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Δηζαγσγή γηα ηε κειέηε
Η κειέηε κε αληηθείκελν ηελ «Κνηλσληθν-νηθνλνκηθή Απνηίκεζε ηνπ θιάδνπ
ηεο Κηλεηήο Τειεθσλίαο ζηελ Διιάδα» εθπνλήζεθε από ηελ ICAP GROUP
θαη ην ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σθνπόο ηεο κειέηεο : Η απνηίκεζε ηεο ζπλεηζθνξάο ηνπ θιάδνπ ηεο θηλεηήο ηειεθσλίαο ζηελ
νηθνλνκία, ηελ επηρεηξεκαηηθή θνηλόηεηα θαη ηελ θνηλσλία ηεο ρώξαο, ε αλάιπζε ησλ βαζηθώλ
πξνθιήζεσλ ηνπ θιάδνπ θαη ν εληνπηζκόο ησλ απαηηνύκελσλ ζεζκηθώλ παξεκβάζεσλ.

Φξόλνο εθπόλεζεο : Η αξρηθή κειέηε νινθιεξώζεθε ην Ννέκβξην ηνπ 2008 θαη επηθαηξνπνηήζεθε
ην 2009 θαη ην 2010.

Μεζνδνινγία : Γηα ηελ επηθαηξνπνίεζε ηεο κειέηεο αληιήζεθαλ δεκνζηεπκέλα ζηνηρεία από ηηο ηξεηο
επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ θαη ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα ηειεπηαία δηαζέζηκα ζηνηρεία από δεπηεξνγελείο
πεγέο (ICAP DataBank, ΔΣΥΔ θαη δηεζλείο θιαδηθέο κειέηεο).
Σηελ αξρηθή κειέηε είραλ ρξεζηκνπνηεζεί κε δεκνζηεπκέλα νηθνλνκηθά ζηνηρεία από ηηο εηαηξείεο ηνπ
θιάδνπ θαη είραλ γίλεη επηπξόζζεηα πξσηνγελείο έξεπλεο ζην γεληθό θνηλό θαη ζηελ επηρεηξεκαηηθή
θνηλόηεηα θαζώο θαη ζπλεληεύμεηο κε δεκόζηνπο θνξείο, κε θπβεξλεηηθέο νξγαλώζεηο θαη ΜΜΔ.

Γηείζδπζε ηεο Κηλεηήο Τειεθσλίαο
Υπεξεζίεο γηα όινπο – ε Διιάδα ζε πςειή ζέζε δηείζδπζεο ηεο Κηλεηήο
Τειεθσλίαο ζηελ Δπξώπε
• Πνζνζηό πιεζπζκηαθήο
θάιπςεο δηθηύνπ ζρεδόλ
100% ηεο ρώξαο
• Πνζνζηό πιεζπζκνύ πνπ
θάλεη ρξήζε θηλεηνύ 82%.

• Δλεξγέο ζπλδέζεηο ζην
125% ηνπ πιεζπζκνύ
έλαληη 122% ζηελ Δ.Δ.
• 50% ησλ εμεξρόκελσλ
ιεπηώλ νκηιίαο γίλνληαη
από θηλεηά

• Τν θηλεηό ηειέθσλν είλαη
πξνζβάζηκν ζε θνηλσληθέο
νκάδεο ρσξίο δπλαηόηεηα
αγνξάο ππεξεζηώλ
ζηαζεξήο ηειεθσλίαο.

Γηείζδπζε ηεο Κηλεηήο Τειεθσλίαο
Ο ζπλνιηθόο αξηζκόο ησλ ζπλδξνκεηώλ μεπεξλάεη ηα 20 εθ. αιιά εθηηκάηαη
όηη ζα κεησζεί ιόγσ ηεο ππνρξεσηηθήο ηαπηνπνίεζεο ησλ θαηόρσλ
Μεηαβνιή αξηζκνύ ζπλδξνκεηώλ
(ηξίκελν ζε ηξίκελν)
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Απνηειέζκαηα θιάδνπ: Κύθινο εξγαζηώλ
Ο θιάδνο γλσξίδεη κείσζε ησλ εζόδσλ ηνπ ην 2009 γηα πξώηε θνξά
ζηελ ηζηνξία ηνπ.
Ζςοδα εταιρειϊν κινητήσ τηλεφωνίασ
(ςε εκ. ευρώ)
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• Τν πξώην ηξίκελν ηνπ 2010,
ε κείσζε έλαληη ηνπ ίδηνπ
ηξηκήλνπ ην πξνεγνύκελν έηνο
ζπλερίδεηαη θαη θηάλεη ην
-15,8%.
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• Τα έζνδα από ππεξεζίεο
θηλεηήο ηειεθσλίαο κεηώζεθαλ
κε αθόκε ηαρύηεξν ξπζκό
(θαηά -11,4%) ην 2009 έλαληη
ηνπ 2008.

2009

•Το πρώτο τρίμθνο του 2010, θ μείωςθ ζναντι του ίδιου τριμινου το προθγοφμενο ζτοσ ςυνεχίηεται και φτάνει το -15,8%.

Απνηειέζκαηα θιάδνπ: EBITDA
Τα Κέξδε πξν Φόξσλ, Τόθσλ θαη Απνζβέζεσλ (EBITDA) κεηώλνληαη
αθόκε ηαρύηεξα από ηηο πσιήζεηο.
EBITDA εταιρειϊν κινητήσ τηλεφωνίασ
(ςε εκ. ευρώ)
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• Τν πξώην ηξίκελν ηνπ
2010, ε κείσζε έλαληη ηνπ
ίδηνπ ηξηκήλνπ ην
πξνεγνύκελν έηνο
ζπλερίδεηαη θαη θηάλεη ην
-15,8%.

Απνηειέζκαηα θιάδνπ: Μέζα έζνδα αλά ζπλδξνκεηή (ARPU)
Τα κέζα έζνδα αλά ζπλδξνκεηή (ARPU) εκθαλίδνπλ πησηηθή ηάζε θαηά
22.6% ην 2009

• Τν πξώην ηξίκελν ηνπ 2010
εκθαλίδεηαη πεξαηηέξσ
κείσζε ζην ARPU (-15,4%
έλαληη ηνπ ίδηνπ ηξηκήλνπ ην
2009).

Πεγή: Δεκνζηεπκέλα ζηνηρεία ηωλ εηαηξεηώλ

Απνηειέζκαηα θιάδνπ: Δπελδύζεηο
Οη επελδύζεηο ηνπ θιάδνπ κεηώζεθαλ θαηά 21,5% ην 2009 έλαληη ηνπ
2008 θαη αλήιζαλ ζε €399 εθ.
Επενδφςεισ κλάδου (μεταβολή τριμήνου από αντίςτοιχο
τρίμηνο προηγοφμενου ζτουσ)
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• Τν 2009 νη επελδύζεηο
κεηώζεθαλ αιιά ην ηειεπηαίν
ηξίκελν ηνπ 2009 θαη ην
πξώην ηνπ 2010 θαίλεηαη
αληηζηξνθή ηεο ηάζεο
• Απαηηνύληαη επηπιένλ
επελδύζεηο ύςνπο €500
εθαηνκκπξίσλ αλά έηνο γηα
ηα επόκελα 3 έηε

0%
-10%

• Ο θιάδνο έρεη επελδύζεη
κέρξη ζήκεξα €6 δηζ.
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Οηθνλνκηθή θξίζε θαη θηλεηή ηειέθσλία: Ύθεζε ζηελ
επξσδώλε 2007-2010
Οη ρώξεο ηεο επξσδώλεο αληηκεηώπηζαλ βαζεηά ύθεζε ην 2009 αιιά
αλαθάκπηνπλ ην 2010 κε εμαίξεζε ηελ Διιάδα ε νπνία αθνινπζεί ηηο
ηάζεηο κε θαζπζηέξεζε

Πεγή: Economist

Οηθνλνκηθή θξίζε θαη θηλεηή ηειέθσλία: Πνξεία θιάδνπ
θηλεηήο ηειεθσλίαο θαηά ηελ ύθεζε
Ο ηδίξνο γηα ππεξεζίεο θηλεηήο ηειεθσλίαο ζηελ Διιάδα ζπξξηθλώλεηαη κε
ξπζκό πνπ είλαη δηπιάζηνο από ηνλ δεύηεξν ρεηξόηεξν ξπζκό ζηελ
Δπξώπε θαη κε απόζηαζε πάλσ από 10% από ην κέζν όξν ηεο Δπξώπεο.
Τδίξνο από ππεξεζίεο θηλεηήο ηειεθσλίαο ζηελ Διιάδα ζε ζύγθξηζε κε ηελ
Δπξώπε θαη ηε δεύηεξε ρεηξόηεξε επξσπατθή αγνξά (Απζηξία)

Πεγή: Credit
Suisse

Οηθνλνκηθή θξίζε θαη θηλεηή ηειέθσλία: Πνξεία θιάδνπ
θηλεηήο ηειεθσλίαο θαηά ηελ ύθεζε
Τα Κέξδε πξν ηόθσλ, θόξσλ θαη απνζβέζεσλ ηνπ θιάδνπ ζηελ Διιάδα
κεηώλνληαη κε ην ηαρύηεξν ξπζκό ζηελ Δπξώπε
EBITDA Κιάδνπ Κηλεηώλ ζηελ Διιάδα ζε ζύγθξηζε κε ηελ Δπξώπε
θαη ηε δεύηεξε ρεηξόηεξε επξσπατθή αγνξά (Ιζπαλία)

Πεγή: Credit
Suisse

Οηθνλνκηθή θξίζε θαη θηλεηή ηειέθσλία: Πξνβιέςεηο γηα ηελ
ειιεληθή νηθνλνκία
Οη πξννπηηθέο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο γηα ηα επόκελα έηε είλαη
ηδηαίηεξα δπζκελείο κε αξλεηηθέο ζπλέπεηεο θαη ζηνλ θιάδν
Προβλζψεισ Δ.Ν.Τ. για την ελληνική οικονομία

• Οη επηρεηξήζεηο θαη ηα λνηθνθπξηά
ζα επηδηώμνπλ λα πεξηνξίζνπλ ηα
έμνδα, πεξηιακβάλνληαο θαη ηηο
δαπάλεο ηνπο γηα θηλεηή
ηειεθσλία.
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• Ο θιάδνο κπνξεί λα ππνζηεξίμεη
ηελ αλάθακςε κε ηηο επελδύζεηο
πνπ ζρεδηάδεη λα πξαγκαηνπνηήζεη
(€1,8 δηζ. ηα επόκελα έηε), όηαλ
ζην ζύλνιν ηεο νηθνλνκίαο νη
επελδύζεηο ζα ζπξξηθλσζνύλ
ζσξεπηηθά θαηά 33% πεξίπνπ ηελ
ηξηεηία 2009 – 2011.

Mobile Broadband
Σηελ Δπξώπε, ελώ νη ππεξεζίεο θσλήο παξνπζηάδνπλ ηάζεηο κείσζεο,
ε κεηαθνξά δεδνκέλσλ εκθαλίδεη πνιύ πην δπλακηθή πνξεία.

Πεγή: Credit Suisse

Mobile Broadband
Σηελ Διιάδα, ην κεξίδην ησλ εζόδσλ από δεδνκέλα είλαη πνιύ
ρακειόηεξν από ηελ Δπξώπε
Μερίδιο εςόδων από δεδομζνα (Ελλάδα, Q1 2008 - Q1 2010)
Ζςοδα από δεδομζνα (μαηί με SMS) ωσ ποςοςτό των εςόδων από υπθρεςίεσ κινθτισ
τθλεφωνίασ

16%

Ζςοδα από δεδομζνα (χωρίσ SMS) ωσ ποςοςτό των εςόδων από υπθρεςίεσ κινθτισ
τθλεφωνίασ
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• Σηελ Διιάδα ην κεξίδην
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Δπξώπε θαη ηα δύν
ηειεπηαία έηε θπκαίλεηαη
κεηαμύ 10% θαη 13,5%.
• Φσξίο ηα SMS, ην κεξίδην
ησλ εζόδσλ από
δεδνκέλα αλήιζε ζε 7,1%
ην πξώην ηξίκελν ηνπ
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εηαηξεηώλ γηα ην κεξίδην ρωξίο ηα SMS

Q1 10

Mobile Broadband
Η δπλακηθή πνξεία ησλ εζόδσλ από δεδνκέλα θαίλεηαη λα θζίλεη ηα
ηειεπηαία ηξίκελα.
Τριμηνιαία μεταβολή όγκου και εςόδων από δεδομζνα χωρίσ SMS
(Ελλάδα, Q2 2009 - Q1 2010)
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• Τν 2009 ε αύμεζε ησλ
εζόδσλ δεδνκέλσλ κε ηα
SMS αλήιζε ζε 6,9% ελώ
ζηελ Δ.Δ. μεπεξλάεη ην 20%.
ην ηειεπηαίν ηξίκελν ηνπ
2009 ηα έζνδα ζεκείσζαλ
πηώζε θαηά 14% έλαληη ηνπ
ίδηνπ ηξηκήλνπ ηνπ 2008.
• Τα έζνδα από δεδνκέλα
ρσξίο SMS απμήζεθαλ θαηά
42,2% ην 2009. Ωζηόζν, ηα
ηειεπηαία δύν ηξίκελα, ηα
έζνδα έρνπλ ξπζκό
κεηαβνιήο θνληά ζην 0%.

Mobile Broadband
Οη πξνβιέςεηο δείρλνπλ παγθόζκηα ηάζε αύμεζεο ζπλδξνκεηώλ Mobile
Broadband

Mobile Broadband
Σηηο 5 κεγαιύηεξεο ρώξεο ηεο ΔΔ ν ηδίξνο από mobile broadband εθηηκάηαη
όηη ζα μεπεξάζεη ηα €11 δηζ. ην 2011 από 6 δηζ. ην 2009

Mobile Broadband
Ο επξσπατθόο κέζνο όξνο δηείζδπζεο γηα θάξηεο θηλεηήο επξπδσληθόηεηαο
είλαη 5.2% ηνπ ζπλνιηθνύ πιεζπζκνύ θαη αλαπηύζζεηαη ηαρύηαηα (86%)
έλαληη ηνπ πξνεγνύκελνπ έηνπο

Mobile Broadband
Η Διιάδα εκθαλίδεη θαζπζηέξεζε ζηελ αλάπηπμε ηεο θηλεηήο
επξπδσληθόηεηαο
• Τν θηλεηό ηειέθσλν έρεη ηεξάζηηεο δπλαηόηεηεο σο κέζν εμάιεηςεο ηνπ ςεθηαθνύ
ράζκαηνο, εηδηθά ζε πεξηνρέο πνπ ε ελζύξκαηε επξπδσληθή πξόζβαζε δελ είλαη
δηαζέζηκε.
• Σηελ Διιάδα, ε δηείζδπζε γηα θάξηεο θηλεηήο επξπδσληθόηεηαο ηνλ Ιαλνπάξην
2010 αλήιζε ζε κόιηο 2%, παξνπζηάδνληαο αύμεζε θαηά 25% πεξίπνπ ζε έλα
έηνο. Τόζν, ε δηείζδπζε όζν θαη ν ξπζκόο αύμεζεο ηεο ππνιείπνληαη ζεκαληηθά ηνπ
επξσπατθνύ κέζνπ όξνπ (5,2% θαη 86% αληίζηνηρα).
• Βξαρππξόζεζκα, εθηηκάηαη όηη ε πξόζβαζε ζε επξπδσληθά δίθηπα από θάξηεο 3G
κπνξεί λα ππνθαηαζηήζεη ηελ ζηαζεξή πξόζβαζε, σζηόζν κεζνπξόζεζκα κπνξεί
λα ρξεζηκνπνηεζεί ζπκπιεξσκαηηθά σο πξνο ηα δίθηπα νπηηθώλ ηλώλ λέαο γεληάο
(FTTx)

Mobile Broadband
Η κεηεμέιημε ησλ δηθηύσλ θηλεηώλ επηθνηλσληώλ από ηελ νκηιία ζηε
κεηαθνξά δεδνκέλσλ δεκηνπξγεί ηελ αλάγθε γηα αύμεζε ηεο
δπλακηθόηεηαο ησλ δηθηύσλ

• Δθηηκήζεηο ηνπ θιάδνπ είλαη όηη δηεζλώο ην 2015 ε θπθινθνξία ζηα δίθηπα ζα είλαη 10πιάζηα από
ην 2008
• Τν 2015, ηα δεδνκέλα ζα αληηπξνζσπεύνπλ ην 95% ηνπ ζπλνιηθνύ όγθνπ θπθινθνξίαο.
Πεγή: Analysis Mason – Western European Countries: Oct 2008

Πξνθιήζεηο θιάδνπ: Γηαδηθαζία αδεηνδόηεζεο
ζηαζκώλ βάζεο θηλεηήο ηειεθσλίαο
Η Διιάδα έρεη ην κεγαιύηεξν αξηζκό εκπιεθόκελσλ αξρώλ ζηελ έγθξηζε
ζηαζκώλ βάζεο

Πξνθιήζεηο θιάδνπ: Γηαδηθαζία αδεηνδόηεζεο
ζηαζκώλ βάζεο θηλεηήο ηειεθσλίαο
Η δηαδηθαζία 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.

Πξνθιήζεηο θιάδνπ: Γηαδηθαζία αδεηνδόηεζεο
ζηαζκώλ βάζεο θηλεηήο ηειεθσλίαο
Γαηδαιώδεο ην ζύζηεκα αδεηνδόηεζεο ΣΒ θηλεηήο ηειεθσλίαο ζηελ Διιάδα
•

Οη εηαηξείεο πινπνηνύλ ζεκαληηθέο επελδύζεηο ζηελ αλάπηπμε ησλ δηθηύσλ ηνπο, ε ιεηηνπξγία ησλ
νπνίσλ είλαη αβέβαηε ιόγσ ηεο αδπλακίαο έγθαηξεο αδεηνδόηεζεο ησλ ΣΒ:
–

–
–

–

•

Γξαθεηνθξαηία: Απαηηείηαη εκπινθή 9 δεκόζησλ ππεξεζηώλ, ηε ζηηγκή πνπ ζε άιιεο
επξσπατθέο ρώξεο ε δηαδηθαζία νινθιεξώλεηαη από 1-3 δεκόζηνπο θνξείο
Φξνλνβόξα δηαδηθαζία: 2 έηε ζηελ Διιάδα έλαληη 8 κελώλ ζηελ ΔΔ θαηά ΜΟ
Γηαρεηξηζηηθή αδπλακία: Ληγόηεξν από 10% ηνπ ζπλόινπ ησλ πθηζηάκελσλ θεξαηώλ έρεη
επαλαδεηνδνηεζεί (κεηά ηελ αιιαγή ηνπ ζεζκηθνύ πιαηζίνπ), ηε ζηηγκή πνπ όιεο νη εηαηξίεο
έρνπλ ππνβάιεη ζηηο αξκόδηεο αξρέο ηνπο απαηηνύκελνπο θαθέινπο θαη νη θεξαίεο ιεηηνπξγνύλ
βάζεη ησλ από ΔΔΑΔ εγθεθξηκέλσλ θαη επηβεβαησκέλσλ νξίσλ Η/Μ αθηηλνβνιίαο*.
Αδπλακία ηεο θπβέξλεζεο λα πξνρσξήζεη ζε λνκνζεηηθό έξγν, ιόγσ ζπλαξκνδηόηεηαο
πνιιώλ Υπνπξγείσλ & θνξέσλ

Απαηηείηαη άκεζε ελεξγνπνίεζε ησλ αξκόδησλ θνξέσλ γηα ηελ πξαθηηθή θαη νπζηαζηηθή επίιπζε ηνπ
αδεηνδνηηθνύ πξνβιήκαηνο. Η αλάγθε αιιαγώλ ζην ηζρύνλ θαζεζηώο αλαγλσξίδεηαη από όινπο
ηνπο εκπιεθόκελνπο
* Δειηίν Τύπνπ ΕΕΑΕ: Τν 2009 πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζπλνιηθά 1.308 έιεγρνη, αξηζκόο ν νπνίνο
ππεξθαιύπηεη ηε ζεζκνζεηεκέλε ππνρξέωζε γηα πξαγκαηνπνίεζε κεηξήζεωλ. Σε καμία από ασηές ηις
μεηρήζεις δε διαπιζηώθηκε σπέρβαζη ηων ορίων αζθαλούς έκθεζης ηοσ κοινού ζε
ηλεκηρομαγνηηική ακηινοβολία.

Πξνθιήζεηο θιάδνπ: Κόζηνο θηλεηήο ηειεθσλίαο
Οη ηηκέο ζηελ Διιάδα έρνπλ πξνζεγγίζεη ην κέζν όξν ησλ ηηκώλ ζηελ
Δπξσπατθή Έλσζε ην 2008. Η πησηηθή πνξεία ζπλερίδεηαη θαη ην 2009 θαη 2010.

Πξνθιήζεηο θιάδνπ: Κόζηνο θηλεηήο ηειεθσλίαο
Μεηαμύ 1999 θαη 2009, ν ζπλνιηθόο δείθηεο ηηκώλ ππεξεζηώλ θηλεηήο
ηειεθσλίαο έρεη κεησζεί θαηά 35,5%
Εξζλιξη δεικτϊν τιμϊν κινητήσ τηλεφωνίασ 1999 - 2009
150

Γεληθόο δείθηεο ηηκώλ θαηαλαισηή
Γείθηεο ηηκώλ ππεξεζηώλ ζηαζεξήο ηειεθσλίαο
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Γείθηεο ηηκώλ ππεξεζηώλ θηλεηήο ηειεθσλίαο
Γείθηεο ηηκώλ ζπζθεπώλ ηειεθσλίαο

110

• Οη ππεξεζίεο θαη
ζπζθεπέο θηλεηήο
ηειεθσλίαο απνηεινύλ ηνλ
136,44
ηνκέα κε ηε κεγαιύηεξε
κείσζε ηηκώλ ζην ζύλνιν
ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο.
• Τα ηειεπηαία έηε όκσο, νη
ζεκαληηθέο απμήζεηο ζηε
θνξνινγία έρνπλ
77,23
αληηζηαζκίζεη ηηο κεηώζεηο
64,44
ησλ ηηκώλ από ηηο
εηαηξείεο.
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Πξνθιήζεηο θιάδνπ: Κόζηνο θηλεηήο ηειεθσλίαο
Οη ζπλερείο απμήζεηο ηνπ ηέινπο θηλεηήο ηειεθσλίαο επηβαξύλνπλ
ζεκαληηθά ηνπο ινγαξηαζκνύο, αληηζηαζκίδνληαο ηηο σθέιεηεο από ηηο
κεηώζεηο ηηκώλ ιόγσ αληαγσληζκνύ

Πξνθιήζεηο θιάδνπ: Κόζηνο θηλεηήο ηειεθσλίαο
Με ηηο ηειεπηαίεο απμήζεηο ζην ηέινο θηλεηήο ηειεθσλίαο θαη ηηο
πξνβιεπόκελεο απμήζεηο ζην ΦΠΑ, ε θνξνινγηθή επηβάξπλζε ζηνπο
θαηαλαισηέο απμάλεηαη από 40% έσο 100% ζε θάπνηεο πεξηπηώζεηο.
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Πξνθιήζεηο θιάδνπ: Κόζηνο θηλεηήο ηειεθσλίαο
Η Διιάδα έρεη ζήκεξα ηελ πςειόηεξε ζπλνιηθή θνξνιόγεζε ππεξεζηώλ
θηλεηήο ηειεθσλίαο (ΦΠΑ+Δηδηθό Τέινο) από όιεο ηηο ρώξεο ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο
Φορολογία χρήσης κινητών
40,7%

36,1%
27,9%
20,6%

Διιάδα
Διιάδα
Διιάδα
κεηά ηελ κεηά ηελ πξηλ ηελ
ηειεπηαία ηειεπηαία ηειεπηαία
αύμεζε
αύμεζε
αύμεζε
ηνπ ΦΠΑ ηνπ ηέινπο ηνπ ηέινπο
(23%)

Δ.Δ. 27

17,5%

74 ρώξεο

Πεγή: Δπ εμεξγαζία ζηνηρείσλ εηαηξεηώλ απ ό ICAP γηα ηελ Διιάδα,
Global Mobile Tax Review , GSM Deloitte γηα ην εμσηεξηθό
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Πξνθιήζεηο θιάδνπ: Κόζηνο θηλεηήο ηειεθσλίαο
Η πνξεία ηνπ δείθηε ηηκώλ θαηαλαισηή δελ θαίλεηαη λα απεηθνλίδεη
πάληα ηηο ηάζεηο ζην ζύλνιν ησλ παξερόκελσλ παθέησλ
• Η κέζε αύμεζε ησλ ηηκώλ ιόγσ ηεο
κεηαβνιήο ηνπ ηέινπο εθηηκάηαη ζε
6,4%. Μαδί κε ηηο κεηαβνιέο ηνπ
ΦΠΑ, ε αύμεζε ησλ ηηκώλ ιόγσ
θόξσλ εθηηκάηαη ζε 10% από πέξζη

Πορεία τιμϊν υπηρεςιϊν 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%

108,0

109,2

110

50%

36,1% 36,9%

100

90

27,9%

27,9%

30,6%

38,4%

40,7%
40%

92,7

30%

86,6
80

20%
Q1 09

Q2 09

Q3 09

Q4 09

Q1 10

Q2 10

Q3 10

Πεγέο: ΕΛΣΤΑΤ γηα δείθηε ηηκώλ θαηαλαιωηή, Σηνηρεία εηαηξεηώλ γηα ζηαζκηζκέλν έζνδν αλά
ιεπηό

• Τν ηξίην ηξίκελν 2009, παξάιιεια κε
ηελ αύμεζε ηνπ ηέινπο θηλεηήο
ηειεθσλίαο, απμήζεθαλ ειαθξά θαη νη
ηηκέο πξν θόξσλ.
• Τα επόκελα δύν ηξίκελα νη ηηκέο κε
βάζε ηα έζνδα αλά ιεπηό θαίλεηαη
λα κεηώλνληαη ελώ κε βάζε ην δείθηε
ηηκώλ θαηαλαισηή λα απμάλνληαη. Η
δηαθνξά δελ εμεγείηαη από ηνπο
θόξνπο
• Η ΔΛΣΤΑΤ ρξεζηκνπνηεί ηα βαζηθά
παθέηα ησλ εηαηξεηώλ γηα ηελ
ηηκνιεςία
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Πξνθιήζεηο θιάδνπ: Κόζηνο θηλεηήο ηειεθσλίαο
Οη ηξεηο πάξνρνη εθηηκάηαη όηη ζα ζπλεηζθέξνπλ πάλσ από ην 10% ησλ
δεκόζησλ εζόδσλ από ηελ έθηαθηε εηζθνξά ζε επηρεηξήζεηο.
• Δθηόο από ηελ έκκεζε θνξνινγία, ε άκεζε θνξνινγία ησλ επηρεηξήζεσλ
επηβαξύλεη ηνλ θιάδν θαη ην θόζηνο ιεηηνπξγίαο ηνπ

• Η έθηαθηε εηζθνξά ζηα θέξδε ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ ζα
απνθέξεη ην ηξέρνλ έηνο €80 εθ. (κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηνπ 2008) ελώ
ην επόκελν έηνο κε βάζε εθηηκήζεηο ησλ εηαηξεηώλ αλακέλεηαη λα απνθέξεη ζηα
δεκόζηα ηακεία €64 εθ.
• Τν Γ.Ν.Τ. εθηηκά όηη ην ζύλνιν ησλ εζόδσλ ηνπ δεκνζίνπ από ηελ έθηαθηε
εηζθνξά από όιεο ηηο επηρεηξήζεηο ηεο ρώξαο ζα θπκαλζεί ηα έηε 2011 – 2013
ζε €600 εθ εηεζίσο.
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Πξνβιέςεηο γηα ηνλ θιάδν
Με βάζε εθηηκήζεηο επελδπηηθώλ νίθσλ, ηα επόκελα έηε ε πνξεία ηνπ θιάδνπ ζα είλαη
αξλεηηθή

Πεγή: Bank of America & Merrill Lynch

Πξνβιέςεηο γηα ηνλ θιάδν
Τα κέζα έζνδα αλά πειάηε (ARPU) ζα ζπλερίζνπλ λα κεηώλνληαη θαη ηα επόκελα έηε
θαη ην 2012 εθηηκάηαη όηη ζα πξνζεγγίζνπλ ηα €12,06 αλά κήλα

Πεγή: Bank of America & Merrill Lynch

Πξνβιέςεηο γηα ηνλ θιάδν
Με βάζε ηηο πξνβιέςεηο ηεο Bank of America & Merrill Lynch, ηα βαζηθά κεγέζε ηνπ
θιάδνπ ζα εκθαλίζνπλ ρεηξόηεξε πνξεία από νπνηαδήπνηε άιιε ρώξα ηεο Δπξώπεο.
Τα αξρηθά ζηνηρεία γηα ην 2010 είλαη δπζκελέζηεξα ησλ πξνβιέςεσλ.
Προβλζψεισ για ρυθμό μεταβολήσ εςόδων από
υπηρεςίεσ
Ελλάδα

Ευρώπθ

2%

0,8%

0,4%

0%
-0,4%

-2%

-4,0%

-6%

Ελλάδα

-8%
-10%

Προβλζψεισ για ρυθμό μεταβολήσ EBITDA

-2,5%

-4%

2%

-8,6%
2010

Ευρώπθ
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Πεγή: Bank of America & Merrill Lynch

2012
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Πξνβιέςεηο γηα ηνλ θιάδν
Η εθηίκεζε επελδπηηθώλ νίθσλ όηη νη επελδύζεηο ηνπ θιάδνπ ζα απμεζνύλ ηα επόκελα
έηε δελ ζπκβαδίδεη κε ηε κείσζε ησλ εζόδσλ θαη ησλ θεξδώλ πνπ ζα δπζρεξάλεη ηε
ρξεκαηνδόηεζε ηνπο.
Αναλογία επενδφςεων προσ EBITDA και ζςοδα 2005 - 2012
Αναλογία Επενδφςεων προσ EBITDA
Αναλογία Επενδφςεων προσ Ζςοδα
50%

15%

40%

12%

30%

9%

20%
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0%
2005
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Πεγή: Bank of America & Merrill Lynch,
επεμεξγαζία ICAP

2009

2010* 2011* 2012*

• Οη επελδύζεηο ηνπ θιάδνπ
εθηηκάηαη όηη ζα θπκαλζνύλ ζηα
€476 εθ. ην 2010, ζε €494 εθ. ην
2011 θαη ζε €467 εθ. ην 2012 κε
βάζε ηηο Bank of America & Merril
Lynch.
• Οη επελδύζεηο ζα αλέιζνπλ ζην
13% ησλ εζόδσλ θαη ην 40% ηνπ
EBITDA ησλ εηαηξεηώλ.
• Η αλάγθε γηα ηελ αλαβάζκηζε θαη
επέθηαζε ησλ δηθηύσλ δελ
ζπκβαδίδεη κε ηηο δπλαηόηεηεο
ρξεκαηνδόηεζεο ησλ επελδύζεσλ,
δεδνκέλεο ηεο πησηηθήο πνξείαο
ησλ εζόδσλ θαη απνηειεζκάησλ
ηνπ θιάδνπ.

Σπλεηζθνξά ηνπ θιάδνπ ζηελ Δζληθή Οηθνλνκία ζήκεξα
Η Κηλεηή Τειεθσλία ζπλεηζθέξεη θαηά 0,6% ηνπ ΑΔΠ ζηηο αλεπηπγκέλεο
ρώξεο κε θάζε 10 πνζνζηηαίεο κνλάδεο αύμεζεο ηεο δηείζδπζεο
(Παγθόζκηα Τξάπεδα, 2009)
Σηελ Διιάδα, ν θιάδνο ην 2009:
• απνηεινύζε ην 1,8% ηνπ Αθαζάξηζηνπ Δγρώξηνπ Πξντόληνο (ΑΔΠ), κόλν από ηελ
πιεπξά ηεο πξνζθνξάο.
• ζπλεηζέθεξε 2 δηο € ζηα δεκόζηα έζνδα (εθ ησλ νπνίσλ ηα 1,65 δηο είλαη θνξνινγηθά
έζνδα θαη πεξίπνπ 350 εθ. αθνξνύλ ζε αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο),
• έρεη δεκηνπξγήζεη (άκεζα θαη έκκεζα) 80 ρηι. ζέζεηο εξγαζίαο κε αθαζάξηζην
εηζόδεκα €2,5 δηο,

• έρεη ζπκβάιιεη νπζηαζηηθά ζηε κείσζε ηνπ πιεζσξηζκνύ κέζσ ηεο ζπλνιηθήο
κείσζεο ηηκώλ ησλ ππεξεζηώλ θηλεηήο ηειεθσλίαο θαηά 35,5% κεηαμύ 1999 θαη 2009.

Σπλεηζθνξά ηνπ θιάδνπ ζηελ Δζληθή Οηθνλνκία ζήκεξα
Τα δεκόζηα έζνδα πνπ δεκηνύξγεζε ν θιάδνο ην 2009 (ζπλνιηθά €2 δηζ.) είλαη
πεξηζζόηεξα από ηελ αμία ησλ πξνβιεπόκελσλ από ηα πξόζθαηα κέηξα
κεηώζεσλ ζε κηζζνύο θαη επηδόκαηα δεκνζίσλ ππαιιήισλ ην 2010 θαη 2011
(€1,9 δηζ.)
Ανάλυςη δημόςιων εςόδων
(ποςά ςε εκ. €)

469

Φόξνη θαη εηζθνξέο από ηνπο παξόρνπο

411

Φόξνη θαη εηζθνξέο από ηελ ππόινηπε αιπζίδα αμίαο

323

274

60

ΦΠΑ

Φόροσ
ειςοδιματοσ
εταιρειών και
ζκτακτθ
ειςφορά

31

60

258
92

Φόροσ
Τζλθ κινθτισ
Αςφαλιςτικζσ
ειςοδιματοσ τθλεφωνίασ και
ειςφορζσ
εργαηομζνων
λοιποί φόροι

• Τν ζύλνιν ησλ
δεκόζησλ εζόδσλ θαη
αζθαιηζηηθώλ
εηζθνξά από ηνπο 3
παξόρνπο αλήιζε ζε
1.148 εθ. επξώ ην
2009 έλαληη 1.010 εθ.
επξώ ην 2008.

Σπλεηζθνξά ηνπ θιάδνπ ζηελ Δζληθή Οηθνλνκία ζήκεξα
Οη 80 ρηι. ζέζεηο εξγαζίαο πνπ δεκηνπξγεί ν θιάδνο άκεζα θαη έκκεζα,
έρνπλ αθαζάξηζην εηζόδεκα €2,5 δηο. θαη αληηζηνηρνύλ ζην 1,8% ηνπ
ζπλόινπ ησλ απαζρνινύκελσλ ζηε ρώξα καο
Αξηζκόο εξγαδνκέλσλ
(ζε τιλ. άηομα)

28,3

79,8

17,5

24,0

Πξνκεζεπηέο &
έκπνξνη

Σύλνιν αιπζίδαο
αμίαο

27,5

Γεληθό ζύλνιν

Πνιιαπιαζηαζηηθά
απνηειέζκαηα

Έκκεζα νθέιε:
Γεκόζηνο ηνκέαο

Πάξνρνη

6,5

Σπλεηζθνξά ηνπ θιάδνπ ζηελ Δζληθή Οηθνλνκία ζήκεξα
Ο θιάδνο έρεη νπζηαζηηθή ζπκβνιή ζηελ παξαγσγηθόηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ
Η θηλεηή ηειεθσλία επηδξά ζηελ παξαγσγηθόηεηα, ιόγσ ησλ δπλαηνηήησλ πνπ
πξνζθέξεη σο ηερλνινγία γηα ηελ επηθνηλσλία κεηαμύ θηλνύκελσλ ζεκείσλ θαη
ηελ πξόζβαζε ζε πιεξνθνξίεο εθηόο ρώξνπ εξγαζίαο:
•Ταρύηεξε επηθνηλσλία κε πειάηεο, εξγαδνκέλνπο, ζπλεξγάηεο θαη πξνκεζεπηέο

•Δπηθνηλσλία εξγαδνκέλσλ / επαγγεικαηηώλ ζε θίλεζε κε πειάηεο ή ηα θεληξηθά
γξαθεία
•Πξόζβαζε εξγαδνκέλσλ εθηόο ρώξνπ εξγαζίαο ζε πιεξνθνξίεο
•Πεξηνξηζκόο αληηπαξαγσγηθώλ κεηαθηλήζεσλ
•Παξαγσγηθή ρξήζε ηνπ ρξόλνπ κεηαθηλήζεσλ
•Καιύηεξνο ζπληνληζκόο ρξόλνπ ζπλαληήζεσλ
•Αύμεζε ηνπ αληαγσληζκνύ γεληθόηεξα ζην ρώξν ησλ επηθνηλσληώλ (ζηαζεξή
ηειεθσλία, δηαδίθηπν) κε απνηέιεζκα ηε κείσζε ηηκώλ, ηε βειηίσζε ησλ παξερόκελσλ
ππεξεζηώλ θαη ηελ αλάπηπμε θαηλνηνκηώλ

Σελάξηα γηα ηελ ζπλεηζθνξά ηνπ θιάδνπ ζην κέιινλ
Η πνξεία ηνπ θιάδνπ θαη ε εμέιημε ηνπ εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκό θαη από ην
ξπζκηζηηθό θαη θνξνινγηθό πεξηβάιινλ
Σεκεξηλέο ηάζεηο :

•

•

•

•

Τε δηεηία 2008 – 2009 ηα έζνδα από ζπκβαηηθέο
ππεξεζίεο θηλεηώλ επηθνηλσληώλ θηλήζεθαλ
θαηά 8% ρακειόηεξα από ην ζύλνιν ηεο
νηθνλνκίαο ηεο ρώξαο ζε εηήζηα βάζε, ελώ ζηελ
Δπξώπε ν ξπζκόο κεηαβνιήο ήηαλ
4,2%ρακειόηεξνο από ηελ νηθνλνκία.
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
Δπηπξόζζεηα, ην ηέινο θηλεηήο ηειεθσλίαο
επηβαξύλεη ηνλ θιάδν ζπλνιηθά δεκηνπξγώληαο
αληηθίλεηξν ζηελ αλάπηπμε ηνπ.

2 ζελάξηα γηα ην κέιινλ :

Σελάξην Α: Τν ξπζκηζηηθό θαη θνξνινγηθό
πεξηβάιινλ δελ αιιάδεη θαη ηα έζνδα από
ππεξεζίεο θσλήο θαη ε δηείζδπζε mobile
broadband αλαπηύζζνληαη κε ηνλ ίδην
ξπζκό όπσο θαη ζήκεξα
Σελάξην Β: Τν θξάηνο πεξηνξίδεη ηε
θνξνινγηθή επηβάξπλζε ηνπ θιάδνπ θαη
δηεπθνιύλεη ηελ αλάπηπμε ησλ δηθηύσλ κε
απνηέιεζκα ηα έζνδα από ζπκβαηηθέο
ππεξεζίεο θαη ε δηείζδπζε ππεξεζηώλ
mobile broadband λα αλαπηπρζνύλ κε ηνλ
επξσπατθό ξπζκό

Σελάξηα γηα ηελ ζπλεηζθνξά ηνπ θιάδνπ ζην κέιινλ
Σην ηέινο ηεο 5εηίαο, ηα δύν ζελάξηα κπνξνύλ λα δηαθνξνπνηήζνπλ ηειείσο ηελ
εηθόλα ζηα έζνδα ηνπ θιάδνπ αιιά θαη ζηελ αλάπηπμε ηνπ mobile broadband

Κφκλοσ εργαςιϊν από υπηρεςίεσ
κινητϊν επικοινωνιϊν (ςε εκ. ευρϊ)
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Σενάριο Α
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Διείςδυςη mobile broadband
37,2%

4,0

Σενάριο Α

20,0%
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2,9
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Σενάριο Β
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3,1%
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3,1% 3,9%
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6,1%
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Σελάξηα γηα ηελ ζπλεηζθνξά ηνπ θιάδνπ ζην κέιινλ
Με βάζε ηε Παγθόζκηα Τξάπεδα (Qiang 2009), θάζε 10% αύμεζε ζηε δηείζδπζε
επξπδσληθώλ δηθηύσλ απμάλεη ην ΑΔΠ ζηηο αλεπηπγκέλεο ρώξεο θαηά 1,21%
Συνειςφορά κλάδου ςτο ΑΕΠ από την
1,81% πλευρά τησ προςφοράσ 1,64%

1.996

1,13%

2009

2015 - Α

Συνειςφορά κλάδου ςτα δημόςια ζςοδα
ςε εκ. ευρϊ

1.917
1.324

2015 - Β

Συνειςφορά κλάδου ςτην απαςχόληςη
ςε χιλ. άτομα
80

72

2009

2015 - Α

2,0%
0,1%

2015 - Α

2015 - Β

Συνειςφορά του mobile broadband ςτο
ΑΕΠ από την πλευρά τησ χρήςησ

50

2009

Γηαθνξέο ζελαξίσλ:
•
0,5% ΑΔΠ θιάδνπ (€1,2
δηζ.)

2015 - Β

2009

0,4%
2015 - Α

2015 - Β

•

22 ρηι. εξγαδόκελνη

•

€600 εθ. δεκόζηα έζνδα

•

1,6% ηνπ ΑΔΠ από ηε
ρξήζε mobile broadband*
*Γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο αύμεζεο ηνπ
ΑΕΠ από ηε ρξήζε, ππνινγίδεηαη κόλν
ην 50% ηωλ ωθειεηώλ πνπ πξνβιέπεη ε
Παγθόζκηα Τξάπεδα θαζώο έλα κέξνο
ηνπ mobile broadband αληηθαζηζηά ή
ζπκπιεξώλεη ζηαζεξέο επξπδωληθέο
ζπλδέζεηο

Η αύμεζε ηνπ ΑΔΠ από ην ζελάξην Β (0,5% από ηελ πξνζθνξά θαη 1,6% από ηε
ρξήζε) είλαη θαηά πνιύ κεγαιύηεξε από ηε ζπλνιηθή αλάπηπμε ηεο ρώξαο κεηαμύ 2010
θαη 2015 (1,2%) κε βάζε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ Γ.Ν.Τ.

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 ΣΒ θαη ηελ αλάπηπμε ησλ δηθηύσλ
• Γηακόξθσζε πνιηηηθήο βάζεη ησλ επηζηεκνληθώλ δεδνκέλσλ
• Δπνηθνδνκεηηθή ελεκέξσζε ηνπ θνηλνύ γηα ην ζέκα (θαηαπνιέκεζε ηεο ηερλνθνβίαο)
• 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 ΔΔΤΤ 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 Τειεθσλία: Αζθαιέο εξγαιείν γηα ηελ πξνώζεζε ησλ πξσηνβνπιηώλ ηεο θπβέξλεζεο πνπ
αθνξνύλ ζηνλ εθζπγρξνληζκό ηεο δεκόζηαο δηνίθεζεο θαη ηελ αλαβάζκηζε ηεο ζρέζεο ηεο
δεκόζηαο δηνίθεζεο κε ηνλ πνιίηε
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