαιχςεη κηα πεξηνρή, αλεμάξηεηα απφ ηνλ
αξηζκφ ησλ πειαηψλ – θιήζεσλ πνπ πξφθεηηαη λα εμππεξεηήζεη). Απηφ ην θφζηνο ην
νπνίν ζπλδέεηαη-αληηζηνηρίδεηαη κε ην ζπγθεθξηκέλν πξντφλ ζπκβνιίδεηαη κε ISFC(i)
(Increment Specific Fixed Cost for product-i, ηαζεξφ απνθιεηζηηθφ θφζηνο γηα ην
πξντφλ-i, πάληα ππνζέηνληαο φηη πξντφλ θαη επαχμεζε ηαπηίδνληαη).
Σέινο, έλα ηνπιάρηζηνλ ηκήκα θφζηνπο εμαξηάηαη απνθιεηζηηθά απφ ηνλ φγθν
ηνπ πσινχκελνπ πξντφληνο. Έλα ηέηνην θφζηνο είλαη θαη ην ίδην ην ππφ κειέηε πξντφλ
δειαδή ην ρνλδξηθφ θφζηνο. Γηα παξάδεηγκα έλαο ζηαζεξφο πάξνρνο ν νπνίνο
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ηεξκαηίδεη έλα ιεπηφ θίλεζεο ζε έλαλ θηλεηφ πάξνρν νθείιεη λα ηνπ θαηαβάιιεη
πιεξσκή ίζε κε 1 x (ηέινο ηεξκαηηζκνχ). Δάλ ηεξκαηίδεη 100.000 ιεπηά θίλεζεο
νθείιεη λα ηνπ θαηαβάιιεη πιεξσκή ίζε κε 100.000 x (ηέινο ηεξκαηηζκνχ). Απηφ ην
θφζηνο ζπλήζσο είλαη γξακκηθά εμαξηψκελν απφ ηνλ φγθν αιιά ππάξρνπλ θαη
πεξηπηψζεηο νηθνλνκηψλ θιίκαθαο, εθπηψζεσλ φγθνπ θαη άιισλ ζρεκάησλ πιεξσκψλ
ηα νπνία θαζηζηνχλ ηελ εμάξηεζε απφ ηνλ φγθν κε γξακκηθή. Σν ζπγθεθξηκέλν
θφζηνο ζπκβνιίδεηαη σο ISVC(i) (Increment Specific Variable Cost for product-i,
Μεηαβιεηφ (δει. εμαξηψκελν απφ ηνλ φγθν) απνθιεηζηηθφ θφζηνο γηα ην πξντφλ-i ).
Απφ ηα παξαπάλσ ζπλάγεηαη φηη ην νιηθφ θφζηνο ηνπ πξντφληνο-i ππνινγίδεηαη
σο εμήο:
TC(i) = ISFC(i) + ISVC(i) + ( x(i) % ) * JC(i,j) + ( y(i) % ) * CC

Εξ. 1

φπνπ TC(i) είλαη ην πλνιηθφ θφζηνο ηνπ πξντφληνο-i (Total Cost of product-i,) θαη
x(i)%, y(i)% είλαη ηα πνζνζηά (θιείδεο) επηκεξηζκνχ θφζηνπο.
πλήζσο νη θιείδεο παξάγνληαη απφ θάπνηνπο νδεγνχο φπσο έζνδα, πειάηεο-γξακκέο,
ιεπηά θίλεζεο, φγθνη δεδνκέλσλ (Mbps). Οη νδεγνί είλαη θάπνηεο θνηλά απνδεθηέο
παξάκεηξνη νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχληαη (πάληα ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηεο πξφθιεζεο
θφζηνπο) γηα λα επηκεξίζνπλ ηα θνηλά θαη ζπδεπγκέλα θφζηε κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ
πξντφλησλ.
Γηα παξάδεηγκα εάλ ηα έζνδα ησλ ππεξεζηψλ 1 θαη 2 είλαη αληίζηνηρα R(1) θαη R(2)
ηφηε ηα πνζνζηά είλαη:
x(1)=R(1)/(R(1)+R(2))

Εξ. 2

θαη
x(2) =R(2)/(R(1)+R(2))

Εξ. 3
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Σρήκα 1: Σρεκαηηθή αλαπαξάζηαζε ελόο θνζηνινγηθνύ ζπζηήκαηνο
LRIC, αλά πξντόλ θαη επηκέξνπο ζηνηρεία θόζηνπο: Κνηλά θόζηε, Σπδεπγκέλα
θόζηε, Σηαζεξά απνθιεηζηηθά θόζηε θαη Μεηαβιεηά απνθιεηζηηθά θόζηε.
Αλάινγα ζπκπεξάζκαηα ηζρχνπλ θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ νξηζηνχλ νη
επαπμήζεηο κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα πεξηιακβάλνπλ πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο πξντφληα.
(βι. ζρήκα 2). ηελ πεξίπησζε απηή, ν δηαρσξηζκφο ηνπ θνηλνχ θφζηνπο αθνινπζεί
δχν βήκαηα αθνχ γίλεηαη πξψηα ζηηο επαπμήζεηο θαη κεηά ζηα επηκέξνπο πξντφληα ηεο
ίδηαο επαχμεζεο.
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Σρήκα 2: Σρεκαηηθή αλαπαξάζηαζε ελόο θνζηνινγηθνύ ζπζηήκαηνο
LRIC, αλά πξντόλ θαη επηκέξνπο ζηνηρεία θόζηνπο: Κνηλά θόζηε, Σπδεπγκέλα
θόζηε, Σηαζεξά απνθιεηζηηθά θόζηε θαη Μεηαβιεηά απνθιεηζηηθά θόζηε.
Όπνπ PSFC(i): Product Specific Fixed Cost for product-i, ηαζεξφ
απνθιεηζηηθφ θφζηνο γηα ην πξντφλ-i (ππνζέηνληαο φηη κία επαχμεζε πεξηέρεη πνιιά
πξντφληα) θαη PSVC(i): Product Specific Variable Cost for product-i, Μεηαβιεηφ
απνθιεηζηηθφ θφζηνο γηα ην πξντφλ-i.

2.5.1.3

Ελαιιαθηηθνί ηξόπνη ππνινγηζκνύ ηνπ νιηθνύ θόζηνπο

Απφ ηα αλσηέξσ αλαγξαθφκελα ζηε χζηαζε γίλεηαη πξνθαλέο φηη ην θφζηνο
ηνπ (i) πξντφληνο θαηά ηε ινγηθή pure-LRIC είλαη ην κεηαβιεηφ απνθιεηζηηθφ θφζηνο
δειαδή ην ISVC(i) (ή PSVC(i)). Δπνκέλσο ζηφρνο ηνπ νπνηνπδήπνηε κνληέινπ pureLRIC είλαη λα θζάζεη ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ISVC(i) (ή PSVC(i)). Μεηά ηελ
θαηαγξαθή ησλ πξντφλησλ θαη επαπμήζεσλ, δπλεηηθά ζα κπνξνχζαλ λα πξνηαζνχλ
δχν ηξφπνη ππνινγηζκνχ ηνπ:
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(α) Να δνζεί έκθαζε κφλν ζε έλα πξντφλ ή επαχμεζε. Αθνινχζσο λα κελ
κνληεινπνηεζνχλ θαζφινπ ηα θνηλά θφζηε θαη λα γίλεη εζηίαζε ζηα ζπδεπγκέλα, ηα
ζηαζεξά απνθιεηζηηθά θαη κεηαβιεηά απνθιεηζηηθά θφζηε πνπ ζπζρεηίδνληαη κε ην
ζπγθεθξηκέλν πξντφλ ή επαχμεζε. Θα κπνξνχζε λα ππνηεζεί φηη εθφζνλ ε χζηαζε
εμαηξεί εθ ησλ πξνηέξσλ πνιιέο ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο θφζηνπο (φπσο ηεξκαηηθέο
ζπζθεπέο θαη SIM) δίλνληαη ζαθείο νδεγίεο γηα ην πνηα είλαη ηα ελαπνκείλαληα θφζηε
πνπ πξέπεη λα κνληεινπνηεζνχλ. Δίλαη πξνθαλέο φηη ην πιενλέθηεκα απηήο ηεο
κεζφδνπ είλαη ε απιφηεηα. Όκσο ππάξρεη θαη έλα ζνβαξφ κεηνλέθηεκα: κπνξεί λα
αγλνεζνχλ θάπνηα ζηνηρεία θφζηνπο απφ απηή ηελ «αθαηξεηηθή» κέζνδν θαη θπξίσο
απηφ αθνξά ηα ζπδεπγκέλα θφζηε. Ζ κέζνδνο απηή απεηθνλίδεηαη ζην παξαθάησ
ζρήκα:

Σρήκα 3: Πξώηε κέζνδνο ππνινγηζκνύ ηνπ νιηθνύ θόζηνπο ηνπ πξντόληνο1 ζύκθσλα κε ηε κεζνδνινγία pure LRIC
(β) Να κνληεινπνηεζεί νιφθιεξν ην δίθηπν ηνπ παξφρνπ θηλεηήο ηειεθσλίαο
κε φιεο ηηο ππεξεζίεο πνπ πεξλνχλ απφ απηφ. ηελ πεξίπησζε απηή γίλεηαη ν νξηζκφο
ησλ πξντφλησλ θαη ησλ επαπμήζεσλ θαη αλαιχνληαη φια ηα επηκέξνπο ζηνηρεία.
Τπνινγίδεηαη απφ ην κνληέιν ην ζπλνιηθφ θφζηνο ηνπ δηθηχνπ (TC). Αθνινχζσο
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γίλεηαη ε ππφζεζε φηη ν φγθνο ησλ ηεξκαηηδφκελσλ ιεπηψλ θίλεζεο ηζνχηαη κε ην
κεδέλ θαη επαλαυπνινγίδεηαη ην πξνθχπηνλ νιηθφ θφζηνο δηθηχνπ. Απηή είλαη ε
κέζνδνο ππνινγηζκνχ γηα ην ζπλνιηθφ θφζηνο θαηά pure LRIC (TCWO) θαη θαηά
πξνέθηαζε γηα ην κνλαδηαίν θφζηνο βάζεη ηνπ φγθνπ ησλ ηεξκαηηδφκελσλ ιεπηψλ
θίλεζεο. Σν κνληέιν θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ κνλαδηαίνπ θφζηνπο (θαηά pure-LRIC)
γηα ηνλ ηεξκαηηζκφ θιήζεσλ ιακβάλεη ππφςε ην ζχλνιν ησλ εμεξρνκέλσλ θιήζεσλ
(on-net θαη off-net θιήζεσλ).
Δίλαη πξνθαλέο φηη απηή ε κέζνδνο εκθαλίδεη κεγαιχηεξε πνιππινθφηεηα
θαηά ην ζρεδηαζκφ απφ ηελ πξνεγνχκελε φκσο πεξηέρεη φιν ην βαζκφ ιεπηνκέξεηαο
ψζηε νη ππνινγηζκνί λα είλαη αληηθεηκεληθνί, δίθαηνη θαη ζχκθσλνη κε ηηο αξρέο ηεο
πξφθιεζεο θφζηνπο, ηε δηαθάλεηαο θαη ηεο κε ζηαπξνεηδνχο επηδφηεζεο. Ζ κέζνδνο
απηή απεηθνλίδεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα:

Σρήκα 4: Δεύηεξε κέζνδνο ππνινγηζκνύ ηνπ νιηθνύ θόζηνπο ηνπ
πξνηόληνο-1 ζύκθσλα κε ηε κεζνδνινγία pure LRIC
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2.5.1.4

Τειηθόο ηξόπνο ππνινγηζκνύ ηνπ νιηθνύ θόζηνπο

Λακβάλνληαο ππ‟ φςε ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ησλ
ελαιιαθηηθψλ ηξφπσλ πινπνίεζεο ηνπ κνληέινπ Bottom Up pure LRIC ε ΔΔΣΣ
πξνηείλεη λα αθνινπζεζεί ε δεχηεξε κέζνδνο. πγθεθξηκέλα λα κνληεινπνηεζεί
νιφθιεξν ην δίθηπν ηνπ παξφρνπ θηλεηήο ηειεθσλίαο κε φιεο ηηο ππεξεζίεο πνπ
πεξλνχλ απφ απηφ θαη λα ππνινγηζηεί ην ζπλνιηθφ θφζηνο ηνπ δηθηχνπ (TC). ηε
ζπλέρεηα λα επαλαππνινγηζηεί ην πξνθχπηνλ νιηθφ θφζηνο δηθηχνπ κε ηελ ππφζεζε φηη
ν φγθνο ησλ ρνλδξηθά ηεξκαηηδφκελσλ ιεπηψλ θίλεζεο ηζνχηαη κε ην κεδέλ.
Σν θνζηνινγηθφ κνληέιν ζα βαζίδεηαη ζην λέν ηξφπν ππνινγηζκνχ ηνπ
θαζαξνχ καθξνπξφζεζκνπ επαπμεηηθνχ θφζηνπο (pure-LRIC) ζχκθσλα κε ηηο αξρέο
πνπ πεξηγξάθνληαη ζηε χζηαζε.
Αξρή 1: Ζ ΔΔΣΣ πξνηείλεη ηε κνληεινπνίεζε νιφθιεξνπ ηνπ δηθηχνπ
ελφο απνδνηηθνχ παξφρνπ κέζα απφ ην νπνίν δηαηίζεληαη κηα ζεηξά απφ
ππεξεζίεο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ππεξεζηψλ ηεξκαηηζκνχ θιήζεσλ.
Εξώηεζε: Σπκθσλείηε κε ηελ παξαπάλσ πξνζέγγηζε;

2.5.1.5

Μνληεινπνίεζε

Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ ππνινγηζκνχ ηνπ ηέινπο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ
ππεξεζηψλ ζχκθσλα κε ηε κεζνδνινγία ηνπ pure LRIC, πξέπεη λα επηιεγεί έλα πξνθίι
απνδνηηθνχ παξφρνπ θαη λα κνληεινπνηεζεί έλα αληηπξνζσπεπηηθφ δίθηπν γηα απηφλ.
Αξρή 2: Ζ ΔΔΣΣ πξνηείλεη λα κνληεινπνηεζεί ην δίθηπν ελφο
απνδνηηθνχ παξφρνπ κε εζληθή θάιπςε.
Εξώηεζε: Σπκθσλείηε κε ηελ παξαπάλσ πξνζέγγηζε;
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2.5.2 Εηδηθέο αξρέο
2.5.2.1

Τύπνο Απνδνηηθνύ Παξόρνπ

Τπάξρνπλ δηάθνξεο πξνζεγγίζεηο πνπ κπνξνχλ λα αθνινπζεζνχλ γηα ηνλ
κνληεινπνηεκέλν απνδνηηθφ πάξνρν (ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο χζηαζεο). Οη
επηινγέο γηα ηνλ ηχπν ηνπ απνδνηηθνχ παξφρνπ πνπ εμεηάδνληαη ζηελ Δπξσπατθή
αγνξά πεξηιακβάλνπλ:
Πξαγκαηηθφο πάξνρνο
Μέζνο πάξνρνο
Τπνζεηηθφο λέν-εηζεξρφκελνο πάξνρνο
Τπνζεηηθφο ππάξρσλ πάξνρνο
πλεθηηκψληαο ηηο απαηηήζεηο ηεο χζηαζεο, ε ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη ν
κνληεινπνηεκέλνο πάξνρνο πξέπεη λα είλαη έλαο ππνζεηηθφο ππάξρσλ πάξνρνο (ν φξνο
«ππνζεηηθφο» αλαθέξεηαη ζην φηη δελ ζα είλαη έλαο εθ ησλ πξαγκαηηθψλ ηξηψλ
παξφρσλ), ηνπ νπνίνπ ε είζνδνο ζηελ αγνξά πξνεγήζεθε πέληε (5) έηε ηνπ αξρηθνχ
έηνπο ηεο ηξέρνπζαο ξχζκηζεο (2013), θαη ν νπνίνο ζπλδπάδεη ραξαθηεξηζηηθά
πξνεξρφκελα απφ ηνπο πξαγκαηηθνχο παξφρνπο ηεο Διιεληθήο αγνξάο.
Ζ ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη ε επηινγή ελφο ππνζεηηθνχ πθηζηάκελνπ παξφρνπ
αηηηνινγείηαη δεδνκέλνπ φηη: α) ην κεξίδην (20%) πνπ πξνηείλεη ε χζηαζε δηαθέξεη
απφ ηα ησξηλά κεξίδηα ησλ παξφρσλ, β) ππάξρεη απμεκέλε πνιππινθφηεηα γηα ηελ
εθαξκνγή ίδησλ αξρψλ θαηά ηελ κνληεινπνίεζε θάζε ελφο απφ ηνπο ηξείο παξφρνπο κε
θίλδπλν λα γίλνπλ ιαλζαζκέλεο εθηηκήζεηο θαη γ) ν θάζε πάξνρνο έρεη αλαπηπρζεί
εθαξκφδνληαο δηαθνξεηηθή ζηξαηεγηθή θαη αξρέο ιεηηνπξγίαο.

Αξρή 3: Ο κνληεινπνηεκέλνο πάξνρνο ζα είλαη έλαο ππνζεηηθφο
ππάξρσλ πάξνρνο, ηνπ νπνίνπ ε είζνδνο ζηελ αγνξά πξνεγήζεθε πέληε (5) έηε
ηνπ αξρηθνχ έηνπο ηεο ηξέρνπζαο ξχζκηζεο (2013), θαη ν νπνίνο ζπλδπάδεη
ραξαθηεξηζηηθά πξνεξρφκελα απφ ηνπο πξαγκαηηθνχο παξφρνπο ηεο Διιεληθήο
αγνξάο.
Εξώηεζε: Σπκθσλείηε κε ηελ παξαπάλσ πξνζέγγηζε;
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2.5.2.2

Μεξίδην Αγνξάο

Μηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο παξακέηξνπο πνπ θαζνξίδεη ην κνλαδηαίν θφζηνο
ηνπ κνληεινπνηεκέλνπ παξφρνπ είλαη ην κεξίδην αγνξάο ηνπ θαζψο ε εμέιημε ηνπ
δηθηχνπ ηνπ απνδνηηθνχ παξφρνπ ζπλδέεηαη κε ηελ εμέιημε ηνπ κεξηδίνπ αγνξάο ηνπ.
Δπνκέλσο είλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα πξνζδηνξηζζεί ε εμέιημε ηνπ κεξηδίνπ αγνξάο ηνπ
παξφρνπ ζηνλ ρξφλν. Πην εηδηθά δχν είλαη νη βαζηθέο παξάκεηξνη πνπ πξέπεη λα
θαζνξηζζνχλ: ε αλψηαηε ηηκή ζηαζεξνπνίεζεο θαη ε εμέιημε ηνπ κεγέζνπο ηνπ
παξφρνπ πξνο ηελ ηηκή απηή.
χκθσλα κε ηελ ζχζηαζε, ην κεξίδην αγνξάο ηνπ κνληεινπνηεκέλνπ παξφρνπ
θαηά ηνλ πξψην ρξφλν ηεο ξχζκηζεο (2013) ζα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 20%.
Όζνλ αθνξά ηελ εμέιημε ηνπ κεξηδίνπ αγνξάο ππάξρνπλ νη αθφινπζεο
επηινγέο:
ηαζεξφ κεξίδην αγνξάο: ν απνδνηηθφο πάξνρνο επηηπγράλεη άκεζα
ζηαζεξή ηηκή ηνπ κεξηδίνπ αγνξάο.
Τπνζεηηθή εμέιημε κεξηδίνπ αγνξάο: ην κεξίδην αγνξάο εμειίζζεηαη
ζηαδηαθά παξάιιεια κε ηελ αλάπηπμε ηνπ δηθηχνπ γηα ηελ επίηεπμε ηεο ηηκήο ζηφρνπ.
Ζ πξψηε πξνζέγγηζε δελ αληηθαηνπηξίδεη ηνλ πξαγκαηηθφ ρξφλν γηα ηελ
αλάπηπμε ελφο δηθηχνπ. ηελ πεξίπησζε απηή ην κεξίδην αγνξάο ζα ήηαλ ζηαζεξφ θαη
ηνπιάρηζηνλ 20% απφ ην πξψην έηνο ιεηηνπξγίαο.
Ζ δεχηεξε πξνζέγγηζε πιεζηάδεη ηελ πξαγκαηηθή αλάπηπμε ελφο δηθηχνπ
θηλεηήο ηειεθσλίαο θαη έρεη επηιεγεί γηα ηελ κνληεινπνίεζε πνπ ζα αθνινπζεζεί.
Όζνλ αθνξά ηελ αλψηαηε ηηκή ζηαζεξνπνίεζεο θαη κε βάζε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο
Διιεληθήο αγνξάο επηιέρζεθε ε ηηκή 33,3% πνπ αληηζηνηρεί ζην 1/Ν φπνπ Ν ην
πιήζνο ησλ παξφρσλ θηλεηήο ηειεθσλίαο.
πλνςίδνληαο ην κνληέιν βαζίδεηαη ζηελ παξαδνρή φηη ηνλ πξψην ρξφλν
ιεηηνπξγίαο ηνπ απνδνηηθνχ παξφρνπ (2008), ην κεξίδην αγνξάο ζα είλαη 5% θαη ζα
απμάλεηαη ζηαδηαθά έσο φηνπ ζηνλ πξψην ρξφλν ξχζκηζεο (2013) ζα είλαη 20%.
Καηφπηλ ην κεξίδην αγνξάο ζα ζπλερίζεη λα απμάλεηαη έσο φηνπ θηάζεη ζηελ ηηκή
ζηφρν (33,3%) ην 2016 θαη ζηελ ζπλέρεηα ζα παξακέλεη ζηαζεξφ (ρήκα 5).
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Σρήκα 5: Εμέιημε ηνπ κεξηδίνπ αγνξάο

Αξρή 4: Ο κνληεινπνηεκέλνο πάξνρνο ζα έρεη ππνζεηηθή ζηαδηαθή
εμέιημε ηνπ κεξηδίνπ αγνξάο ηνπ κε ηηκή 20% ην 2013 θαη ηηκή ζηφρνπ 33,3%
απφ ην 2016 θαη κεηά, νπφηε ζηαζεξνπνηείηαη.
Εξώηεζε: Σπκθσλείηε κε ηελ παξαπάλσ πξνζέγγηζε;

2.5.2.3

Κάιπςε, Αδεηνδόηεζε, Τερλνινγηθό Πξνθίι, Υπεξεζίεο

Παξφιν πνπ ε βαζηθή ιεηηνπξγία ηνπ κνληέινπ είλαη ν ππνινγηζκφο ηνπ
θφζηνπο ηεξκαηηζκνχ θσλεηηθψλ θιήζεσλ ζε δίθηπα θηλεηήο ηειεθσλίαο, ε
πξνζέγγηζε ηεο ΔΔΣΣ ζην αξρηθφ ηεο κνληέιν θαζψο θαη ζην επηθαηξνπνηεκέλν
κνληέιν ηνπ 2008 ήηαλ λα εμεηάζεη φιεο ηηο δηθηπαθέο ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη απφ
ηνπο παξφρνπο κε ζθνπφ λα επηκεξίζεη ηα θφζηε θαηάιιεια ζηηο δηαθνξεηηθέο
ππεξεζίεο.
Ζ ΔΔΣΣ ζα κνληεινπνηήζεη φιεο ηηο δηθηπαθέο ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη
πάλσ απφ δίθηπα 2εο θαη 3εο γεληάο, ζπκπεξηιακβάλνληαο ππεξεζίεο δεδνκέλσλ
πςειήο ηαρχηεηαο φπσο HSDPA, νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχλ απφ θνηλνχ δηθηπαθνχο
πφξνπο κε παξαδνζηαθέο ππεξεζίεο.
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Αξρή 5: Ο κνληεινπνηεκέλνο πάξνρνο ζα παξέρεη φιεο ηηο ππεξεζίεο
πνπ παξέρνληαη απφ ηνπο παξφρνπο ζηελ Διιεληθή αγνξά.
Εξώηεζε: Σπκθσλείηε κε ηελ παξαπάλσ πξνζέγγηζε;
Οη ηξεηο πάξνρνη δηαζέηνπλ θάζκα ζε φιεο ηηο θαζκαηηθέο δψλεο (900MHz,
1800MHz, 2100MHz), φπσο παξνπζηάδεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα, άξα ν ππνζεηηθφο
πάξνρνο έρεη θαη απηφο αληίζηνηρε παξνπζία.
Πίνακας 2: Φαζμαηικές Ζώνες

Φαζκαηηθή Πεξηνρή
GSM900
DCS1800
UMTS2100

Cosmote
2x10MHz
2x35MHz
2x15MHz

Vodafone
2x15MHz
2x25MHz
2x20MHz

Wind
2x10MHz
2x15MHz
2x10MHz

Αξρή 6: Ο κνληεινπνηεκέλνο πάξνρνο ζα δηαζέηεη θάζκα θαη ζηηο 3
θαζκαηηθέο πεξηνρέο:
900ΜΖz: 2x10 MHz
1800ΜΖz: 2x25 MHz
2100ΜΖz: 2x15 MHz
Εξώηεζε: Σπκθσλείηε κε ηελ παξαπάλσ πξνζέγγηζε;
Ο αξρηθφο ζρεδηαζκφο δηθηχνπ ηνπ ππνζεηηθνχ παξφρνπ νθείιεη λα θαιχπηεη
ηφζν ηηο απαηηήζεηο θάιπςεο (γεσγξαθηθά θαη πιεζπζκηαθά) πνπ πξνβιέπεη ε άδεηα
γηα ηελ εθπιήξσζε ηεο Δζληθήο θάιπςεο φζν θαη ηηο επηρεηξεζηαθέο αλάγθεο ηνπ. Ζ
θάιπςε αθνινπζεί ηηο απαηηήζεηο ησλ αδεηψλ ηνπ απνδνηηθνχ παξφρνπ.
Αξρή 7: Ο κνληεινπνηεκέλνο πάξνρνο ζα ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο
θάιπςεο ησλ αδεηψλ θάζκαηνο.
Εξώηεζε: Σπκθσλείηε κε ηελ παξαπάλσ πξνζέγγηζε;
Όινη νη πάξνρνη πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ Διιεληθή αγνξά δηαζέηνπλ
δίθηπα 2G θαη 3G, κε ηα δίθηπα 2G λα βξίζθνληαη ζε κεγαιχηεξν επίπεδν σξίκαλζεο
ζε ζρέζε κε ηα δίθηπα 3G πνπ αθφκα αλαπηχζζνληαη. Σα δίθηπα 2G θαη 3G
κεηαθέξνπλ ην ζχλνιν ηεο θίλεζεο θσλήο θαη δεδνκέλσλ ζηελ Διιάδα θαη δελ
ππάξρεη έλδεημε φηη απηφ ζα αιιάμεη ζην κεζνπξφζεζκν δηάζηεκα. Παξάιιεια
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παξαηεξείηαη κηα κεηαθίλεζε ησλ ρξεζηψλ πξνο ηα δίθηπα 3G. Πην ζπγθεθξηκέλα
δηαθαίλεηαη φηη:
Οη πάξνρνη ζα δηαηεξήζνπλ ηα δίθηπα 2G ζε ιεηηνπξγία (κεηά θαη ηελ
πξφζθαηε αλαλέσζε ησλ αδεηψλ)
Γελ ππάξρεη ζε ιεηηνπξγία εκπνξηθφ δίθηπν LTE νχηε θαίλεηαη φηη ζα
ππάξμεη ζην άκεζν κέιινλ. Απηφ επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηηο απαληήζεηο ησλ παξφρσλ
ζηα ζρεηηθά εξσηεκαηνιφγηα.
Ο κνληεινπνηεκέλνο πάξνρνο ζα δηαζέηεη δίθηπα 2G θαη 3G. Ο ζρεδηαζκφο
δηθηχνπ LTE δελ ζα ζπκπεξηιεθζεί ζην κνληέιν. εκεηψλεηαη φηη ηα δίθηπα LTE
κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ην θνζηνινγηθφ κνληέιν εθφζνλ ν πάγηνο εμνπιηζκφο πνπ
ρξεζηκνπνηείηαη κπνξεί λα κνηξαζηεί ην θφζηνο κε άιιν πάγην εμνπιηζκφ πνπ
κεηαθέξεη ζεκαληηθνχο φγθνπο θίλεζεο ηεξκαηηζκνχ. Γηα παξάδεηγκα, νη ζηαζκνί
βάζεο ηνπ LTE κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα ίδηα radio sites κε ηα δίθηπα 2G / 3G
θαζψο θαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο πθηζηάκελεο ζπλδέζεηο ζην δίθηπν θνξκνχ.
Παξφια απηά, φπσο πξνθχπηεη απφ ηε δηεζλή πξαθηηθή, ε ελζσκάησζε δηθηχσλ LTE
ζε έλα θνζηνινγηθφ κνληέιν έρεη ακειεηέα επίδξαζε ζην θφζηνο ηεξκαηηζκνχ πνπ
ππνινγίδεηαη βάζεη pure LRIC ελψ πξνθαιεί κηα ζρεηηθά κηθξή κείσζε ηεο ηηκήο πνπ
πξνθχπηεη βάζεη LRAIC+.
Όζνλ αθνξά ηε κεηαθίλεζε ρξεζηψλ απφ 2G ζε 3G απηή ζα πξαγκαηνπνηείηαη
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξνληθήο εμέιημεο ηνπ κνληέινπ αιιά δε ζα θαηαζηεί πιήξεο.
πγθεθξηκέλα ε ηειηθή αλαινγία 2G θαη 3G ρξεζηψλ ππνινγίδεηαη ζε 30% θαη 70%
αληίζηνηρα ην 2021.
Αξρή 8: Ο κνληεινπνηεκέλνο πάξνρνο ζα δηαζέηεη δίθηπα 2G θαη 3G. Ο
ζρεδηαζκφο δηθηχνπ LTE δελ ζα ζπκπεξηιεθζεί ζην κνληέιν.
Εξώηεζε: Σπκθσλείηε κε ηελ παξαπάλσ πξνζέγγηζε;
Αξρή 9: Θα ππάξρεη ζηαδηαθή κεηαθίλεζε ρξεζηψλ απφ ην δίθηπν 2G
ζην 3G. Ζ ηειηθή αλαινγία ζα είλαη 30% θαη 70% αληίζηνηρα ην 2021.
Εξώηεζε: Σπκθσλείηε κε ηελ παξαπάλσ πξνζέγγηζε;
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Μηα θξίζηκε επηινγή πνπ πξέπεη λα γίλεη θαηά ηε δεκηνπξγία ελφο bottom-up
κνληέινπ αθνξά ζηε κέζνδν πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε κνληεινπνίεζε ηνπ
δηθηχνπ (scorched earth ή scorched node). Ζ επηινγή απηή έρεη ζεκαληηθή επίδξαζε
ζηα απνηειέζκαηα ηνπ κνληέινπ.
Ζ κέζνδνο scorched earth ζεσξεί φηη βέιηηζηα δηαζηαζηνπνηεκέλα ζηνηρεία
δηθηχνπ εγθαζίζηαληαη ζε ζεκεία πνπ βειηηζηνπνηνχλ ηε ζπλνιηθή ζρεδίαζε ηνπ
δηθηχνπ. Με ηνλ ηξφπν απηφ πξνθχπηεη έλα εληειψο λέν βέιηηζην δίθηπν ζρεδηαζκέλν
απφ ηελ αξρή. Ζ κέζνδνο απηή έρεη δχν πξνβιήκαηα. Σν πξψην είλαη φηη απαηηείηαη ε
ζπκθσλία κεηαμχ φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ κεξψλ ζρεηηθά κε ηε βέιηηζηε δνκή ηνπ
δηθηχνπ. Σν δεχηεξν είλαη φηη δελ επηηξέπεη ηελ αλάθηεζε ηνπ θφζηνπο πνπ πξνθχπηεη
απφ ηελ ππάξρνπζα δνκή ηνπ δηθηχνπ ελφο πθηζηάκελνπ παξφρνπ θαζψο δελ είλαη
ινγηθφ λα ππνηεζεί φηη ν πάξνρνο απηφο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ηξνπνπνηήζεη ην δίθηπφ
ηνπ κέζα ζε έλα ινγηθφ ρξνληθφ δηάζηεκα.
Ζ κέζνδνο scorched node ππνζέηεη φηη ε δνκή ηνπ δηθηχνπ ελφο πθηζηάκελνπ
(ή

κέζνπ)

παξφρνπ

δηαηεξείηαη

θαη

αληηθαζίζηαληαη

νη

ηερλνινγίεο

πνπ

ρξεζηκνπνηνχληαη κε βέιηηζηεο ηερλνινγίεο πνπ έρνπλ ηελ ίδηα ιεηηνπξγηθφηεηα.
Δπηπιένλ, ζεσξεί φηη ρξεζηκνπνηνχληαη νη βέιηηζηεο ηερλνινγίεο δηαζχλδεζεο ησλ
θφκβσλ ηνπ δηθηχνπ. Ζ κέζνδνο απηή έρεη ην πιενλέθηεκα φηη ιακβάλεη ππφςε ηε
δνκή ησλ δηθηχσλ πνπ έρνπλ ήδε αλαπηπρζεί.
πρλά αληί ηεο κεζφδνπ scorched node ρξεζηκνπνηείηαη ε κέζνδνο modified
scorched node. Ζ κέζνδνο απηή ιακβάλεη ππφςε ηελ ππάξρνπζα δνκή ηνπ δηθηχνπ θαη
ηε ζέζε ησλ δηαθφξσλ θφκβσλ αιιά ζηε ζπλέρεηα ηελ ηξνπνπνηεί θαηάιιεια ψζηε λα
πξνθχςεη έλα πην απνδνηηθφ δίθηπν απφ απηφ πνπ πθίζηαηαη ήδε. Ζ κέζνδνο απηή
ελζαξξχλεη ηνπο παξφρνπο λα βειηηψζνπλ ηελ απνδνηηθφηεηά ηνπο επαλαζρεδηάδνληαο
θαηάιιεια ην δίθηπφ ηνπο.
Γηα ηε κνληεινπνίεζε ηνπ δηθηχνπ ηνπ απνδνηηθνχ παξφρνπ πξνηείλεηαη λα
ρξεζηκνπνηεζεί ε κέζνδνο modified scorched node, ιακβάλνληαο δειαδή ππφςε ηα
ζηνηρεία απφ ηνπο πξαγκαηηθνχο παξφρνπο θαη θάλνληαο ηηο απαηηνχκελεο αιιαγέο
έηζη ψζηε λα πξνθχςεη ν απνδνηηθφο πάξνρνο. Σα ζεκεία παξνπζίαο ηνπ ζα είλαη, ζε
κεγάιν βαζκφ, αλάινγα ζε πιήζνο κε απηά ησλ πξαγκαηηθψλ παξφρσλ, αιιά ηα
επηκέξνπο δνκηθά ζηνηρεία ηνπ δηθηχνπ ηνπ κπνξεί λα είλαη δηαθνξεηηθήο
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ρσξεηηθφηεηαο.
Αξρή 10: Ο κνληεινπνηεκέλνο πάξνρνο ζα αθνινπζήζεη ηελ
πξνζέγγηζε modified scorched node.
Εξώηεζε: Σπκθσλείηε κε ηελ παξαπάλσ πξνζέγγηζε;

2.5.2.4

Πξνβιέςεηο κειινληηθήο δήηεζεο αλαθνξηθά κε ηελ θίλεζε

Ζ θίλεζε θαη ν αξηζκφο ησλ ζπλδξνκεηψλ είλαη ζεκαληηθνί δείθηεο ηεο αγνξάο
θαη νδεγνχλ ην θφζηνο κηαο ζεηξάο ζηνηρείσλ θφζηνπο φπσο HLR θαη MSC. Ωζηφζν,
ζεκαληηθφηεξνο νδεγφο θφζηνπο ζην κνληέιν είλαη ε δήηεζε.
Όζνλ αθνξά ηνλ αξηζκφ ησλ ζπλδξνκεηψλ, ηζρχνπλ ηα αθφινπζα:
χκθσλα κε ηελ Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή, ν αξηζκφο ησλ κφληκσλ
θαηνίθσλ ηεο ρψξαο ην έηνο 2011 είλαη 10.787.690. Ζ εμέιημε ηνπ πιεζπζκνχ ηεο
ρψξαο εθηηκάηαη φηη ζα είλαη ειαθξά αλνδηθή κε απνηέιεζκα ζην ηέινο ηνπ 2021 λα
αξηζκεί ζε 10.906.950 θαηνίθνπο.
Ο αξηζκφο ησλ ζπλδξνκεηψλ πνπ κνληεινπνηνχληαη αληαλαθιά ηνπο
ελεξγνχο ζπλδξνκεηέο θαη φρη ηηο εγγεγξακκέλεο SIM θάξηεο. Ωο ελεξγφο
ζπλδξνκεηήο ινγίδεηαη ν ζπλδξνκεηήο πνπ έρεη δεκηνπξγήζεη έζνδα είηε ζε επίπεδν
ιηαληθήο (εθθίλεζε θιήζεσλ, SMS θ.ιπ.) είηε ρνλδξηθήο (ηεξκαηηζκφο θιήζεσλ, SMS
θ.ιπ.) θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηξηψλ ηειεπηαίσλ κελψλ. Ο αξηζκφο απηφο ππνινγίδεηαη
βάζεη επηθαηξνπνηεκέλσλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβιήζεθαλ ζηελ ΔΔΣΣ απφ ηνπο παξφρνπο
θηλεηήο ηειεθσλίαο.
Σν κνληέιν βαζίδεηαη ζηελ παξαδνρή φηη ε αχμεζε ηεο δηείζδπζεο ησλ
ελεξγψλ ζπλδξνκεηψλ ζα είλαη ήπηα, απφ 108% ην 2012 ζην 110% ην 2021. Καηά
ζπλέπεηα, ν αξηζκφο ησλ ελεξγψλ ζπλδξνκεηψλ απμάλεηαη απφ 11,7εθ ην 2012 ζηα
12,0εθ ην 2021.
Όζνλ αθνξά ζηε κειινληηθή δήηεζε ησλ ππεξεζηψλ, έρνπλ γίλεη νη αθφινπζεο
ππνζέζεηο:
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Σα εμεξρφκελα ιεπηά νκηιίαο αλά κήλα αλά ζπλδξνκεηή απμάλνληαη
απφ πεξίπνπ 208 ιεπηά ην 2011 ζε 250 ιεπηά ην 2021, φπσο θαίλεηαη ζην δηάγξακκα
πνπ αθνινπζεί.
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Σρήκα 6: Εμεξρόκελα ιεπηά αλά κήλα αλά ζπλδξνκεηή
Ο αξηζκφο ησλ SMS αλά κήλα αλά ζπλδξνκεηή απμάλεη απφ 48 ην 2011
ζε 150 κελχκαηα ην 2021, φπσο θαίλεηαη ζην δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί.
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Σρήκα 7: Αξηζκόο SMS αλά κήλα αλά ζπλδξνκεηή
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2022

χκθσλα θαη κε ηα αλσηέξσ, ε ΔΔΣΣ αθνχ έιαβε ππφςε ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ
κέζνπ φξνπ ηεο θίλεζεο αλά ζπλδξνκεηή βάζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ έιαβε απφ ηνπο
παξφρνπο, πξνέβε ζηηο αθφινπζεο ππνζέζεηο γηα ηελ πξφβιεςε ηεο θίλεζεο:
Ζ κεληαία εμεξρφκελε ηειεθσληθή θίλεζε αλά ζπλδξνκεηή ζα
αλέξρεηαη ζε 250 ιεπηά ην 2021.
Σα κεληαία εμεξρφκελα SMS αλά ζπλδξνκεηή ζα αλέξρνληαη ζε 150 ην
2021
Ο κεληαίνο φγθνο δεδνκέλσλ (αξηζκφο ΜΒ) αλά ρξήζηε αλαθνξηθά κε
ην δίθηπν GPRS ζα αλέξρεηαη ζε 20 ΜΒ ην 2021
Ο κεληαίνο φγθνο δεδνκέλσλ (αξηζκφο ΜΒ) αλά ρξήζηε αλαθνξηθά κε
ην δίθηπν UMTS R-99 ζα αλέξρεηαη ζε 50 ΜΒ ην 2021
Ο κεληαίνο φγθνο δεδνκέλσλ (αξηζκφο ΜΒ) αλά ρξήζηε αλαθνξηθά κε
ην δίθηπν UMTS HSPA ζα αλέξρεηαη ζε 1000 ΜΒ ην 2021.
Αξρή 11: Ζ ΔΔΣΣ πξνέβε ζηηο σο άλσ πξνβιέςεηο ηεο κειινληηθήο
δήηεζεο αλαθνξηθά κε ηε θίλεζε.
Εξώηεζε: Σπκθσλείηε κε ηελ παξαπάλσ πξνζέγγηζε;

2.5.2.5

Ζεύμεηο Δηθηύνπ Κνξκνύ

Ζ δηαζχλδεζε κεηαμχ ησλ θφκβσλ ηνπ δηθηχνπ (backhaul) ζα γίλεηαη θπξίσο
κε κηθξνθπκαηηθέο δεχμεηο ή κηζζσκέλσλ γξακκψλ ζχκθσλα θαη κε ηελ θαηάζηαζε
ζηελ Διιεληθή αγνξά (ζχκθσλα θαη κε ηα δεδνκέλα ησλ παξφρσλ). Δπηπιένλ ζηνπο
ππνινγηζκνχο θαηά pure LRIC ηα θφζηε αδεηνδφηεζεο γηα ην θάζκα απφθηεζεο ησλ
αδεηψλ σο θνηλά δε ζα ππνινγηζηνχλ ζηνλ ηεξκαηηζκφ.
Αξρή 12: Πξνηείλεηαη κία πινπνίεζε δηθηχνπ θνξκνχ απνηεινχκελε
απφ ηηο αλσηέξσ είδνπο δεχμεηο.
Εξώηεζε: Σπκθσλείηε κε ηελ παξαπάλσ πξνζέγγηζε;
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2.5.2.6

Φξνληθόο νξίδνληαο κνληεινπνίεζεο θαη Απνζβέζεηο

Ζ ΔΔΣΣ δηαηεξεί ην ζπλνιηθφ ρξφλν ππνινγηζκνχ κέρξη ην 2021 σο επαξθή
νξίδνληα κνληεινπνίεζεο γηα ηηο αλάγθεο ηεο πθηζηάκελεο ξχζκηζεο.
Ωο κέζνδν απφζβεζεο ρξεζηκνπνηείηαη ε νηθνλνκηθή απφζβεζε γηα ηελ
αλάθηεζε ησλ εμφδσλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη εηεζίσο θαη ε αλάθηεζε ηνπ θφζηνπο
γίλεηαη ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ηάζεηο ηηκψλ ησλ MEA (Modern Equivalent Asset),
ηελ καθξνπξφζεζκε ρξήζε πφξσλ ηνπ δηθηχνπ θαη ην επηηφθην πξνεμφθιεζεο. Ζ
ρξήζε ηεο κεζφδνπ νηθνλνκηθήο απφζβεζεο είλαη θαη ε πξνηηκεηέα κε βάζε ηα
αλαθεξφκελα ζηε ζχζηαζε.
Αξρή 13: Θα γίλεη ρξήζε ηεο νηθνλνκηθήο απφζβεζεο (Economic
Depreciation)
Εξώηεζε: Σπκθσλείηε κε ηελ παξαπάλσ πξνζέγγηζε;

2.5.2.7

Υπνινγηζκόο Κόζηνπο θεθαιαίνπ (WACC)

Ζ κεζνδνινγία ηνπ Μνληέινπ Απνηίκεζεο Πεξηνπζηαθψλ ηνηρείσλ (CAPM)
ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ κεζνζηαζκηθνχ θφζηνπο θεθαιαίνπ γηα ηνπο
παξφρνπο θηλεηήο ηειεθσλίαο, θαηά ην πξφηππν ηεο πξνεγνχκελεο αλάιπζεο ηνπ
2008. πγθεθξηκέλα, εθαξκφζζεθε ν αθφινπζνο ηχπνο:

WACC Pre-Tax Real =

1 WACC Pre-Tax Nominal
1
1 Inflation

φπνπ
WACC

Pre-Tax Nominal

= [if + βa*(im - if)] * [(1-d*t)/(1-t)] + [d*g(d)]

θαη
if

=

risk free interest rate,

βa

=

asset beta,
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im

=

average return on the capital market, and

im - if

=

market equity risk premium

d

=

share of debt in total capital - gearing

t

=

corporate tax rate

g(d)

=

the debt premium

Οη ζπληειεζηέο πνπ ηξνθνδνηνχλ ην κνληέιν θαη ην απνηέιεζκα απηνχ
παξνπζηάδνληαη ζηνλ θάησζη πίλαθα 3.

WACC inputs
Risk-free rate

1.63%

Market equity risk premium

11.88%

Equity beta

0.82

Debt premium

3.00%

Gearing

52.9%

Effective corporate tax rate

20%

WACC (pre-tax) % (nominal)

14.29%

Inflation

1.60%

WACC (pre-tax) % (real)

Πίνακας 3:

12.49%

Είζοδος ζυνηελεζηών και υπολογιζμός WACC [Πηγή: EETT]

Οη πεγέο γηα ηνπο ζπληειεζηέο εηζφδνπ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη πεξηγξάθνληαη
σο εμήο:
Risk-free rate

Σν 2008 είρε ρξεζηκνπνηεζεί ε απφδνζε ηνπ 10-εηνχο νκνιφγνπ ηνπ
Διιεληθνχ Γεκνζίνπ. Λφγσ ησλ ζπλζεθψλ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο
θαη ηεο αλαζηνιήο πξσηνγελνχο έθδνζεο πεξαηηέξσ ηίηισλ
ζπγθεθξηκέλεο δηάξθεηαο, ρξεζηκνπνηείηαη ν κεζνζηαζκηθφο φξνο ησλ
αληίζηνηρσλ εθδφζεσλ ηνπ Γεξκαληθνχ Γεκνζίνπ (50% ηνπ 1,5%)
θαη ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ (50% ηνπ 1,75%). Ζ επηινγή απηή
αθνινπζεί ηε ινγηθή ηεο έδξαο ησλ κεηξηθψλ ησλ αληίζηνηρσλ
εηαηξεηψλ Cosmote θαη Vodafone, νη νπνίεο θαη αληηπξνζσπεχνπλ
ηελ πιεηνςεθία ησλ ζπλδξνκεηψλ ζηελ Διιεληθή αγνξά.
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Equity risk

Βαζίδεηαη ζην premium ηνπ πλνιηθνχ Κηλδχλνπ Υψξαο Διιάδαο,

premium

φπσο αλαθέξεηαη ζηνπο ππνινγηζκνχο 2012 απφ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ
(http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/ctry
prem.html), ηνπ Dr. Damodaran, ν νπνίνο θαη ζηεξίδεη ηελ αλάιπζε
ζηελ αμηνιφγεζε ησλ ρσξψλ απφ ηνλ νίθν Moody‟s. Λφγσ ησλ
εμαηξεηηθψλ ζπλζεθψλ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, επηιέγεηαη πάιη ε
ιχζε ηνπ κεζνζηαζκηθνχ φξνπ ησλ ρσξψλ Γεξκαλία (25%
ζπκκεηνρή κε ξίζθν 6%), Ζλσκέλν Βαζίιεην (25% ζπκκεηνρή κε
ξίζθν 6%) θαη Διιάδα (50% ζπκκεηνρή κε ξίζθν 17,75%,
αμηνιφγεζε Ηνπλίνπ Caa2). Ζ επηινγή ησλ ρσξψλ είλαη πάιη
αληηπξνζσπεπηηθή ησλ κεηξηθψλ ησλ εηαηξεηψλ θηλεηήο ηειεθσλίαο
κε

απμεκέλν

ζπληειεζηή

βαξχηεηαο

ζηελ

ηειηθή

ρψξα

δξαζηεξηνπνίεζεο, ηελ Διιάδα.
Equity beta

Λφγσ ηεο έιιεηςεο ζηνηρείσλ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ asset beta
δεδνκέλνπ φηη θακία εηαηξεία δελ είλαη εηζεγκέλε ζην Διιεληθφ
ρξεκαηηζηήξην πηα, ρξεζηκνπνηήζεθε ηηκή benchmarking ηνπ θιάδνπ
Telecommunication Services, απφ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Dr Damodaran
(http://people.stern.nyu.edu/adamodar/New_Home_Page/datafile/Bet
as.html). πγθεθξηκέλα, ρξεζηκνπνηείηαη ε ηηκή Unlevered Beta
corrected for cash (0,82), εθφζνλ απψηεξνο ζθνπφο είλαη λα

ππνινγηζηεί ε ηηκή γηα levered asset beta.
Debt premium

Δθηίκεζε απφ ηελ Έθζεζε ηνπ IRG “Regulatory Accounting
Principles of Implementation and Best Practice for WACC
calculation”, February 2007, Πίλαθαο ζηε ζειίδα 10. Σν premium
ρξένπο είλαη αλάινγν ηεο κφριεπζεο (gearing) θαη ηεο θχζεο ησλ
επελδχζεσλ πνπ αλαιακβάλνπλ νη ελ ιφγσ εηαηξείεο. Γηαηεξείηαη ε
αξρηθή εθηίκεζε ηνπ 2008. Σν 2004 ε ηηκή γηα κφριεπζε 23.5% ήηαλ
2%, ελψ ην 2008 γηα κφριεπζε 57% ήηαλ 3%. ηελ παξνχζα
αλάιπζε, ν κέζνο φξνο gearing (2011) ησλ εηαηξεηψλ θηλεηήο
ηειεθσλίαο βξίζθεηαη ζην επίπεδν ηνπ 53%.
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πγθεθξηκέλα, απφ ηνλ πίλαθα ηεο έθζεζεο ηνπ IRG θαίλεηαη φηη
πεγαίλνληαο απφ κφριεπζε 20% πξνο 53%, ην premium ρξένπο
απμάλεηαη ζρεδφλ 1%, δειαδή απφ 0,8% ζε ζρεδφλ 1,7%. Ζ ελ ιφγσ
επζεία γξακκή αλαθέξεηαη ζε εηαηξείεο πνπ ζπλδπάδνπλ ππεξεζίεο
ζηαζεξήο θαη θηλεηήο ηειεθσλίαο, νπφηε πηνζεηείηαη ε πξνζαχμεζε
θαηά 1%, θαζψο νη εηαηξείεο ζηαζεξήο ηειεθσλίαο έρνπλ κηθξφηεξν
premium ρξένπο, ιφγσ ηνπ φηη έρνπλ πην ζηαζεξέο ξνέο εζφδσλ θαη
εμφδσλ.
Gearing

Τηνζεηείηαη ν κέζνο φξνο ηνπ ιφγνπ Μαθξνπξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο
(κέζνο φξνο εηψλ 2010-2011) πξνο Ίδηα Κεθάιαηα (κέζνο φξνο 20102011) φπσο αλαθέξνληαη ζηνπο δεκνζηεπκέλνπο ηζνινγηζκνχο ησλ
παξφρσλ γηα ην έηνο 2011. Δπηπξφζζεηε πεγή ζα κπνξνχζε λα
απνηειέζεη ε ηηκή Market D/E Ratio 34,1% ηνπ θιάδνπ
Telecommunication Services, απφ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Dr Damodaran
(http://people.stern.nyu.edu/adamodar/New_Home_Page/datafile/Bet
as.html).

Effective corporate

Μέζνο φξνο ησλ πξαγκαηηθψλ θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ φπσο

tax rate

αλαθέξνληαη ζηνπο δεκνζηεπκέλνπο ηζνινγηζκνχο ησλ παξφρσλ γηα
ην έηνο 2011. ηηο πεξηπηψζεηο ηεο Wind, ε νπνία είρε αξλεηηθά
Απνηειέζκαηα Υξήζεο 2011, θαη ηεο Vodafone, ε νπνία παξνπζίαζε
θαηψηεξν ζπληειεζηή απφ ηνλ νλνκαζηηθφ, ρξεζηκνπνηήζεθε ν
ζεζπηζκέλνο νλνκαζηηθφο ζπληειεζηήο 20%. Ζ αλαθεξφκελε ηηκή
ηειηθά είλαη 19,8%

Inflation

Υξεζηκνπνηείηαη ε ζχγθξηζε εθηηκήζεσλ κέζνπ φξνπ πιεζσξηζκνχ
12-κελν επ‟2011-‟12 κε αληίζηνηρν 12-κελν επ‟2010-„11, ήηνη
1,6%,

φπσο

δεκνζηεχεηαη

ζηε

ζρεηηθή

αλαθνξά

εμέιημεο

πιεζσξηζκνχ Euro area Οθησβξίνπ 2012, ηεο Eurostat:
(http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/2-16102012AP/EN/2-16102012-AP-EN.PDF), ην νπνίν κέγεζνο ρξεζηκνπνηείηαη
γηα ηε κέηξεζε ηεο ζηαζεξφηεηαο ησλ ηηκψλ ζηηο Αλαθνξέο
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χγθιηζεο ησλ ρσξψλ-κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, ιφγσ ηεο
ρακειήο επαηζζεζίαο ζε παξνδηθέο θαη κε επαλαιακβαλφκελεο
κεηαβνιέο ζηηο ηηκέο.
χκθσλα κε ηα αλσηέξσ, ην πξαγκαηηθφ πξν-θφξσλ (pre-tax real) WACC
κεγέζνπο 12,49% ρξεζηκνπνηήζεθε σο δεδνκέλν εηζφδνπ ζην κνληέιν.

Αξρή 14: Υξήζε ηνπ WACC θαηά ηελ αλσηέξσ αλάιπζε.
Εξώηεζε: Σπκθσλείηε κε ηελ παξαπάλσ πξνζέγγηζε;

2.5.2.8

Δηάθνξεο παξάκεηξνη

Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θεθαιαηνπρηθνχ θφζηνπο γηα ηνλ απνδνηηθφ πάξνρν
ρξεζηκνπνηνχληαη ηα κνλαδηαία θφζηε ησλ δηθηπαθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ιεηηνπξγηθψλ
εμφδσλ

απηψλ,

ζχκθσλα

κε

ηηο

απαληήζεηο

ησλ

παξφρσλ

ζηα

ζρεηηθά

εξσηεκαηνιφγηα.. Ζ ΔΔΣΣ πξνηείλεη ηε ρξήζε ελφο κέζνπ θφζηνπο αλάκεζα ζηηο
ηηκέο πνπ έδσζαλ νη πάξνρνη, ιακβάλνληαο ππφςε δηαθνξνπνηήζεηο, φπσο γηα
παξάδεηγκα ρσξεηηθφηεηεο, ηηκέο αγνξάο. Δθφζνλ νη πάξνρνη έρνπλ σο ζηφρν ηελ
ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θφζηνπο ηνπο καθξνπξφζεζκα, ε ρξήζε ησλ κέζσλ εθηηκήζεσλ
απηψλ ζα πξνζεγγίζεη ην ζπλνιηθφ θφζηνο δηθηχνπ ελφο απνδνηηθνχ παξφρνπ. ηηο
πεξηπηψζεηο πνπ δελ έρνπλ δνζεί επαξθή ζηνηρεία απφ ηνπο παξφρνπο γίλεηαη ρξήζε
ηηκψλ απφ ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε (benchmarking) δηαζέζηκσλ ζηνηρείσλ ζε
Δπξσπατθφ επίπεδν (γηα παξάδεηγκα απφ άιια θνζηνινγηθά κνληέια πνπ είλαη
δεκνζηεπκέλα).
Αξρή 15: Γηα ηηο κνλαδηαίεο ηηκέο θφζηνπο (θαζψο θαη ηελ εμέιημε
απηψλ ζην ρξφλν), ε ΔΔΣΣ ζα ρξεζηκνπνηήζεη θαηά ην δπλαηφ ηα ζηνηρεία ησλ
παξφρσλ

φπσο

πξνθχπηνπλ

απφ ηηο

απαληήζεηο

ηνπο

ζηα ζρεηηθά

εξσηεκαηνιφγηα. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ δελ έρνπλ δνζεί επαξθή ζηνηρεία απφ
ηνπο παξφρνπο, ε ΔΔΣΣ ζα ηα πξνζδηνξίζεη βάζεη δηεζλψλ πξαθηηθψλ θαη
ζπγθξίζηκσλ ζηνηρείσλ (benchmarking).
Εξώηεζε Σπκθσλείηε κε ηελ παξαπάλσ πξνζέγγηζε;
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