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“…but is far more true of quality of service than of price that the 
primary responsibility remains with the supplying company instead of with 
the regulatory agency, and that the agencies, in turn, have devoted much 
more attention to the latter than to the former…” Kahn (1971, p. 22) 

                                                           
* Κείµενο προς παρουσίαση στην εσπερίδα "Ποιότητα στις Τηλεπικοινωίες" του Ελληνικού 
Οργανισµού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) στις 9 Νοεµβρίου 2005. 
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1 Εισαγωγή 

Οι τηλεπικοινωνίες ανέκαθεν αποτελούσαν βασικό κλάδο για την µεγέθυνση 
και γενικότερα την ανάπτυξη των οικονοµιών. Η ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη 
του πρόσφατου παρελθόντος, µε καινοτοµίες όπως η κινητή τηλεφωνία και το 
διαδίκτυο, καθώς και η σηµαντική δοµική αλλαγή που παρατηρήθηκε στην 
ζήτηση των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, οδήγησαν σε µια θεµελιώδη 
αλλαγή στην δοµή της τηλεπικοινωνιακής αγοράς. Οι συνθήκες φυσικού 
µονοπωλίου έπαψαν να ισχύουν και δηµιουργήθηκαν οι απαραίτητες βάσεις 
για εισαγωγή πολλών ανταγωνιστικών επιχειρήσεων στην προσφορά 
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. Το γεγονός αυτό έδωσε νέα δυναµική και 
σπουδαιότητα στον συγκεκριµένο κλάδο, θέτοντάς των στο επίκεντρο τόσο 
της θεωρητικής έρευνας των οικονοµολόγων όσο και της εφαρµοσµένης 
µικροοικονοµικής πολιτικής των κυβερνήσεων.  

Στο πλαίσιο αυτό, τις τελευταίες δύο δεκαετίες πραγµατοποιήθηκαν 
σηµαντικές αλλαγές στο θεσµικό και ρυθµιστικό πλαίσιο που διέπει τις αγορές 
των τηλεπικοινωνιών. Στις περισσότερες χώρες, τα κρατικά µονοπώλια 
παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών ιδιωτικοποιήθηκαν, πλήρως ή 
µερικώς, ειδικές ανεξάρτητες ρυθµιστικές αρχές δηµιουργήθηκαν, νέες 
επιχειρήσεις αδειοδοτήθηκαν, εισήχθησαν ρυθµίσεις για την διασύνδεση των 
ανταγωνιστικών επιχειρήσεων και αγορών ενώ παράλληλα άλλαξαν 
σηµαντικά οι ρυθµίσεις σχετικά µε την τιµολόγηση και την παροχή των 
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στους τελικούς καταναλωτές. Στόχος όλων 
αυτών των µεταρρυθµίσεων ήταν η εισαγωγή ανταγωνιστικών δυνάµεων στην 
αγορά έτσι ώστε να µειωθούν οι τιµές, να αυξηθεί η παραγωγικότητα, να 
βελτιωθεί η ποιότητα των υπηρεσιών, να ενσωµατωθούν οι νέες καινοτοµίες 
στην παραγωγή και στις παρεχόµενες υπηρεσίες και να πολλαπλασιαστούν οι 
επιλογές των τελικών χρηστών στις παρεχόµενες τηλεπικοινωνιακές 
υπηρεσίες. Απώτερος στόχος, αλλά και βασικό κριτήριο επιλογής, των 
θεσµικών µεταρρυθµίσεων και των κρατικών παρεµβάσεων στην αγορά των 
τηλεπικοινωνιών ήταν, γενικότερα, η µεγιστοποίηση της κοινωνικής 
ευηµερίας και, ειδικότερα, η βελτίωση της θέσης των καταναλωτών. 

Το παρόν άρθρο αποτελεί µια, επιλεκτική, επισκόπηση και συζήτηση της 
θεωρητικής και εµπειρικής οικονοµικής αρθρογραφίας σχετικά µε την 
επίδραση των κρατικών πολιτικών στο επίπεδο της ποιότητας των 
παρεχοµένων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. Απώτερος στόχος είναι η 
ανάδειξη των βασικών οικονοµικών δυνάµεων που επηρεάζουν την 
παρεχόµενη ποιότητα στις τηλεπικοινωνίες και ο προβληµατισµός για την  
περαιτέρω βελτίωση αυτής.  

Στο επόµενο κεφάλαιο παρουσιάζεται συνοπτικά η µεθοδολογία 
ανάλυσης και αξιολόγησης των κρατικών µικροοικονοµικών πολιτικών στην 
οργάνωση και λειτουργία της τηλεπικοινωνιακής αγοράς. Στο Κεφάλαιο 3, 
γίνεται, κατ’ αρχήν, µια επισκόπηση της σχέσης ρυθµιστικής πολιτικής και 
παρεχόµενης ποιότητας και, στη συνέχεια, αξιολογούνται τα αποτελέσµατα 
της ρυθµιστικής πολιτικής, όπως αυτή εφαρµόστηκε στον κλάδο των 
τηλεπικοινωνιών, στην ποιότητα των παρεχοµένων υπηρεσιών. Τέλος, στο 
Κεφάλαιο 4 αναλύεται η σηµασία του ανταγωνισµού στην εξασφάλιση 
ποιοτικών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και σχολιάζονται οι τρόποι 
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αποτελεσµατικής εισαγωγής ανταγωνισµού στην αγορά και η επίδραση αυτών 
στην ποιότητα. 

 

2 Μικροοικονοµικές Πολιτικές στις Τηλεπικοινωνίες 

Γενικά, οι κρατικές πολιτικές που εφαρµόστηκαν στο χώρο των 
τηλεπικοινωνιών µπορούν διακριθούν σε δύο γενικές κατηγορίες. Η πρώτη 
κατηγορία πολιτικών αφορά την εισαγωγή ρυθµίσεων κάποιας µορφής ώστε 
οι επιχειρήσεις να ακολουθούν µια πολιτική τιµών που να συνάδει µε την 
µεγιστοποιούν της ευηµερίας του καταναλωτή. Η δεύτερη κατηγορία 
κρατικών παρεµβάσεων αφορά την εύρεση και υλοποίηση πολιτικών 
βελτίωσης της οργάνωσης και λειτουργίας των επιχειρήσεων και της αγοράς, 
όπως, για παράδειγµα, η εισαγωγή περισσότερου ανταγωνισµού στην αγορά 
και η ιδιωτικοποίηση των κρατικών µονοπωλίων.  

Η θεωρητική και η εµπειρική οικονοµική ανάλυση έχει ασχοληθεί 
επισταµένα µε την λεπτοµερή ανάλυση και την ποσοτικοποίηση των 
αποτελεσµάτων των κρατικών πολιτικών στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών µε 
στόχο, αφενός µεν, την διατύπωση ξεκάθαρων συµπερασµάτων για την 
επίδραση των συγκεκριµένων ρυθµίσεων στην αποτελεσµατικότητα της 
ισορροπίας, σε όρους κοινωνικής ευηµερίας, της τηλεπικοινωνιακής αγοράς 
και, αφετέρου δε, την γενικότερη αξιολόγηση και αποτίµηση των 
µικροοικονοµικών πολιτικών ως βασικό εργαλείο οικονοµικής πολιτικής για 
επίτευξη οικονοµικής ανάπτυξης. Συγκεκριµένα, η θεωρητική αρθρογραφία 
προσπαθεί να διατυπώσει συγκεκριµένες σχέσεις µεταξύ των εναλλακτικών 
πολιτικών και των βασικών οικονοµικών µεταβλητών της αγοράς. Το 
διάγραµµα που ακολουθεί επιχειρεί να παρουσιάσει, σε αρκετά γενική και 
απλοποιηµένη µορφή, την θεωρητική λογική µε την οποία επιδρούν οι 
διάφορες µικροοικονοµικές πολιτικές στην οργάνωση, δοµή και λειτουργία 
της τηλεπικοινωνιακής αγοράς.  

[∆ιάγραµµα 1] 

Από µια απλή επισκόπηση του διαγράµµατος γίνεται αντιληπτό ότι οι σχέσεις 
µεταξύ των οικονοµικών µεταβλητών χαρακτηρίζονται από µεγάλη 
πολυπλοκότητα, γεγονός που συνεπάγεται µια σηµαντική δυσκολία, καθώς 
και µια ιδιαίτερη προσοχή, στην διαδικασία εφαρµογής µιας συγκεκριµένης 
πολιτικής στην αγορά των τηλεπικοινωνιών. Για παράδειγµα, η εφαρµογή 
µιας πολύ συγκεκριµένης ρυθµιστικής πολιτικής για την τιµολόγηση των 
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών µπορεί να έχει σηµαντικές θετικές ή αρνητικές 
επιπτώσεις σε άλλες µεταβλητές της συµπεριφοράς των υπό ρύθµιση 
επιχειρήσεων (ποιότητα, ρυθµός ενσωµάτωσης νέων καινοτοµιών κτλ) και/ή 
σε µεταβλητές της επίδοσης της αγοράς (έσοδα, κερδοφορία, 
παραγωγικότητα κτλ) και/ή σε µεταβλητές της βασικής δοµής της αγοράς 
(είσοδο, αριθµό δραστηριοποιούµενων επιχειρήσεων κτλ) και/ή σε βασικές 
οικονοµικές µεταβλητές της αγοράς (εισοδήµατα, ζήτηση κτλ). Αυτές οι 
αλυσιδωτές αντιδράσεις µιας συγκεκριµένης κρατικής πολιτικής στις τιµές 
µπορούν να λάβουν σηµαντικές διαστάσεις και να αποσταθεροποιήσουν την 
αγορά οδηγώντάς την σε χειρότερη ισορροπία σε σχέση µε την αρχική 
ισορροπία. 
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Η εµπειρική οικονοµική αρθρογραφία προσπαθεί, κατ’ αρχήν, να 
επαληθεύει -ή να απορρίψει-  και, στη συνέχεια, να ποσοτικοποιήσει τις 
θεωρητικές αυτές σχέσεις εφαρµόζοντας συγκεκριµένες οικονοµετρικές 
µεθοδολογίες. Κατ’ αντιστοιχία µε το παραπάνω διάγραµµα, οι βασικές 
σχέσεις που απασχολούν την εµπειρική ανάλυση των τηλεπικοινωνιακών 
αγορών συνοψίζονται στις εξής τρεις1: 

(1) Επίδοση = f(Κρατική Πολιτική, Βασικές Συνθήκες, ∆οµή, Συµπεριφορά) 

(2) Συµπεριφορά = f(Κρατική Πολιτική, Βασικές Συνθήκες, ∆οµή,) 

(3) Κρατική Πολιτική = f(Επίδοση, Βασικές Συνθήκες, Πολιτικές Συνθήκες) 

Μερικές αναλύσεις, δηλαδή, ασχολούνται µε την αξιολόγηση της επίδοσης 
ολόκληρου του κλάδου ελέγχοντας την µεταβολή της παραγωγικότητας, του 
επιπέδου των τιµών και της ποιότητας, της καινοτοµικής δραστηριότητας και 
άλλων µεταβλητών, εξαιτίας κρατικών πολιτικών ή άλλων οικονοµικών και 
πολιτικών µεταβλητών (Σχέση 1). Άλλες αναλύσεις εκτιµούν τη επίδραση 
συγκεκριµένων ρυθµιστικών πολιτικών σε βασικές µεταβλητές της αγοράς, 
όπως, για παράδειγµα, οι τιµές και η ποιότητα, που χαρακτηρίζουν την 
συµπεριφορά των τηλεπικοινωνιακών επιχειρήσεων (Σχέση 2). Τέλος, άλλες 
αναλύσεις τεκµηριώνουν την χρήση διαφορετικών κρατικών πολιτικών στην 
βάση συγκεκριµένων οικονοµικών και πολιτικών παραγόντων (Σχέση 3).  

Γενικά, οι εµπειρική αρθρογραφία ποικίλη ως προς τα ερωτήµατα που 
θέτει, τις µεταβλητές που χρησιµοποιεί και της οικονοµετρικές µεθοδολογίες  
που ακολουθεί. Η κοινή εκτίµηση, όµως, της πλειοψηφίας των εµπειρικών 
οικονοµικών αναλύσεων είναι ότι οι µικροοικονοµικές πολιτικές που 
εφαρµόστηκαν στο χώρο των τηλεπικοινωνιών πέτυχαν στο να επηρεάσουν 
θετικά την ισορροπία και την δυναµική του κλάδου.  

 

3 Ρύθµιση Αγοράς και Ποιότητα 

Μια επιχείρηση που δεν υπόκεινται σε κανέναν κρατικό έλεγχο έχει δύο 
βασικά κίνητρα να προσφέρει υψηλής ποιότητας προϊόντα και υπηρεσίες: i) 
αύξηση των πωλήσεων και ii) βελτίωση της φήµης τής. Όταν η ποιότητα 
γίνεται εύκολα αντιληπτή από τους καταναλωτές πριν την αγορά (αγαθό 
έρευνας), µία µείωση της ποιότητας οδηγεί σε µείωση των πωλήσεων και, 
συνεπώς, τα έσοδα και την κερδοφορία της επιχείρησης. Αντίθετα, όταν η 
ποιότητα γίνεται αντιληπτή από τους καταναλωτές µόνο µετά την αγορά 
(αγαθό εµπειρίας), η επιχείρηση δεν έχει κανένα κίνητρο να προσφέρει 
υψηλή ποιότητα, εκτός και εάν οι καταναλωτές πρόκειται να αγοράσουν το 
προϊόν τής και στο µέλλον. Σε αυτήν την περίπτωση, η παροχή ποιότητας 
συνδέεται µε την επιθυµία της επιχείρησης να διατηρήσει την φήµη τής και 
τις µελλοντικές πωλήσεις τής.  

Με άλλα λόγια σε µια ανταγωνιστική αγορά η ίδια η διαδικασία 
µεγιστοποίησης των κερδών µιας επιχείρησης δηµιουργεί τα απαραίτητα 
κίνητρα και συνθήκες για την παροχή υψηλής ποιότητας προϊόντα και 

                                                           
1 Βλ. Berg και Foreman (1996), 
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υπηρεσίες. Το βασικό ερώτηµα που θέτει η οικονοµική ανάλυση είναι το κατά 
πόσον παρόµοια κίνητρα παροχής ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών 
υπάρχουν και σε µια υπό ρύθµιση επιχείρηση.  

Όπως προαναφέρθηκε η ποιότητα γίνεται παρατηρήσιµη από τους 
καταναλωτές πριν ή µετά την αγορά και κατανάλωσή του προϊόντος ή της 
υπηρεσίας. Για τον ρυθµιστή αυτό δεν είναι αρκετό. Αυτό που είναι σηµαντικό 
για την εξασφάλιση ενός συγκεκριµένου επιπέδου ποιότητας σε µία υπό 
ρύθµιση επιχείρηση είναι το κατά πόσον η παρεχόµενη ποιότητα είναι 
εξακριβώσιµη ή όχι2. Στην περίπτωση που η ποιότητα είναι εξακριβώσιµη, ο 
ρυθµιστής µπορεί να θέσει το επιθυµητό επίπεδο ποιότητας ως βασικό όρο 
στο ρυθµιστικό πλαίσιο λειτουργίας της επιχείρησης και, στη συνέχεια, να 
ανταµείψει ή να τιµωρήσει την επιχείρηση ανάλογα µε το επίπεδο ποιότητας 
που εκείνη τελικά προσφέρει στους καταναλωτές. Το βασικό πρόβληµα 
δηµιουργείται όταν η ποιότητα δεν είναι εξακριβώσιµη ή όταν απαιτείται ένα 
µεγάλο οικονοµικό κόστος για να εξακριβωθεί. Σε αυτήν την περίπτωση, ο 
ρυθµιστής θα πρέπει να δηµιουργήσει κίνητρα στην υπό ρύθµιση επιχείρηση, 
αντίστοιχα µε τα κίνητρα της αγοράς, ώστε να εξασφαλίσει την παροχή 
ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών. 

Στην τηλεπικοινωνιακή αγορά, οι τελικοί χρήστες (καταναλωτές) 
µπορούν να παρατηρήσουν εκ των προτέρων, µε κάποια έρευνα αγοράς, µόνο 
ένα µέρος της παρεχόµενης ποιότητας. Το ακριβές επίπεδο της ποιότητας στις 
τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες που αγοράζουν δεν µπορεί να γίνει αντιληπτό 
παρά µόνο µετά την αγορά και κατανάλωση της υπηρεσίας για κάποιο 
συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. Παράλληλα, ενώ η ποιότητα των 
παρεχοµένων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών είναι δυνητικά εξακριβώσιµη, 
απαιτείται ένα µεγάλο οικονοµικό κόστος από πλευράς ρυθµιστικής αρχής για 
να εξακριβωθεί.  

Συνεπώς, µε βάση την πιο πάνω κατηγοριοποίηση της οικονοµικής 
ανάλυσης, η εξασφάλιση ποιότητας στις παρεχόµενες τηλεπικοινωνιακές 
υπηρεσίες θα πρέπει να γίνει µέσα από την κατασκευή συγκεκριµένων 
ρυθµιστικών µηχανισµών έτσι ώστε να δηµιουργούνται τα απαραίτητα 
κίνητρα στην επιχείρηση, και κατ’ επέκταση στην αγορά, για την παροχή 
ποιοτικών υπηρεσιών. Στο βαθµό που η ρυθµιστική αναµόρφωση της αγοράς 
των τηλεπικοινωνιών χαρακτηρίστηκε από την εγκατάλειψη παραδοσιακών 
µηχανισµών ρύθµισης, όπως η ρύθµιση ποσοστού απόδοσης κεφαλαίου (rate 
or return), και την εισαγωγή ρυθµιστικών µηχανισµών µε βάση την 
δηµιουργία κινήτρων (incentive regulation)3, η εξασφάλιση ποιότητας στις 
τηλεπικοινωνίες ίσως φαίνεται µια απλή διαδικασία τροποποίησης των ήδη 
υπαρχόντων ρυθµιστικών πλαισίων. Στην πραγµατικότητα, όµως, η 
εξασφάλιση ενός συγκεκριµένου επιπέδου ποιότητας στις τηλεπικοινωνίες 
είναι κάθε άλλο παρά απλή διαδικασία. Επιπλέον, το πρόβληµα παροχής 
ποιοτικών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών περιπλέκεται ακόµα περισσότερο 
από την πολυπλοκότητα των επιδράσεων της κρατικής πολιτικής στην 
λειτουργία της αγοράς (βλ. Κεφάλαιο 2).  

                                                           
2 Η ποιότητα είναι εξακριβώσιµη όταν είναι δυνατόν να περιγραφεί εκ των προτέρων σε ένα 
συµβόλαιο και να διαπιστωθεί εκ των υστέρων από µια δικαστική αρχή. 

3 Η ρύθµιση µε βάση µηχανισµούς κινήτρων θεωρείτε σαν βασικό εργαλείο µε το οποίο οι υπό 
ρύθµιση εταιρείες οδηγούνται στην µείωση του κόστους παραγωγής και στην αύξηση της 
αποτελεσµατικότητας στην λειτουργία τους (Laffont και Tirole, 1993).  
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Γενικότερα, η δυνατότητα της ρύθµισης κινήτρων να εξασφαλίσει 
υψηλότερα επίπεδα στην ποιότητα των παρεχοµένων υπηρεσιών είναι υπό 
αµφισβήτηση. Η εφαρµογή της συγκεκριµένης ρυθµιστικής πολιτικής στις 
τηλεπικοινωνίες έχει σαν βασικό στόχο την εξυγίανση της λειτουργίας του 
κλάδου χωρίς την επιβάρυνση των καταναλωτών. Πιο συγκεκριµένα, η 
µονοπωλιακή διάρθρωση και η κρατική ιδιοκτησία δηµιούργησαν σηµαντικές 
στρεβλώσεις στην λειτουργία και οργάνωση της αγοράς, µε αποτέλεσµα να 
δηµιουργηθούν αναποτελεσµατικές και προβληµατικές επιχειρήσεις 
τηλεπικοινωνιών, οι οποίες παρήγαγαν σε υψηλό κόστος, πουλούσαν σε 
χαµηλές τιµές, και επιβίωναν από κρατικές επιδοτήσεις4. Η αλλαγή 
ρυθµιστικού πλαισίου επιδίωξε την δηµιουργία των απαραίτητων κινήτρων 
έτσι ώστε η επιχείρηση να µειώσει το κόστος παραγωγής τής.  

Για παράδειγµα, συχνά εφαρµόζονται ρυθµιστικές πολιτικές, όπως η 
ρύθµιση οροφής τιµής, που αφήνουν την επιχείρηση να απολαµβάνει η ίδια 
τα επιπλέον κέρδη που µπορεί να προκύψουν από µια πιθανή µείωση του 
κόστους τής. Αυτές είναι πολιτικές ισχυρών κινήτρων (high powered 
incentives), αφού επιτρέπουν στην επιχείρηση να κρατήσει ένα σηµαντικό 
τµήµα του συνολικού πλεονάσµατος που δηµιουργεί, και προκαλούν ακριβώς 
τα σωστά κίνητρα για τη µείωση κόστους και την επίτευξη παραγωγικής 
αποτελεσµατικότητας. Στο βαθµό, λοιπόν, που η υπό ρύθµιση επιχείρηση 
απολαµβάνει σηµαντικά έσοδα πάνω από το κόστος παραγωγής της, θα 
µπορούσε να προχωρήσει στην αύξηση της ποιότητας των παρεχοµένων 
υπηρεσιών µε στόχο την αύξηση της ζήτησης των υπηρεσιών τής και, 
συνεπώς, την περαιτέρω αύξηση των εσόδων τής. Ο ίδιος, δηλαδή, 
ρυθµιστικός µηχανισµός παροχής ισχυρών κινήτρων θα µπορούσε να 
εξυπηρετεί τόσο την εξυγίανση της παραγωγικής διαδικασίας όσο και την 
παροχή ποιότητας. Παρόλα αυτά, όταν τα έσοδα που αφήνονται στην 
επιχείρηση δεν είναι άµεσα συνδεδεµένα µε το κόστος παραγωγής, όπως 
ισχύει σε ρυθµιστικές πολιτικές ισχυρών κινήτρων, η υπό ρύθµιση επιχείρηση 
έχει ένα κίνητρο να µειώσει την ποιότητα των παρεχοµένων υπηρεσιών έτσι 
ώστε να µειώσει το κόστος παραγωγής και να αυξήσει την κερδοφορία τής5. 
Με άλλα λόγια, τα κίνητρα της ρυθµιστικής πολιτικής για την µείωση του 
κόστους παραγωγής και των τιµών, δηµιουργούν ισχυρά αντικίνητρα στην 
διαδικασία παροχής ποιοτικών υπηρεσιών6. 

Σε περιπτώσεις, λοιπόν, όπου η εφαρµοσµένη ρυθµιστική πολιτική δεν 
δηµιουργεί τα σωστά κίνητρα για την παροχή ποιότητας, ο ρυθµιστής θα 
πρέπει να προβεί σε συγκεκριµένες τροποποιήσεις αυτής προκειµένου να 

                                                           
4 Βλ., για παράδειγµα, Megginson και Netter (2001) και Newbery (1999). 

5 Η ρυθµιστική αρχή της Μεγάλης Βρετανίας αντιµετώπισε µια τέτοια κατάσταση σηµαντικής 
µείωσης της ποιότητας των παρεχοµένων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών από την BT όταν 
εισήγαγε ρύθµιση οροφής τιµής (price cap). Αντίστοιχα, η πλειοψηφία των καταναλωτών της 
U.S. West εξέφρασε σηµαντικά παράπονα για µείωση της παρεχοµένης ποιότητα όταν, ως 
αντίδραση στην αλλαγή ρυθµιστικού πλαισίου, η εταιρεία προχώρησε σε µεγάλο αριθµό 
απολύσεων (Laffont και Tirole, 2000). 

6 Αντίθετα, µια ρυθµιστική πολιτική παροχής χαµηλών κινήτρων (low power incentives), όπως 
είναι η ρύθµιση ποσοστού απόδοσης κεφαλαίου, οδηγεί σε υψηλότερο κόστος παραγωγής, 
υψηλότερες τιµές αλλά και υψηλότερη ποιότητα υπηρεσιών (Spence, 1975). Μια τέτοια 
ρυθµιστική πολιτική αποζηµιώνει την επιχείρηση ανάλογα µε το κόστος, γεγονός το οποίο 
επιτρέπει την αύξήση του κόστους παραγωγής µε στόχο την βελτίωση της παρεχόµενης 
ποιότητας, χωρίς να συνεπάγεται µείωση των εσόδων και της κερδοφορίας της επιχείρησης. 



 7

βελτιωθεί το επίπεδο παρεχόµενης ποιότητας. Στην πράξη επιλέγονται 
ορισµένες διαστάσεις της ποιότητας των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (π.χ. 
χρόνος αποκατάστασης βλαβών), θέτονται συγκεκριµένα επίπεδα ως στόχοι 
για την υπό ρύθµιση επιχείρηση και ορίζονται αµοιβές ή ποινές για επίπεδα 
ποιότητας που ξεπερνούν ή δεν ικανοποιούν τους καθορισµένους στόχους. Για 
παράδειγµα, σε ρύθµιση οροφής τιµής (price cap regulation), η αµοιβή της 
επιχείρησης για την παροχή της επιθυµητής ποιότητας γίνεται µε την αύξηση 
της οροφής σε συγκεκριµένες υπηρεσίες7. Αντίθετα, οι ποινές που 
επιβάλλονται αφορούν είτε µείωση της οροφής τιµής είτε αποζηµιώσεις 
απευθείας στους καταναλωτές. Αυτός είναι και ο λόγος που η ρύθµιση οροφής 
τιµής συνοδεύεται συνήθως από την µέτρηση συγκεκριµένων δεικτών 
ποιότητας των παρεχοµένων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. 

Το βασικό συµπέρασµα που προκύπτει από την παραπάνω ανάλυση 
είναι ότι, τουλάχιστον θεωρητικά, τα αποτελέσµατα της ρυθµιστικής 
πολιτικής στην ποιότητα των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών δεν είναι και 
τόσο ξεκάθαρα. Όπως θα γίνει φανερό στη συνέχεια, και οι εµπειρική 
οικονοµετρική ανάλυση επιβεβαιώνει την αµφίβολη επίδραση της 
ρυθµιστικής πολιτικής κινήτρων στην παρεχόµενη ποιότητα. Στη συνέχεια του 
άρθρου γίνεται µια συνοπτική παρουσίαση της εµπειρικής οικονοµικής 
αρθρογραφίας στο θέµα της επίδρασης της ρυθµιστικής πολιτικής στο 
επίπεδο παρεχόµενης ποιότητας τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών8. Τα άρθρα 
που θα παρουσιαστούν είναι των Ai, Martinez και Sappington (2004), Ai και 
Sappington (2002), Banerjee  (2003), Clements (2004), Roycroft και Garcia-
Murrilo (2000), τα οποία αναλύουν την ποιότητα των υπηρεσιών στην 
τηλεπικοινωνιακή αγορά των Η.Π.Α.. Στο Πίνακα 1 παρουσιάζονται τα 
βασικά στοιχεία των συγκεκριµένων µελετών, όπως η χρονική περίοδος της 
ανάλυσης, οι ρυθµιστικοί µηχανισµοί και οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι που 
εξετάζονται καθώς και οι διαστάσεις ποιότητας υπηρεσιών που 
χρησιµοποιούνται. 

[Πίνακας 1] 

Η χρονική αφετηρία των αναλύσεων είναι, γενικά, το 1991, χρονιά όπου 
ξεκίνησε η συλλογή στοιχείων ποιότητας από την ρυθµιστική αρχή των 
Η.Π.Α.. Η µεθοδολογία των συγκεκριµένων άρθρων εµπίπτει στην δεύτερη 
γενική κατηγορία εµπειρικών αναλύσεων του Κεφαλαίου 2, όπου εκτιµάτε η 
επίδραση συγκεκριµένων ρυθµιστικών πολιτικών σε βασικές οικονοµικές 
µεταβλητές, όπως  η ποιότητα, της τηλεπικοινωνιακής αγοράς. Η λογική 
εκτίµησης, δηλαδή, των παραπάνω άρθρων συνοψίζεται στην σχέση: 

Ποιότητα = f(Ρυθµιστική Πολιτική) 

Τα αποτελέσµατα των εµπειρικών εκτιµήσεων συγκεντρώνονται στον Πίνακα 
2. Στην πρώτη γραµµή του πίνακα αναγράφονται οι πρωτεύοντες δείκτες 
ποιότητας ενώ στην πρώτη στήλη αναγράφεται η αντίστοιχη µελέτη. Όλοι οι 
δείκτες ορίζονται ως προβλήµατα ποιότητας υπηρεσιών. Συνεπώς, τα βέλη µε 
φορά προς τα πάνω φανερώνουν ότι η εφαρµογή της συγκεκριµένης 

                                                           
7 O Weisman (2005) επιβεβαιώνει οικονοµετρικά τη θετική σχέση µεταξύ της οροφής τιµής 
και του κινήτρου µιας, υπό ρύθµιση, επιχείρησης για παροχή ποιότητας. 
8 Βλ., επίσης, Sappington (2003). 
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ρυθµιστικής πολιτικής οδήγησε σε αύξηση των προβληµάτων και, συνεπώς, σε 
µείωση της παρεχόµενης ποιότητας. Αντίθετα, ένα βέλος µε φορά προς τα 
κάτω αφήνει να εννοηθεί ότι η ρυθµιστική πολιτική οδήγησε σε µείωση των 
προβληµάτων και, συνεπώς, σε αύξηση της παρεχόµενης ποιότητας. Η παύλα 
υποδεικνύει µη σηµαντική επίδραση της ρυθµιστικής πολιτικής στην 
παρεχόµενη ποιότητα. Ο Πίνακας 2 επιβεβαιώνει την αµφίβολη επίδραση της 
ρύθµισης κινήτρων στην παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. ∆εν 
προκύπτει καµία συστηµατική επίδραση. Μια απλή καταµέτρηση δείχνει 
οκτώ (8) περιπτώσεις όπου η ποιότητα τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών 
µειώνεται µε την εφαρµογή ρύθµισης κινήτρων, έξι (6) περιπτώσεις όπου η 
ποιότητα τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών αυξάνεται µε την εφαρµογή 
ρύθµισης κινήτρων και έξι (6) περιπτώσεις όπου η ρύθµιση κινήτρων δεν έχει 
στατιστικά σηµαντική επίδραση στην ποιότητα των παρεχοµένων υπηρεσιών. 

[Πίνακας 2] 

Όπως ακριβώς η θεωρητική οικονοµική αρθρογραφία έτσι και η 
εµπειρική οικονοµική αρθρογραφία δεν καταλήγουν σε σαφή συµπεράσµατα 
σε σχέση µε το εάν οι ρυθµιστικές πολιτικές κινήτρων που εφαρµόστηκαν στις 
τηλεπικοινωνίες επέδρασαν θετικά ή αρνητικά στο επίπεδο παρεχόµενης 
ποιότητας. Με άλλα λόγια, µε βάση την οικονοµική θεωρία, η ίδια η 
δυνατότητα της ρυθµιστικής πολιτικής να εξασφαλίζει υψηλότερα επίπεδα 
ποιότητας στις παρεχόµενες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες τίθεται υπό 
αµφισβήτηση (Sappington, 2003).  

 

4 Ανταγωνισµός και Ποιότητα 

Σύµφωνα µε την παραπάνω συζήτηση, οι ρυθµιστική πολιτική δεν µπορεί να 
επιτύχει την δηµιουργία αποδοτικών, ως προς το κόστος, επιχειρήσεων και, 
παράλληλα, να εξασφαλίσει τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. 
Η παροχή κινήτρων για µείωση του κόστους και, κατ’ επέκταση των τιµών, 
µειώνει το κίνητρο για αύξηση της ποιότητας. Απαντώντας, λοιπόν, το 
ερώτηµα που τέθηκε στην αρχή του προηγούµενου κεφαλαίου, η ρυθµιστική 
πολιτική δεν µπορεί να δηµιουργήσει κίνητρα παροχής ποιοτικών υπηρεσιών 
όµοια µε εκείνα που δηµιουργεί η αγορά από µόνη της. Η εύρυθµη λειτουργία 
µιας ανταγωνιστικής αγοράς εγγυάται ότι οι επιχειρήσεις, στο βαθµό που 
επιθυµούν να αυξήσουν τις πωλήσεις τούς και την κερδοφορία τους, θα 
προσφέρουν ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.  

Άλλωστε, το πιο σταθερό, και ίσως το µόνο σίγουρο, αποτέλεσµα της 
εµπειρικής οικονοµικής αρθρογραφίας είναι ότι η ανταγωνιστική αγορά 
οδηγεί σε µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα και αποδοτικότητα τις 
επιχειρήσεις. Παρόλα αυτά, το βασικό πλεονέκτηµα του ανταγωνιστικής 
αγοράς, έναντι της ρυθµιστικής πολιτικής, είναι ότι η επίλυση του 
προβλήµατος παροχής κινήτρων δεν εξαρτάται από το επίπεδο 
πληροφόρησης, σε αντίθεση µε την ρυθµιστική πολιτική όπου ο ρυθµιστής 
βρίσκεται στο έλεος της υπό ρύθµιση εταιρείας για την συλλογή των 
απαραίτητων πληροφοριών για την επιβολή των κανόνων συµπεριφοράς. Το 
δεύτερο σηµαντικό πλεονέκτηµα του ανταγωνισµού είναι η δυνατότητα 
άµεσης αντίδρασης και προσαρµογής σε µεταβολές των συνθηκών της αγοράς 
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και της οικονοµίας, σε αντίθεση πάλι µε την ρυθµιστική πολιτική που απαιτεί 
σηµαντικό χρόνο προσαρµογής. 

Συνεπώς, η εισαγωγή αποτελεσµατικού ανταγωνισµού στην 
τηλεπικοινωνιακή αγορά είναι απαραίτητη προϋπόθεση προκειµένου να 
επιτευχθεί η εξασφάλιση ποιοτικών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών9. Είναι 
σαφές, λοιπόν, ότι µικροοικονοµικές πολιτικές απελευθέρωσης της αγοράς, 
δηµιουργίας και ανάπτυξης αποτελεσµατικών ανταγωνιστικών πιέσεων και 
αυστηρής εποπτείας της εύρυθµης λειτουργίας του ανταγωνισµού είναι αυτές 
που θα φέρουν την επιθυµητή ποιότητα στις παρεχόµενες υπηρεσίες. 
Πράγµατι, οι εµπειρική οικονοµική αρθρογραφία επιβεβαιώνει την θετική 
επίδραση τέτοιων πολιτικών στην ποιότητα των τηλεπικοινωνιών. 

Για παράδειγµα, οι Boyland και Nicoletti (2001) µελέτησαν την 
επίδραση που είχε η απελευθέρωση της τηλεπικοινωνιακής αγοράς και η 
εισαγωγή αποτελεσµατικού ανταγωνισµού στην παραγωγικότητα, τις τιµές 
και την ποιότητα των υπηρεσιών10. Συγκεκριµένα, µελέτησαν την αγορά 
υπεραστικών κλήσεων, την αγορά διεθνών κλήσεων και την αγορά κινητής 
τηλεφωνίας σε 23 χώρες - µέλη του Ο.Ο.Σ.Α. για την περίοδο από το 1991 έως 
το 1997. Για την περιγραφή της αγοράς τηλεπικοινωνιών και µέτρηση του 
αποτελεσµατικού ανταγωνισµού χρησιµοποίησαν ως δείκτες: α) τον βαθµό 
απελευθέρωσης, β) την προοπτική απελευθέρωσης, γ) τον βαθµό κρατικού 
ελέγχου της αγοράς, δ) την προοπτική ιδιωτικοποίησης, ε) τον βαθµό 
διεθνοποίησης και στ) την δοµή της αγοράς. Το γενικό συµπέρασµα στο οποίο 
κατέληξαν είναι ότι οι χώρες µε ισχυρότερο ανταγωνισµό στην αγορά 
τηλεπικοινωνιών απολαµβάνουν µεγαλύτερη παραγωγικότητα, χαµηλότερες 
τιµές και υψηλότερα επίπεδα παρεχόµενης ποιότητας. Αναλυτικότερα, ο 
υπάρχον ανταγωνισµός και η προοπτική περαιτέρω απελευθέρωσης της 
αγοράς, η οποία µπορεί να ερµηνευτεί ως προοπτική ενδυνάµωσης τού 
ανταγωνισµού, είναι οι αποκλειστικές ερµηνευτικές µεταβλητές της υψηλής 
παραγωγικότητας των χαµηλών τιµών και της υψηλής ποιότητας στις 23 
χώρες της µελέτης. Αναφορικά µε το επίπεδο της παρεχόµενης ποιότητας, το 
συγκεκριµένο άρθρο καταλήγει στο συµπέρασµα ότι ο βαθµός περαιτέρω 
απελευθέρωσης της αγοράς, δηλαδή η προοπτική ενδυνάµωσης τού 
ανταγωνισµού, έχει ιδιαίτερα σηµαντική θετική επίδραση.  

Η ερµηνεία των συγκεκριµένων αποτελεσµάτων είναι απλή. Ο 
µηχανισµός της ανταγωνιστικής αγοράς δηµιουργεί σηµαντική πίεση στις 
δραστηριοποιούµενες επιχειρήσεις µε άµεσο αποτέλεσµα την βελτίωση της 
αποδοτικότητάς τους (αύξηση παραγωγικότητας λόγω ανταγωνισµού) και της 
συµπεριφοράς τους στην αγορά (µείωση τιµών λόγω ανταγωνισµού). Η 
επιθυµία της περαιτέρω µεγιστοποίησης των πωλήσεων και της κερδοφορίας 
οδηγεί τις επιχειρήσεις στην στρατηγική παροχή ποιοτικών προϊόντων 
(αύξηση ποιότητας λόγω ανταγωνισµού). Η στρατηγική παροχής ποιότητας 
                                                           
9 Η Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει τον αποτελεσµατικό ανταγωνισµό ως µια κατάσταση που 
χαρακτηρίζεται από την συνεχόµενη απουσία παικτών µε σηµαντική ισχύ στην αγορά (ή 
κυρίαρχη θέση). Παράλληλα, σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Ένωση, ο αποτελεσµατικός 
ανταγωνισµός είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να απολαµβάνουν οι καταναλωτές 
µεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων και υπηρεσιών σε χαµηλότερες τιµές και υψηλότερη 
ποιότητα (European Commission, 2001). 

10 Μεθοδολογικά, η συγκεκριµένη εργασία ανήκει στην πρώτη κατηγορία όπου αξιολογείται η 
επίδοση του κλάδου σε σχέση µε τις εφαρµοσµένες κρατικές πολιτικές και τις οικονοµικές και 
πολιτικές συνθήκες που επικρατούν (βλ. Κεφάλαιο 2). 
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ενισχύεται ακόµα περισσότερο για την δηµιουργία φήµης από την επιχείρηση 
έτσι ώστε να µην απολεσθεί το υπάρχον µερίδιο αγοράς σε περίπτωση νέων 
ανταγωνιστών (αύξηση ποιότητας λόγω προοπτικής απελευθέρωσης της 
αγοράς). 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω, ο ανταγωνισµός έχει πολλαπλά οφέλη, 
µεταξύ των οποίων και η εξασφάλιση τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών υψηλής 
ποιότητας. Το βασικό ερώτηµα που προκύπτει είναι το πώς θα σχεδιαστούν οι 
µικροοικονοµικές πολιτικές εισαγωγής αποτελεσµατικού ανταγωνισµού στις 
τηλεπικοινωνίες έτσι ώστε να οδηγηθεί ο κλάδος σε ποιοτικές υπηρεσίες.  

Μία αρκετά διαδεδοµένη προστατευτική πολιτική απελευθέρωσης11 
είναι η προσωρινή διατήρηση του µονοπωλίου ή η δηµιουργία προσωρινού 
ολιγοπωλίου. Η συγκεκριµένη πολιτική µπορεί να οδηγήσει σε σηµαντική 
στρέβλωση, αφού, από την µία, δεν εισαγάγει τα οφέλη του αποτελεσµατικού 
ανταγωνισµού, και, από την άλλη, δηµιουργεί ιδανικές συνθήκες για τις 
δραστηριοποιούµενες επιχειρήσεις να αναπτύξουν συγκεκριµένες 
στρατηγικές ώστε να αποτρέψουν στο µέλλον την είσοδο άλλων επιχειρήσεων 
στην αγορά. Πράγµατι, η συγκεκριµένη πολιτική δεν οδήγησε σε βελτίωση 
της ποιότητας των παρεχοµένων υπηρεσιών και σε ορισµένες περιπτώσεις 
οδήγησε σε µείωση αυτής. Στην αγορά κινητής τηλεφωνίας των Η.Π.Α., για 
παράδειγµα, η ποιότητα βελτιώθηκε και οι τιµές µειώθηκαν µόνο όταν έληξε η 
περίοδος προσωρινής διατήρησης του µονοπωλίου12. Κάτι αντίστοιχο 
παρατηρήθηκε και κατά την διάρκεια του προσωρινού δυοπωλίου στην 
Μεγάλη Βρετανία και στην Αυστραλία13. 

Μια άλλη διαδεδοµένη προστατευτική πολιτική απελευθέρωσης που 
εφαρµόστηκε στην αγορά των τηλεπικοινωνιών είναι ο αποκλεισµός της ήδη 
δραστηριοποιούµενης επιχείρησης από συγκεκριµένες αγορές (π.χ. 
απαγόρευση στον βασικό πάροχο τηλεφωνικών υπηρεσιών να προσφέρει 
υπηρεσίες καλωδιακής τηλεόρασης). Είναι προφανές ότι περιορισµοί  που 
αποκλείουν έναν ισχυρό παίκτη από την αγορά, µειώνουν σηµαντικά την 
αποτελεσµατικότητα του ανταγωνισµού. Οι υπόλοιπες επιχείρησης δεν 
δέχονται ισχυρή ανταγωνιστική πίεση, γεγονός που συνεπάγεται ότι οι τιµές 
θα είναι υψηλότερες και η ποιότητα σηµαντικά χαµηλότερη. 

Εναλλακτικές πολιτικές απελευθέρωσης θέλουν το άµεσο άνοιγµα της 
αγοράς σε πολλές επιχειρήσεις µε σκοπό την δηµιουργία ισχυρών 
ανταγωνιστικών πιέσεων και, συνεπώς, την µείωση της ανάγκης κρατικής 
παρέµβασης για διασφάλιση της εύρυθµης λειτουργίας τούς. Ο ανταγωνισµός, 
όµως, µπορεί να εξαναγκάσει της επιχειρήσεις να προσφέρουν υψηλής 
ποιότητας υπηρεσίες σε χαµηλές τιµές µόνο όταν οι καταναλωτές έχουν την 
απαραίτητη πληροφόρηση για το σύνολο των παρεχόµενων υπηρεσιών. 
Συνεπώς, πολιτικές που εξασφαλίζουν την ενηµέρωση των καταναλωτών για 
την παρεχόµενη ποιότητα και διευκολύνουν την σύγκριση µεταξύ των 
                                                           
11 Γενικά, οι πολιτικές απελευθέρωσης που εφαρµόστηκαν στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών 
χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: i) σε προστατευτικές πολιτικές και ii) σε ριζοσπαστικές 
πολιτικές. Η πρώτη κατηγορία αφορά πολιτικές στις οποίες οι νέες και οι ήδη 
δραστηριοποιούµενες επιχειρήσεις προστατεύτηκαν και ενισχύθηκαν σηµαντικά. Η δεύτερη 
κατηγορία αφορά πολιτικές όπου αφαιρέθηκαν όλα τα εµπόδια εισόδου στην αγορά έτσι 
ώστε να αναπτυχθεί γρήγορα ουσιαστικός ανταγωνισµός (Armstrong και Sappington, 2005). 

12 Βλ. Federal Communications Commission (2003). 

13 Βλ. Newbery (1999). 
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ανταγωνιστικών επιχειρήσεων είναι πολύ σηµαντικές για την επίτευξη 
υψηλότερης ποιότητας στις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες. Παράλληλα, είναι 
εξίσου σηµαντικό να µειωθεί το κόστος αλλαγής τηλεπικοινωνιακού παρόχου 
για τους καταναλωτές καθώς και το κόστος χρήσης συγκεκριµένων παρόχων. 
Πολιτικές, λοιπόν, όπως η φορητότητα και η προεπιλογή φορέα είναι εξίσου 
σηµαντικές µε την πολιτική πληροφόρησης των καταναλωτών αφού στο 
βαθµό που επηρεάζουν κατά τον ίδιο τρόπο την ανταγωνιστικότητα του 
κλάδου. Όλες αυτές οι πολιτικές έχουν σαν βασικό αποτέλεσµα την εδραίωση 
αποτελεσµατικού ανταγωνισµού και, συνεπώς, βοηθούν σηµαντικά την 
βελτίωση της ποιότητας των παρεχοµένων υπηρεσιών. 

 

5 Συµπεράσµατα  

Το βασικό συµπέρασµα της παραπάνω ανάλυσης είναι ότι για την εξασφάλιση 
ποιοτικών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών είναι απαραίτητο να 
δηµιουργηθούν ισχυρές ανταγωνιστικές δυνάµεις στην αγορά. Η ρυθµιστική 
πολιτική είναι σηµαντική για την δηµιουργία τον ικανών συνθηκών 
µετάβασης από την αναποτελεσµατική µονοπωλιακή δοµή στην 
ανταγωνιστική αγορά αλλά αδυνατεί να πετύχει την ποιοτική βελτίωση των 
παρεχοµένων υπηρεσιών. Η ίδια η αγορά και τα κίνητρα που δηµιουργεί ο 
αποτελεσµατικός ανταγωνισµός είναι ο βασικός µηχανισµός για να 
απολαµβάνουν οι καταναλωτές µεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων και 
υπηρεσιών σε χαµηλότερες τιµές και υψηλότερη ποιότητα.  
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Πίνακας 1 

 

Άρθρο 
Χρονική 
Περίοδος 

Υπό Ρύθµιση 
Εταιρεία 

Τύπος 
Ρυθµιστικής 
Πολιτικής  

∆ιαστάσεις Ποιότητας Υπηρεσιών 

Ai, Martinez 
and 

Sappington 
(2004) 

1991-2002 
Πολιτειακοί  
Πάροχοι 
(RBOC) 

Κατανοµή εσόδων, 
Οροφή τιµής 

1. Ποσοστό Περάτωσης Παραγγελιών 
σε Καθορισµένη Ηµεροµηνία   

2. Χρόνος Παροχής Αρχικής Σύνδεσης 

3. Συχνότητα Βλαβών ανά Σύνδεση 

4. Χρόνος Αποκατάστασης Βλαβών 

5. Παράπονα στην Ρυθµιστική Αρχή 

6. Ποσοστό Αποτυχίας Κλήσεων 

Ai and 
Sappington 

(2002) 
1992-1996 

Πολιτειακοί  
Πάροχοι 
(RBOC) 

Κατανοµή εσόδων, 
Οροφή τιµής  

1. Ποσοστό Περάτωσης Παραγγελιών 
σε Καθορισµένη Ηµεροµηνία   

2. Χρόνος Παροχής Αρχικής Σύνδεσης 

3. Συχνότητα Βλαβών ανά Σύνδεση 

4. Χρόνος Αποκατάστασης Βλαβών 

5. Παράπονα στην Ρυθµιστική Αρχή 

Banerjee  
(2003) 

1991-1999 
Πολιτειακοί  
Πάροχοι 
(RBOC) 

Κατανοµή εσόδων  
 

1. Ποσοστό Περάτωσης Παραγγελιών 
σε Καθορισµένη Ηµεροµηνία   

2. Χρόνος Παροχής Αρχικής Σύνδεσης 

3. Συχνότητα Βλαβών ανά Σύνδεση 

4. Χρόνος Αποκατάστασης Βλαβών 

5. Παράπονα στην Ρυθµιστική Αρχή 

6. Ποσοστό Αποτυχίας Κλήσεων 

7. ∆είκτες Συµφόρησης ∆ικτύου 

Clements 
(2004) 

1992-1998 
Μεγαλύτεροι 

LEC  

Όλα τα ρυθµιστικά 
πλαίσια εκτός από 
την κατανοµή 

εσόδων  
 
 

1. Ποσοστό Περάτωσης Παραγγελιών 
σε Καθορισµένη Ηµεροµηνία   

2. Χρόνος Παροχής Αρχικής Σύνδεσης 

3. Συχνότητα Βλαβών ανά Σύνδεση 

4. Συχνότητα Επαναλαµβανόµενων 
Βλαβών  

5. Παράπονα στην Ρυθµιστική Αρχή 

6. Ικανοποίηση Πελατών 

7. ∆είκτες Εκµοντερνισµού ∆ικτύου 

Roycroft and 
Garcia-Murrilo 

(2000) 
1991-1998 

Ameritech, 
Bell Atlantic, 
NYNEX και 

SBC 

Οροφή τιµής 

1. Χρόνος Παροχής Αρχικής Σύνδεσης 

2. Συχνότητα Βλαβών ανά Σύνδεση 
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Πίνακας 2 

 

Άρθρο 

Ποσοστό 
Περάτωσης 

Παραγγελιών σε 
Καθορισµένη 
Ηµεροµηνία   

Χρόνος 
Παροχής 
Αρχικής 
Σύνδεσης 

Συχνότητα 
Βλαβών 
ανά 

Σύνδεση 

Χρόνος 
Αποκατάστασης 

Βλαβών 

Παράπονα 
στην 

Ρυθµιστική 
Αρχή 

Ai, Martinez and 
Sappington 

(2004) 
↑ ↓ ↓ ↑  

Ai and 
Sappington 

(2002) 
- ↓ ↑ ↑ ↓ 

Banerjee  
(2003) ↑ - ↓ - ↑ 

Clements 
(2004) - - ↑ - ↑ 

Roycroft and 
Garcia-Murrilo 

(2000) 
  ↓   

 


