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ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
«∆ηλώνω υπεύθυνα ότι η συγκεκριµένη πτυχιακή εργασία για τη λήψη του
Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος Ειδίκευσης στη Λογιστική και Χρηµατοοικονοµική έχει
συγγραφεί από εµένα προσωπικά και δεν έχει υποβληθεί ούτε έχει εγκριθεί στο
πλαίσιο κάποιου άλλου µεταπτυχιακού ή προπτυχιακού τίτλου σπουδών, στην
Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Η εργασία αυτή έχοντας εκπονηθεί από εµένα,
αντιπροσωπεύει τις προσωπικές µου απόψεις επί του θέµατος. Οι πηγές στις οποίες
ανέτρεξα για την εκπόνηση της συγκεκριµένης διπλωµατικής αναφέρονται στο
σύνολό τους, δίνοντας πλήρεις αναφορές στους συγγραφείς, συµπεριλαµβανοµένων
και των πηγών που ενδεχοµένως χρησιµοποιήθηκαν από το διαδίκτυο».

[ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ]

[ΥΠΟΓΡΑΦΗ]

ΒΑΡΒΑΡΑ ΝΑΝΑΚΗ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΜΕΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Σύµφωνα µε τον ορισµό της ∆ιεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών (International
Telecommunications Union – ITU), Τηλεπικοινωνία είναι «η οποιαδήποτε εκποµπή,
µετάδοση και λήψη σηµείων, σηµάτων, γραπτών κειµένων, εικόνων, ήχων ή άλλα
πληροφοριών οποιασδήποτε φύσης, µε ενσύρµατα ή ασύρµατα ή οπτικά ή άλλα
ηλεκτροµαγνητικά συστήµατα».

Ο

κλάδος των τηλεπικοινωνιών αποτελεί έναν από τους βασικούς µοχλούς της

οικονοµικής ανάπτυξης και

θεωρείται στρατηγικής σηµασίας, καθώς απασχολεί

απασχολεί σηµαντικό αριθµό εργαζοµένων, απορροφά σηµαντικό όγκο επενδύσεων
σε νέες τεχνολογίες και έργα υποδοµής (∆ίκτυα) και συνδέεται άµεσα µε ζητήµατα
παροχής ασφάλειας και εθνικής άµυνας.

Οι τηλεπικοινωνιακές αγορές, ως αγορές που

χαρακτηρίζονται από οικονοµίες

κλίµακας αλλά και λόγω της σηµασίας τους για τους λοιπούς τοµείς της οικονοµίας
και την κοινωνία, βρίσκονταν ιστορικά σχεδόν πάντα υπό κάποιο καθεστώς
ρύθµισης, περισσότερο ή λιγότερο αυστηρής.

Στις ΗΠΑ, όπου γνώρισαν ιστορικά την πρώτη και σηµαντικότερη ανάπτυξη, δεν
υπήρχαν δηµόσιες επιχειρήσεις αλλά το σύστηµα στηριζόταν σε ιδιωτικές
επιχειρήσεις, πλην όµως υπό καθεστώς αυστηρής ρύθµιση των ορίων και

των

λειτουργιών τους. Η AT&T (American Telephone and Telegraph Company)
κυριαρχούσε συνολικά στην αγορά έως το 1984 οπότε και επιβλήθηκε διαχωρισµός
από το κράτος ανάµεσα στην AT&T µε αντικείµενο µόνο τις υπεραστικές κλήσεις και
το τεχνολογικό υπόβαθρο, και τις τοπικές επιχειρήσεις Bell µε αντικείµενο µόνο τις
τοπικές κλήσεις και τις υπηρεσίες καταλόγου, και περιουσιακή βάση κυρίως τον
τοπικό βρόχο. Κυρίως λόγω πολιτικο-κοινωνικών προτεραιοτήτων, οι τιµές για
υπεραστικές κλήσεις ορίζονταν σε επίπεδο που σαφώς υπερέβαινε το µοναδιαίο
κόστος τους, ενώ οι τιµές για τοπικές κλήσεις ορίζονταν σε επίπεδο που ήταν πολύ
χαµηλό και κάτω από το µοναδιαίο κόστος.
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Στην Ευρώπη η αγορά ήταν οργανωµένη σχεδόν αποκλειστικά στη βάση
κρατικών/δηµόσιων µονοπωλίων. Τα κύρια χαρακτηριστικά της ήταν η απουσία
ανταγωνισµού (είτε µέσω της ρύθµισης ενός ιδιωτικού µονοπωλίου είτε µέσω της
λειτουργίας ενός κρατικού µονοπωλίου) και οι σταυροειδείς επιδοτήσεις ανάµεσα σε
διαφορετικές υπηρεσίες, µε τις τιµές των διαφόρων υπηρεσιών να αποκλίνουν γενικά
σηµαντικά από το κόστος. Αγορές σε επίπεδο χονδρικής ουσιαστικά δεν
λειτουργούσαν.
Με την προοπτική της ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς, η απελευθέρωση των
τηλεπικοινωνιών περιλήφθηκε στις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ήδη
από τις αρχές της δεκαετίας του 1980. Οι σηµαντικότερες αιτίες ήταν οι αλλαγές που
είχαν προηγηθεί στις Η.Π.Α., η γρήγορα εξέλιξη της τεχνολογίας καθώς και η
αυξηµένη ζήτηση για βελτιωµένες υπηρεσίες.
Το 1988 εισήχθησαν τα πρώτα µέτρα, µε το άνοιγµα των αγορών τερµατικών των
τηλεπικοινωνιών στον ανταγωνισµό και το 1990 απελευθερώθηκαν οι υπηρεσίες
τηλεπικοινωνιών, µε εξαίρεση τη φωνητική τηλεφωνία. Την 1η Ιανουαρίου 1998
έγινε

πραγµατικότητα

η

πλήρης

απελευθέρωση

της

ευρωπαϊκής

αγοράς

τηλεπικοινωνιών. Η απελευθέρωση στην Ελλάδα καθυστέρησε και συντελέστηκε
την 1η Ιανουαρίου του 2001, µε την κατάργηση των αποκλειστικών δικαιωµάτων που
είχε µέχρι τότε ο Οργανισµός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος, την εγκατάσταση,
λειτουργία και εκµετάλλευση του δηµόσιου τηλεπικοινωνιακού δικτύου.
Προκειµένου να στηρίξει το άνοιγµα του τοµέα στον ανταγωνισµό, το 1999 η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή δροµολόγησε εκτεταµένη διαδικασία ανασύνταξης του
ευρωπαϊκού κανονιστικού πλαισίου των τηλεπικοινωνιών. Ο γενικός στόχος ήταν η
βελτίωση της πρόσβασης στην κοινωνία της πληροφορίας µε την επίτευξη ισορροπίας
µεταξύ της κανονιστικής ρύθµισης του κλάδου και των κανόνων ευρωπαϊκού
ανταγωνισµού.
Με τη φιλελευθεροποίηση αυτή η δηµιουργία δοµών αγοράς που θα εξασφάλιζαν µε
κάθε τρόπο την τεχνική αποτελεσµατικότητα αλλά και την αποτελεσµατική κατανοµή
των πόρων αποτελούσε πλέον αναγκαιότητα. Σε µια ανταγωνιστική αγορά ήταν
προφανές

ότι

θα

έπρεπε να

αποφευχθεί

η υπερβολική τιµολόγηση,

να
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ελαχιστοποιηθεί το κόστος παραγωγής και κυρίως η τεχνολογική ανάπτυξη να
ακολουθεί τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των καταναλωτών.

Τα παραπάνω θα αναπτυχθούν εκτενέστερα στο παρόν κείµενο. Πιο συγκεκριµένα,
θα αναφερθούµε στην οικονοµική ρύθµιση, δηλαδή στη ρύθµιση τιµής η οποία
επιφυλάσσεται στις αγορές εκείνες, οι οποίες είτε για τεχνολογικούς είτε για άλλους
λόγους, δεν µπορούν να αναπτυχθούν ανταγωνιστικά. Βασικό αντικείµενο αποτελεί η
επιβολή κοστοστρέφειας, ιδιαίτερα για τις υπηρεσίες Χονδρικής, η επιβολή δηλαδή
για κάθε υπηρεσία τιµών που προσεγγίζουν το οικονοµικό κόστος της (δηλαδή το
άθροισµα του λογιστικού κόστους πλέον εύλογης απόδοσης επί του απασχολούµενου
κεφαλαίου).

Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται ανασκόπηση του ρυθµιστικού περιβάλλοντος του
κλάδου, µε ανάλυση των σηµαντικότερων κειµένων του ευρωπαϊκού νοµοθετικού
πλαισίου, και της µετάβασης των τηλεπικοινωνιών σε µια ανοιχτή αγορά που
λειτουργεί µε τους κανόνες του ελεύθερου ανταγωνισµού.

Στη συνέχεια µελετάται η επιβολή υποχρέωσης Λογιστικού ∆ιαχωρισµού, σαν
εργαλείο οικονοµικής ρύθµισης, από τον οργανισµό που κατέχει Σηµαντική Ισχύ
στην αγορά (ΣΙΑ), µε σκοπό να εξασφαλισθεί ότι ο συγκεκριµένος φορέας
εκµετάλλευσης εφαρµόζει δίκαια, αντικειµενικά και διαφανή για την κατανοµή του
κόστους στις παρεχόµενες υπηρεσίες που υπόκεινται σε υποχρεώσεις ελέγχου των
τιµών.

Η εν λόγω Σύσταση αναφέρεται στην κατάρτιση διακριτών οικονοµικών
καταστάσεων για κάθε επιχειρηµατική δραστηριότητα του υπόχρεου φορέα,
προκειµένου

να

παρέχονται

περισσότερες

πληροφορίες

από

αυτές

των

προβλεπόµενων οικονοµικών εκθέσεων, και να καθίστανται έκδηλα και σαφή τα τέλη
µεταβίβασης – τιµές µεταφοράς – από τον ένα κλάδο στον άλλο.

Στην Ελλάδα, ο Νόµος 3431/2006, «Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και άλλες
διατάξεις» παρέχει την εξουσιοδότηση στην ελληνική ρυθµιστική αρχή, την ΕΕΤΤ να
εφαρµόζει τις διατάξεις του ∆ικαίου του Ανταγωνισµού προκειµένου να
παρακολουθεί την υγιή ανάπτυξη του ανταγωνισµού στην ελληνική αγορά των
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Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. Σύµφωνα δε µε απόφαση της ΕΕΤΤ, ο Οργανισµός
Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος (ΟΤΕ) κατέχει Σηµαντική Ισχύ στην Αγορά και
υπόκειται σε υποχρεώσεις σε θέµατα κοστολόγησης υπηρεσιών και λογιστικού
διαχωρισµού.

Το τρίτο κεφάλαιο αποτελείται από δύο µέρη. Στο πρώτο παρουσιάζονται οι αρχές µε
βάση τις οποίες συντάσσονται οι ρυθµιστικές καταστάσεις, ενώ στο δεύτερο
καταγράφονται οι αγορές, τα χαρακτηριστικά των οποίων δικαιολογούν την επιβολή
κανονιστικών υποχρεώσεων, όπως ορίζονται στις επιµέρους οδηγίες.

Τα επόµενα δύο κεφάλαια περιγράφουν τα κοστολογικά συστήµατα και τις
µεθοδολογίες επιµερισµού του κόστους σε υπηρεσίες και προϊόντα, και ακολούθως
αναπτύσσεται η ενότητα για τα τέλη µεταβίβασης, τους τρόπους υπολογισµού καθώς
και τη σπουδαιότητά τους για τη συµµόρφωση του κυρίαρχου πάροχου µε την
υποχρέωση της µη διακριτικής µεταχείρισης.

Εν κατακλείδι, γίνεται σύντοµη αναφορά στο σύστηµα Λογιστικού ∆ιαχωρισµού που
εφαρµόζεται από την British Telecommunications, καθώς και σε ένα επιπλέον
«ρυθµιστικό εργαλείο» για την επίτευξη επαρκώς ανταγωνιστικών αγορών, έναν
ακόµη τύπο ∆ιαχωρισµού, το Λειτουργικό.

Σκοπός της διπλωµατικής δεν είναι να καλύψει το σύνολο του ρυθµιστικού
περιβάλλοντος που διέπει τις τηλεπικοινωνίες, αλλά να παρουσιάσει και να
αξιολογήσει το µέσο της εκείνο της ρυθµιστικής πολιτικής που διασφαλίζει τη
διαφάνεια, την ίση αντιµετώπιση και τη δίκαιη τιµολόγηση και συµβάλλει στη
διαµόρφωση του πλαισίου για την εύρυθµη λειτουργία του ανταγωνισµού.
Ο λογιστικός διαχωρισµός αποτελεί ένα ολοκληρωµένο σύστηµα λογιστικών αρχών,
διαδικασιών και τεχνικών που καταδεικνύουν τη συµµόρφωση µε την αρχή της µη
διακριτικής µεταχείρισης και δηµιουργούν αξία τόσο για τη ρυθµιστική αρχή όσο και
για την ίδια την επιχείρηση.

Για τις κατευθύνσεις στη συγγραφή των ανωτέρω, ευχαριστώ ιδιαίτερα την
επιβλέπουσα καθηγήτρια κ. Σάνδρα Κοέν. Τέλος, ευχαριστώ τους γονείς µου και τους
δικούς µου ανθρώπους για την υποµονή τους να υποστηρίζουν τις επιλογές µου.
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1.2. ΓΛΩΣΣΑΡΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

Στη συνέχεια παρατίθεται η αποσαφήνιση των βασικών όρων, προκειµένου να
καταστεί περισσότερο εύκολη η παρακολούθηση του κειµένου.

Τηλεπικοινωνιακό ∆ίκτυο

Πάροχος
∆ιασύνδεση

ΕΡΑ
Κόστος

Κοστολόγηση

Κοστολογικό σύστηµα.

Άµεσα Κόστη (Direct Costs)

Έµµεσα κόστη (Indirect costs)

Οδηγός κόστους

Κάθε εγκατάσταση που εξασφαλίζει τη
µετάδοση τηλεπικοινωνιακών σηµάτων
µεταξύ τερµατικών σηµείων.
Η
επιχείρηση
που
παρέχει
τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες στο κοινό.
Η φυσική και λογική σύνδεση µεταξύ
τηλεπικοινωνιακών
δικτύων
που
χρησιµοποιούνται από την ίδια ή
διαφορετική επιχείρηση, προκειµένου να
παρέχεται στους χρήστες της µίας
επιχείρησης να επικοινωνούν µε τους
χρήστες της ίδιας ή της άλλης, ή ακόµη
να χρησιµοποιούν υπηρεσίες που
παρέχονται από άλλη επιχείρηση.
Εθνική Ρυθµιστική Αρχή
Η αξία των οικονοµικών µέσων που
χρησιµοποιούνται για να αποκτηθούν
αγαθά ή υπηρεσίες που αποβλέπουν στο
άµεσο ή µελλοντικό όφελος της
επιχείρησης.
Το σύνολο των συστηµατικών εργασιών
που αποβλέπουν στο να συγκεντρώσουν,
καταγράψουν,
κατατάξουν
και
επιµερίσουν κατάλληλα τις δαπάνες
ώστε να προσδιοριστεί το κόστος των
προϊόντων
ή
υπηρεσιών
µιας
επιχείρησης.
Το σύστηµα µέσω του οποίου
υλοποιούνται
οι
κοστολογικές
διαδικασίες.
Τα στοιχεία κόστους, τα οποία µπορούν
να αποδοθούν άµεσα και αναµφίβολα σε
µία συγκεκριµένη υπηρεσία ή προϊόν.
Τα στοιχεία κόστους που δεν είναι άµεσα
και δεν µπορούν να αποδοθούν
αναµφίβολα σε µία συγκεκριµένη
υπηρεσία ή προϊόν. Καταµερίζονται
βάσει εσωτερικού οδηγού κόστους.
Ο παράγοντας ή το γεγονός που
προκαλεί τη δηµιουργία κόστους.
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Σχέση Όγκου – Κόστους (CVR)

Σχέση όγκου – Όγκου (CCR)

Activity Based Costing (ABC)

Κόστος Κεφαλαίου

Ιστορικό Κόστος (HCA)
Τρέχον Κόστος (CCA)
Καθαρό Κόστος Αντικατάστασης (Net
Replacement Cost-NRC)
Μεικτό Κόστος Αντικατάστασης (GRC)
Πλήρως Κατανεµηµένο Κόστος (FDC)

Μέσο Μακροπρόθεσµο Επαυξητικό
Κόστος (ΜΜΕΚ)
Επαυξητικό κόστος (Incremental Cost)

Top-Down µοντέλο

Εκφράζει τη σχέση ανάµεσα στο κόστος
από τη µία και τον όγκο του αντίστοιχου
οδηγού κόστους από την άλλη.
Εκφράζει τη µεταβολή µιας κατηγορίας
κόστους όταν µεταβάλλεται µία άλλη
κατηγορία.
Η µέθοδος κοστολόγησης η οποία
βασίζεται στις δραστηριότητες που
εκτελούνται από τους εργαζόµενους.
Αντανακλά το Κόστος Ευκαιρίας των
συνολικών επενδεδυµένων κεφαλαίων και
προέρχεται από τα ∆ανειακά και τα Ίδια
κεφάλαια.
Το κόστος του παγίου τη στιγµή που
αποκτήθηκε ή κατασκευάστηκε.
Το κόστος ενός πάγιου στοιχείου αν αυτό
αγοραζόταν στην παρούσα φάση.
Το κόστος που απαιτείται για την
αντικατάσταση ενός παγίου στοιχείου από
ένα άλλο σύγχρονό του.
Η πλήρης αξία ενός παγίου σε όρους
τρέχοντος κόστους, πριν τις αποσβέσεις.
Μεθοδολογία κοστολόγησης σύµφωνα µε
την οποία όλα τα κόστη µιας επιχείρησης
επιµερίζονται
σε
προϊόντα,
χρησιµοποιώντας οδηγούς κόστους.
Μεθοδολογία Κοστολόγησης για τον
υπολογισµό του µέσου µακροπρόθεσµου
επαυξητικού κόστους.
υπολογίζει την αλλαγή στο συνολικό
κόστος
η οποία προκύπτει µε την
ανάπτυξη µιας επιπλέον δραστηριότητας.
Σύστηµα υπολογισµού του κόστους
διαφόρων υπηρεσιών το οποίο βασίζεται
σε στοιχεία τα οποία είναι ήδη
καταγεγραµµένα σε λογιστικά βιβλία.

10

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Η πρώτη Κοινοτική προσπάθεια για την απελευθέρωση των Τηλεπικοινωνιών και την
ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς, έγινε το 1987 µε την έκδοση της Πράσινης
Βίβλου για τις Τηλεπικοινωνίες. Η Βίβλος αυτή πρότεινε την εισαγωγή του
ανταγωνισµού στις τερµατικές συσκευές και στις υπηρεσίες, µε εξαίρεση τη βασική
φωνητική τηλεφωνία. Ακολούθησαν µια σειρά διαβουλεύσεων µε όλα τα
ενδιαφερόµενα κράτη – µέλη, που οδήγησαν στο Ψήφισµα του Συµβουλίου στις 30
Ιουνίου 1988 σχετικά µε την ανάπτυξη κοινής αγορά για τις τηλεπικοινωνιακές
υπηρεσίες και τον εξοπλισµό (Πράσινη Βίβλος, 1987).

Η Οδηγία 88/301/ΕΟΚ της 16 Μαΐου 1988, εισήγαγε την κατάργηση των ειδικών και
αποκλειστικών δικαιωµάτων που είχαν οι κρατικές επιχειρήσεις σχετικά µε την
εισαγωγή, εµπορία, λειτουργία και συντήρηση τερµατικών συσκευών (Οδηγία
88/301/ΕΟΚ, 1988).

Η σηµαντικότερη όµως έως τότε θεσµική κίνηση για την απελευθέρωση των
τηλεπικοινωνιών, στάθηκε η έκδοση των «δίδυµων» Οδηγιών 90/387/ΕΟΚ και
90/388/ΕΟΚ της 28ης Ιουνίου του 1990. Στόχος των Οδηγιών αυτών ήταν να
επιτευχθεί ένα υψηλό επίπεδο τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών προς όφελος του
ανταγωνισµού και των καταναλωτών. Οι Οδηγίες αυτές αποτέλεσαν το έναυσµα για
τη σταδιακή απελευθέρωση του ανταγωνισµού στις τηλεπικοινωνίες και φανερώνουν
τις πρώτες προσπάθειες της Επιτροπής για τη δηµιουργία ενός κοινού νοµικού
πλαισίου για όλα τα κράτη-µέλη.

Η Οδηγία 90/387/ΕΟΚ αναφέρεται στη δηµιουργία της εσωτερικής αγοράς στον
τοµέα των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών µέσω της εφαρµογής της παροχής ανοικτού
δικτύου (Open Network Provision), δηλαδή της ανοικτής και αποτελεσµατικής
πρόσβασης και χρήσης των δηµόσιων τηλεπικοινωνιακών δικτύων και υπηρεσιών.
Πιο συγκεκριµένα, η Οδηγία αυτή όρισε αρχές τιµολόγησης, υποδηλώνοντας ότι οι
χρεώσεις πρέπει να βασίζονται σε αντικειµενικά κριτήρια και θα πρέπει να είναι
κοστοστρεφείς (Οδηγία 90/387/ΕΟΚ, 1990).
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Σύµφωνα µε την Οδηγία 90/388/ΕΟΚ, τα κράτη-µέλη πρέπει να καταργήσουν τα
αποκλειστικά ή ειδικά δικαιώµατα για τη παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών,
εκτός των υπηρεσιών φωνητικής τηλεφωνίας, και να λάβουν τα απαραίτητα µέτρα
έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι κάθε οικονοµικός φορέας έχει το δικαίωµα και πληρεί
τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να παρέχει τις υπηρεσίες αυτές (Οδηγία
90/388/ΕΟΚ, 1990).

Παράλληλα το 1993 εκδίδεται Ψήφισµα που προβλέπει τη σταδιακή απελευθέρωση
της ενδοκοινοτικής δηµόσιας φωνητικής τηλεφωνίας (Ψήφισµα 93/C 213/01, 1993),
ενώ σε επόµενο Ψήφισµα της ίδιας χρονιάς τίθενται νέες αρχές για την ανάπτυξη µια
ρυθµιστικής πολιτικής τηλεπικοινωνιών. Υιοθετούνται νοµοθετικές προτάσεις στους
τοµείς παροχής υπηρεσιών ανοικτού δικτύου και δορυφορικών επικοινωνιών και
αναφέρεται η ανάγκη σταδιακής εξισορρόπησης της τιµολογιακής πολιτικής
(Ψήφισµα 94/C 379/03, 1994).

Η απελευθέρωση των τηλεπικοινωνιακών υποδοµών αναφέρεται στην Πράσινη
Βίβλο που δηµοσίευσε η Επιτροπή το 1994, ενώ σηµαντική ώθηση για την ανάπτυξη
µιας κοινής πολιτικής τηλεπικοινωνιών στο χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
αποτέλεσε η Λευκή Βίβλος (1993) σχετικά µε την «Ανάπτυξη, Ανταγωνιστικότητα
και Απασχόληση» (Πράσινη Βίβλος 94/0682).

Η Οδηγία της Επιτροπής 96/19 της 13ης Μαρτίoυ 1996 τρoπoπoιεί την Οδηγία
90/388 και oρίζει την 1η Iανoυαρίoυ 1998 ως πρoθεσµία για την εφαρµoγή πλήρους
ανταγωνισµού (συµπεριλαµβανοµένης και της φωνητικής τηλεφωνίας) στις αγορές
τηλεπικoινωνιών. Ωστόσο πρoβλέπει µία µεταβατική περίoδo έως το 2003 για τα
κράτη µέλη µε λιγότερo ανεπτυγµένα ή πoλύ µικρά δίκτυα. Η Οδηγία αυτή
περιλαµβάνει επίσης ρήτρες για την εφαρµoγή των αρχών του ανταγωνισµoύ στη
χορήγηση αδειών, στη διασύνδεση και στη χρηµατoδότηση της καθoλικής υπηρεσίας
(Οδηγία 96/19/ΕΚ, 1996).

Αργότερα, στόχος της Οδηγίας 97/33/ΕΚ για τη διασύνδεση, είναι η εξασφάλιση του
δικαιώµατος διασυνδεσιµότητας µε δίκτυα άλλων. Η διασύνδεση ορίζεται ως «η
φυσική και λογική ζεύξη δηµόσιων δικτύων επικοινωνιών που χρησιµοποιούνται από
την ίδια ή διαφορετική επιχείρηση, προκειµένου να παρέχεται στους χρήστες µιας
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επιχείρησης η δυνατότητα να επικοινωνούν µε χρήστες της ίδιας ή άλλης
επιχείρησης, ή να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες που παρέχονται από άλλη
επιχείρηση». Σύµφωνα δε µε την εισαγωγική της συνθήκη, «η τιµολόγηση της
διασύνδεσης αποτελεί καίριο παράγοντα για τον καθορισµό

της δοµής και της

εντάσεως του ανταγωνισµού στη διαδικασία µετάβασης προς την ελεύθερη αγορά. Οι
οργανισµοί που έχουν σηµαντική ισχύ στην αγορά (βλ. ΣΙΑ κεφάλαιο 4.2) πρέπει να
είναι σε θέση να αποδεικνύουν ότι τα τέλη διασύνδεσης που εφαρµόζουν,
καθορίζονται βάσει αντικειµενικών κριτηρίων και ακολουθούν τις αρχές της
διαφάνειας και του προσανατολισµού στο κόστος, και είναι επαρκώς διαχωρισµένα
από τα προσφερόµενα στοιχεία δικτύου και υπηρεσιών» (Οδηγία 97/33/ΕΚ, 1997).

Η Οδηγία αυτή τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 98/61/ΕΚ σε σχέση µε τη δυνατότητα
µεταφοράς του αριθµού και προεπιλογή φορέα, διασφαλίζοντας ότι οι καταναλωτές
διατηρούν τον τηλεφωνικό αριθµό τους όταν επιθυµούν να αλλάξουν επιχείρηση
παροχής (Οδηγία 98/61/ΕΚ, 1998).

Με τη Σύσταση της 98/195/ΕΚ της 8ης Ιανουαρίου 1998, σχετικά µε τη διασύνδεση
σε ελεύθερη αγορά επικοινωνιών (µέρος 1 - τιµολόγηση της διασύνδεσης), η
Επιτροπή συνέστησε τη χρήση του δείκτη του Μακροπρόθεσµου Μέσου
Επαυξητικού Κόστους – Long Run Average Incremental Costs (ΜΜΕΚ – LRAIC),
ως βάση για τις τιµές διασύνδεσης στην Κοινότητα, γεγονός που συµβάλει στην
προώθηση της αποτελεσµατικότητας και του βιώσιµου ανταγωνισµού (Σύσταση
98/195/ΕΚ, 1998).

Στη Σύσταση της Επιτροπής της 8ης Απριλίου 1998 (98/322/ΕΚ) σχετικά µε τη
διασύνδεση σε ελευθερωµένη τηλεπικοινωνιακή αγορά (Μέρος 2 - Λογιστικός
διαχωρισµός και λογιστική καταγραφή κόστους), παρατίθενται οι αρχές που αφορούν
την εφαρµογή του λογιστικού διαχωρισµού και των συστηµάτων κοστολόγησης από
φορείς που έχουν κοινοποιηθεί από τις οικείες Εθνικές Ρυθµιστικές Αρχές ως έχοντες
σηµαντική ισχύ στην αγορά. Μεταξύ άλλων, συνιστάται στις ΕΡΑ να απαιτούν από
τους οικείους κοινοποιηµένους φορείς εκµετάλλευσης να γίνεται ανάλυση του
κόστους εκµετάλλευσης, του απασχολούµενου κεφαλαίου και των εσόδων τους,
τουλάχιστον στους εξής ευρείς επιχειρησιακούς κλάδους: Κεντρικό δίκτυο (υποδοµή
µεταγωγής), ∆ίκτυο τοπικής πρόσβασης (υποδοµή τοπικού βρόχου), Λιανική πώληση
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και Λοιπές δραστηριότητες. Επίσης, συνιστάται η κατανοµή του κόστους,
απασχολούµενου κεφαλαίου και εσόδων να γίνεται σύµφωνα µε την αρχή της
αιτιώδους συνάφειας του κόστους (π.χ. της κοστολόγησης βάσει της δραστηριότητας«ABC»),

ενώ

το

σύστηµα

κοστολόγησης

των

κοινοποιηµένων

φορέων

εκµετάλλευσης χρειάζεται να είναι επαρκώς λεπτοµερές προκειµένου να επιτρέπει,
στο µέτρο του δυνατού, την κατανοµή του κόστους στις διαχωρισµένες συνιστώσες
του δικτύου, ιδίως για τον προσδιορισµό του κόστους των διαχωρισµένων υπηρεσιών
διασύνδεσης (Σύσταση 98/322/ΕΚ, 1998).

Το 1999 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δροµολόγησε µία διαδικασία αναθεώρησης του
υφιστάµενου νοµοθετικού πλαισίου προκειµένου να θεσπιστεί ένα νέο σύνολο
κανόνων που θα ενισχύει τον ανταγωνισµό, θα βελτιώνει τη λειτουργία της
εσωτερικής αγοράς και θα διασφαλίζει τα συµφέροντα των χρηστών. Στο
αναθεωρηµένο νοµοθετικό πλαίσιο δεν γίνεται αναφορά σε «τηλεπικοινωνιακό
τοµέα» αλλά σε «ηλεκτρονικές επικοινωνίες», ο τοµέας των οποίων διαδραµατίζει
σηµαντικό ρόλο σε όλες σχεδόν τις άλλες οικονοµικές δραστηριότητες και
συνεισφέρει σηµαντικά στην ανάπτυξη της παραγωγικότητας της εργασίας.

Στο ενιαίο κανονιστικό πλαίσιο προστίθεται ο Κανονισµός 2000/2887/ΕΚ σχετικά µε
την αδεσµοποίητη πρόσβαση στον τοπικό βρόχο, σύµφωνα µε τον οποίο οι κανόνες
κοστολόγησης και τιµολόγησης για τον τοπικό βρόχο θα πρέπει να είναι διαφανείς
και να εξασφαλίζουν ότι ο φορέας παροχής είναι σε θέση να καλύπτει το αντίστοιχο
κόστος του και να έχει επιπλέον µια εύλογη απόδοση (Κανονισµός 2887/2000/ΕΚ,
2000).

Η Οδηγία 2002/77 για την απελευθέρωση, αντικαθιστά την 90/388 και ορίζει ότι
κάθε επιχείρηση έχει δικαίωµα παροχής υπηρεσιών και εγκατάστασης και
λειτουργίας δικτύων (Οδηγία 2002/77/ΕΚ, 2002). Η Οδηγία πλαίσιο 2002/21/ΕΚ
αντικατέστησε την Οδηγία 90/387 για την εφαρµογή παροχής ανοικτού δικτύου µε
σκοπό την προσαρµογή της στο σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον. Ορίζονται οι
υπηρεσίες ηλεκτρονικών υπηρεσιών ως υπηρεσίες που παρέχονται συνήθως έναντι
αµοιβής και συνίστανται στη µεταφορά σηµάτων σε δίκτυα ηλεκτρονικών
επικοινωνιών, ενώ τονίζονται ιδιαίτερα οι αρµοδιότητες και τα καθήκοντα των
Εθνικών Ρυθµιστικών Αρχών (Οδηγία 2002/21/ΕΚ, 2002).
14

Η Οδηγία 2002/19/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 7ης
Μαρτίου 2002 σχετικά µε την πρόσβαση σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και
συναφείς ευκολίες, καθώς και µε τη διασύνδεσή τους (οδηγία για την πρόσβαση),
ορίζει τους στόχους ενός κανονιστικού πλαισίου που καλύπτει τα δίκτυα και τις
υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην Κοινότητα και θεσπίζει δικαιώµατα και
υποχρεώσεις για φορείς εκµετάλλευσης και επιχειρήσεις που επιδιώκουν πρόσβαση ή
διασύνδεση στα δικά τους δίκτυα. Οι ΕΡΑ δύνανται, να επιβάλλουν υποχρεώσεις
σχετικά µε την ανάκτηση κόστους και ελέγχους τιµών, που περιλαµβάνουν
υποχρέωση καθορισµού των τιµών µε γνώµονα το κόστος και υποχρέωση όσον
αφορά τα συστήµατα κοστολόγησης, για την παροχή ειδικών τύπων διασύνδεσης
και/ή πρόσβασης, σε περιπτώσεις όπου η ανάλυση της αγοράς καταδεικνύει ότι η
έλλειψη πραγµατικού ανταγωνισµού σηµαίνει ότι ο ενδιαφερόµενος φορέας
εκµετάλλευσης µπορεί να διατηρεί τις τιµές σε υπερβολικά υψηλά επίπεδα ή να
συµπιέζει τις τιµές, εις βάρος των τελικών χρηστών (Οδηγία 2002/19/ΕΚ, 2002).

Τέλος, η Οδηγία 2002/22/ΕΚ αντικατέστησε την Οδηγία 97/33 και καθόρισε τα
δικαιώµατα των τελικών χρηστών καθώς και τις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων που
παρέχουν διαθέσιµα στο κοινό δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Οι
υπηρεσίες πρέπει να παρέχονται σε καθορισµένη ποιότητα, σε προσιτές τιµές και
χωρίς στρέβλωση του ανταγωνισµού (Οδηγία 2002/22/ΕΚ, 2002).

Τα κράτη µέλη θα πρέπει να εναρµονιστούν και να ενσωµατώσουν τους κανόνες του
ευρωπαϊκού νοµοθετικού πλαισίου. Οι ειδικές Οδηγίες αποτελούν ένα ολοκληρωµένο
ρυθµιστικό πλαίσιο που θέτει τις βάσεις για µια υγιή εξέλιξη στον τοµέα των
ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Όταν το νέο πλαίσιο µεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο των
κρατών µελών, θα συµβάλλει στη δηµιουργία ανταγωνιστικού περιβάλλοντος, στην
τόνωση της καινοτοµίας, στην προστασία των καταναλωτών και στη µείωση των
τιµών (Alexandre de Streel, 2008).

Οι εθνικές ρυθµιστικές αρχές εφαρµόζουν το ρυθµιστικό πλαίσιο που καθορίζεται
από την Ε.Ε. και την εθνική νοµοθεσία της κάθε χώρας και δεσµεύονται στην
πολιτεία και τους καταναλωτές ώστε να τηρούνται οι αρχές της βέλτιστης πρακτικής
οπουδήποτε αυτό είναι δυνατόν. Στις περιπτώσεις των χωρών όπου δεν υπάρχει
ανταγωνισµός στην πραγµατικότητα, αφού µια επιχείρηση έχει τη δεσπόζουσα θέση
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είναι απαραίτητο τα όποια προβλήµατα να αντιµετωπίζονται µε νοµοθετικό πλαίσιο
το οποίο επιβάλλεται εκ των προτέρων (ex ante ρυθµιστικές υποχρεώσεις).

Επιπλέον, οι ΕΡΑ κάθε κράτους διατηρούν το δικαίωµα να παρεµβαίνουν µε δική
τους πρωτοβουλία προκειµένου να αποσαφηνίσουν ρυθµιστικά θέµατα διαφόρων
φύσεων και γενικότερα διατηρούν µια στάση µέσω της οποίας προστατεύουν κατά το
βέλτιστο δυνατό τρόπο τα δικαιώµατα των χρηστών και δηµιουργούν µια αγορά που
πρόσκειται στο συµφέρον του καταναλωτή.

Η ΕΕΤΤ είναι η ανεξάρτητη ελληνική εθνική ρυθµιστική αρχή η οποία ιδρύθηκε από
την ελληνική πολιτεία το 1992 µε βάση το Ν. 2075 και την επωνυµία Εθνική
Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών (ΕΕΤ) µε στόχο την εποπτεία, τον έλεγχο και τη ρύθµιση
της απελευθερωµένης τηλεπικοινωνιακής αγοράς. Η λειτουργία της ξεκίνησε το
καλοκαίρι του 1995. Με την ψήφιση του Ν.2668/98 ο οποίος καθόριζε τον τρόπο
οργάνωσης και λειτουργίας του τοµέα των ταχυδροµικών υπηρεσιών, ανατέθηκε στην
ΕΕΤ και η ευθύνη για την εποπτεία και ρύθµιση της αγοράς των ταχυδροµικών
υπηρεσιών

και

µετονοµάστηκε

σε

Εθνική

Επιτροπή

Τηλεπικοινωνιών

&

Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ).

Βασικές της δραστηριότητες:
 Η εξασφάλιση της πρόσβασης όλων ανεξαρτήτως των πολιτών σε µεγάλο εύρος
δικτύων και υπηρεσιών επικοινωνίας.
 Η προάσπιση των δικαιωµάτων των καταναλωτών τηλεπικοινωνιακών και
ταχυδροµικών υπηρεσιών.
 Η διαρκής ενηµέρωση των καταναλωτών για τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις
τους απέναντι στους παρόχους.
 Η διασφάλιση της αξιοποίησης σπάνιων εθνικών πόρων, όπως είναι το φάσµα
ραδιοσυχνοτήτων και οι αριθµοδοτικοί πόροι.
 Η συµβολή στην ανάπτυξη των αγορών τηλεπικοινωνιακών και ταχυδροµικών
υπηρεσιών, µε τη διαµόρφωση ενός ρυθµιστικού περιβάλλοντος, σύµφωνου µε τις
αρχές του ανταγωνισµού.
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 Η εποπτεία και ο έλεγχος των παρόχων και του επιπέδου των υπηρεσιών που
αυτοί παρέχουν (χρήση δεικτών ποιότητας) επιβάλλοντας και τις σχετικές
κυρώσεις όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 19/09/2005
Η Σύσταση της Επιτροπής της 19ης Σεπτεµβρίου 2005, σχετικά µε τα συστήµατα
λογιστικού διαχωρισµού και κοστολόγησης υπό το κανονιστικό πλαίσιο για τις
ηλεκτρονικές επικοινωνίες, µε την οποία επικαιροποιείται η σύσταση 98/322/ σχετικά
µε τη διασύνδεση σε ελευθερωµένη τηλεπικοινωνιακή αγορά, ορίζει όπως φορείς
εκµετάλλευσης που έχουν χαρακτηρισθεί ως έχοντες σηµαντική ισχύ στην αγορά
(ΣΙΑ) του σχετικού τοµέα, υποχρεούνται µεταξύ άλλων, υποχρεώσεις κατάρτισης
χωριστών λογαριασµών ή/και εφαρµογής συστήµατος κοστολόγησης (Σύσταση
Επιτροπής, 19/09/2005).
Έχει ως γενικούς στόχους την ενίσχυση της εφαρµογής συνεκτικών αρχών και
µεθόδων λογιστικής σε επίπεδο Ε.Ε. λαµβάνοντας υπόψη την πείρα που έχουν
αποκτήσει οι Εθνικές Ρυθµιστικές Αρχές στο πεδίο κοστολόγησης και λογιστικού
διαχωρισµού, καθώς και τη βελτίωση της διαφάνειας των λογιστικών συστηµάτων,
των µεθόδων επεξεργασίας των δεδοµένων, της ελεγκτικής διαδικασίας και της
διαδικασίας υποβολής εκθέσεων προς όφελος όλων των εµπλεκόµενων µερών.

Η Σύσταση αφορά την εφαρµογή των συστηµάτων λογιστικού διαχωρισµού και
κοστολόγησης από φορείς εκµετάλλευσης οι οποίοι έχουν χαρακτηριστεί από την
οικεία εθνική ρυθµιστική αρχή ως έχοντες σηµαντική ισχύ στις σχετικές αγορές,
ύστερα από την ανάλυση της αγοράς που διενεργήθηκε σύµφωνα µε το άρθρο 16 της
οδηγίας 2002/21/ΕΚ. Ο σκοπός της επιβολής υποχρέωσης εφαρµογής συστήµατος
κοστολόγησης είναι να εξασφαλισθεί ότι οι κοινοποιηµένοι φορείς εκµετάλλευσης
εφαρµόζουν δίκαια, αντικειµενικά και διαφανή κριτήρια για την κατανοµή του
κόστους τους σε παρεχόµενες υπηρεσίες, που υπόκεινται σε υποχρεώσεις ελέγχου
τιµών ή κοστοστρεφών τιµών.

Η Σύσταση εκτιµά ότι οποιαδήποτε επιβεβληµένη µέθοδος κοστολόγησης ή
λογιστικού διαχωρισµού που χρησιµοποιείται ιδίως ως βάση για αποφάσεις ελέγχου
των τιµών πρέπει να προσδιορίζεται κατά τρόπο ώστε να ενθαρρύνονται αποδοτικές
επενδύσεις, να διαπιστώνεται τυχόν συµπεριφορά αντιβαίνουσα στους κανόνες
ανταγωνισµού,

ιδίως

συµπίεση

των

περιθωρίων

κέρδους,

και

πρέπει

να
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ανταποκρίνεται στους στόχους της ΕΡΑ όπως ορίζονται στο άρθρο 8 της οδηγίας
2002/21/ΕΚ.

Επίσης, αν από την εφαρµογή νέων ή αναθεωρηµένων µεθόδων κοστολόγησης
προκύπτει ότι τα ισχύοντα επίπεδα ρυθµιζόµενων τελών ή/και οι µηχανισµοί
τιµολόγησης είναι ακατάλληλα ή ασυντόνιστα, πρέπει να λαµβάνονται µέτρα από τις
ΕΡΑ για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου και της αβεβαιότητας στις σχετικές αγορές
(πχ. τα µέτρα αυτά µπορεί να περιλαµβάνουν τη χρονική κλιµάκωση τυχόν
προσαρµογής των τιµών σε εύλογο διάστηµα).

Επιπλέον, όταν οι οργανισµοί εφαρµόζουν λογιστικό σύστηµα που χρησιµοποιεί
προσέγγιση προσδοκώµενης αξίας (όπως το µακροπρόθεσµο επαυξητικό κόστος)
βασιζόµενη όχι στο ιστορικό αλλά στο τρέχον κόστος, οι εθνικές ρυθµιστικές αρχές
ενδεχοµένως να χρειάζεται να προσαρµόσουν τις παραµέτρους της µεθόδου
κοστολόγησης ώστε να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι. Πρέπει να προβλέπεται, κατά
περίπτωση, η συντονισµένη χρήση προσεγγίσεων από την κορυφή προς τη βάση και
από τη βάση στην κορυφή. Τα λογιστικά συστήµατα πρέπει να βασίζονται στην αρχή
της αιτιώδους συνάφειας του κόστους, για παράδειγµα κοστολόγηση βάσει της
δραστηριότητας (ABC).

Η Σύσταση µε δεδοµένο ότι η αξιολόγηση των στοιχείων του ενεργητικού του
δικτύου µε βάση την προσδοκώµενη ή την τρέχουσα αξία αποδοτικού φορέα
εκµετάλλευσης, δηλαδή η αξιολόγηση του κόστους που αντιµετωπίζει ισοδύναµος
φορέας εκµετάλλευσης εάν επικρατούσε έντονος ανταγωνισµός στην αγορά, αποτελεί
καίριο στοιχείο της µεθόδου "λογιστικής τρέχοντος κόστους", συνιστά να απαιτείται
οι περιλαµβανόµενες στο λειτουργικό κόστος δαπάνες απόσβεσης να υπολογίζονται
µε βάση τις τρέχουσες αποτιµήσεις ισοδύναµων στοιχείων ενεργητικού. Κατά
συνέπεια, οι εκθέσεις σχετικά µε το απασχολούµενο κεφάλαιο πρέπει επίσης να
βασίζονται στο τρέχον κόστος.

Ενδεχοµένως να απαιτηθούν άλλες προσαρµογές του κόστους, ώστε το κόστος να
αντανακλά την τρέχουσα τιµή αγοράς του στοιχείου του ενεργητικού και στο σχετικό
λειτουργικό κόστος. Η εκτίµηση των στοιχείων ενεργητικού µε βάση την
προσδοκώµενη ή την τρέχουσα αξία είναι δυνατόν να συµπληρωθεί, κατά περίπτωση,
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µε τη χρήση µεθόδων κοστολόγησης, όπως το µακροπρόθεσµο επαυξητικό κόστος
(LRIC).

Συνιστάται επίσης στις εθνικές ρυθµιστικές αρχές να λαµβάνουν δεόντως υπόψη
θέµατα τιµών και ανταγωνισµού που ενδέχεται να προκύψουν κατά την εφαρµογή της
λογιστικής τρέχοντος κόστους (CCA), καθώς και την περαιτέρω προσαρµογή των
χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών όσον αφορά συντελεστές απόδοσης, επειδή η
χρήση συστηµάτων κοστολόγησης ενδέχεται να µην αντανακλά ικανοποιητικά το
πραγµατικό ή συναφές κόστος.

Τέλος, συνιστάται στους κοινοποιηµένους φορείς εκµετάλλευσης που υπόκεινται σε
υποχρέωση λογιστικού διαχωρισµού να καταρτίζουν κατάσταση λογαριασµού
αποτελεσµάτων χρήσεως και κατάσταση απασχολούµενου κεφαλαίου για κάθε
οντότητα που βάσει των ρυθµίσεων οφείλουν να υποβάλουν έκθεση (µε βάση τις
σχετικές αγορές και υπηρεσίες).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

∆ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ

–

ΟΡΙΣΜΟΣ

ΣΧΕΤΙΚΩΝ

ΑΓΟΡΩΝ
4.1.

ΒΑΣΙΚΕΣ

ΑΡΧΕΣ

ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΚΑΙ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

∆ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ

Ο λογιστικός διαχωρισµός διασφαλίζει τον έλεγχο συµµόρφωσης του κατεστηµένου
φορέα εκµετάλλευσης όσον αφορά τις υποχρεώσεις µη διακριτικής µεταχείρισης και
ελέγχου τιµών, ενώ παρέχει ρυθµιστική βεβαιότητα για το µέλλον, δεδοµένου ότι µε
την

προτεινόµενη

καταστάσεων

του

δηµοσιοποίηση
κατεστηµένου

ορισµένων

φορέα

λογιστικών/κοστολογικών

εκµετάλλευσης,

σχετικών

µε

τις

ρυθµιζόµενες υπηρεσίες, θα αυξηθεί η διαφάνεια αναφορικά µε τον τρόπο µε τον
οποίο κατανέµονται τα κόστη στις ρυθµιζόµενες υπηρεσίες του.

Οι κάτωθι Ρυθµιστικές Αρχές Κοστολόγησης εφαρµόζονται στην κατάρτιση των
οικονοµικών καταστάσεων, στην εφαρµογή των µεθόδων επιµερισµού του κόστους,
στο σύστηµα τελών µεταφοράς, στην µεθοδολογία του τρέχοντος κόστους στις
λογιστικές αρχές και στη µεθοδολογία LRAIC (ΦΕΚ 466/Β/2001, ΕΕΤΤ ΑΠ:
482/051/26-05-2008):
 Αρχή της Αξιοπιστίας (Reliability): Τα στοιχεία κόστους πρέπει να είναι
αξιόπιστα. Αυτό σηµαίνει ότι θα πρέπει να αναπαριστούν πιστά αυτά που πρέπει
να αναπαριστούν, δεν παρουσιάζουν εσκεµµένες ή συστηµατικές, παραποιήσεις,
δεν περιέχουν κάποιο ουσιώδες σφάλµα, είναι πλήρη και η προετοιµασία τους
γίνεται µε αντικειµενικό (δίκαιο) τρόπο και αντανακλά κατά την άσκηση κρίσεων
και κατά τη διενέργεια των αναγκαίων υποθέσεων, το βαθµό επιµέλειας που
απαιτείται από τις συναλλαγές.
 Αρχή

Πρόκλησης

(συµπεριλαµβανοµένων

του

Κόστους
των

(Cost

τελών

Causation):

µεταφοράς),

Το
τα

έσοδο
κόστη

(συµπεριλαµβανοµένων των τελών µεταφοράς), τα στοιχεία ενεργητικού και
παθητικού, επιµερίζονται στις Υπηρεσίες Χονδρικής και τις Υπηρεσίες Λιανικής

21

ή τις αναλυτικές Αγορές, σύµφωνα µε τις δραστηριότητες οι οποίες αποτελούν
την αιτία της δηµιουργίας των εσόδων ή της πρόκλησης του κόστους ή της
απόκτησης των περιουσιακών στοιχείων ή της δηµιουργίας των στοιχείων του
παθητικού.
Μόνο τα κόστη που είναι σχετικά µε την παροχή µιας υπηρεσίας πρέπει να
αποδίδονται στην υπηρεσία αυτή. Ενδεικτικά, κανένα κόστος που αφορά
αποκλειστικά τη Λιανική δεν πρέπει να αποδίδεται σε Υπηρεσίες Χονδρικής.

 Αρχή της Αντικειµενικότητας (Objectivity): Η κατανοµή του κόστους στις
Υπηρεσίες Λιανικής και Χονδρικής είναι αντικειµενική και δεν αποσκοπεί στο να
ωφελήσει οποιοδήποτε Πάροχο ή οποιαδήποτε υπηρεσία, αγορά ή προϊόν.
 Αρχή της ∆ιαφάνειας (Transparency): Η κοστολόγηση των υπηρεσιών θα
πρέπει να είναι σαφής και αναλυτική, ώστε να προκύπτουν µε ευκρίνεια οι
σχέσεις µεταξύ των επιµέρους στοιχείων του κόστους και των κοστολογικών
αντικειµένων. Έτσι, τα αποτελέσµατα που θα εξαχθούν θα µπορούν να είναι
επαληθεύσιµα και ελέγξιµα.
 Αρχή της Συνέπειας/Συγκρισιµότητας (Consistency/Comparability): Οι
διακριτές οικονοµικές καταστάσεις θα πρέπει να συντάσσονται ετησίως και να
βασίζονται σε µία ευκρινή σχέση µεταξύ των επιµέρους στοιχείων κόστους και
των κοστολογικών αντικειµένων.

Όταν υποβάλλονται στοιχεία σχετικά µε το επίπεδο των κοστοστρεφών τελών και
όταν προετοιµάζονται οι λογιστικές καταστάσεις για το προηγούµενο έτος, το τρέχον
έτος και το επόµενο έτος, ο Υπόχρεος Οργανισµός θα χρησιµοποιεί την ίδια µέθοδο
για τον προσδιορισµό του σχετικού κόστους, την κατανοµή του κόστους σε κέντρα
κόστους και τελικά την κατανοµή του κόστους σε υπηρεσίες. Αυτό διασφαλίζει τη
συγκρισιµότητα των λογιστικών/κοστολογικών στοιχείων που υποβάλλονται,
προκειµένου η ΕΡΑ να µπορεί να εντοπίσει τις «τάσεις» στα κόστη που αποδίδονται
σε συγκεκριµένα στοιχεία δικτύου και τη ζήτηση για συγκεκριµένες υπηρεσίες
χονδρικής.
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Όταν υπάρχουν ουσιαστικές αλλαγές στις ρυθµιστικές λογιστικές αρχές, τις µεθόδους
κατανοµής ή σε άλλες λογιστικές πολιτικές που έχουν ουσιώδη επίδραση στις
πληροφορίες που αναφέρονται, ο υπόχρεος πρέπει να υποβάλει εκ νέου τα τµήµατα
της λογιστικής κατάστασης του προηγούµενου έτους που επηρεάζονται από τις
αλλαγές.

4.2. ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

Το ρυθµιστικό πλαίσιο για τα δίκτυα και τις υπηρεσίες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών
αναφέρεται στον κανονιστικό έλεγχο των Οργανισµών µε Σηµαντική Ισχύ στην
Αγορά (ΣΙΑ). Μια επιχείρηση θεωρείται ότι κατέχει σηµαντική ισχύ στην αγορά
εφόσον, είτε ατοµικά είτε σε συνεργασία µε άλλες επιχειρήσεις, εφόσον βρίσκεται σε
θέση ισοδύναµη προς δεσπόζουσα θέση, δηλαδή σε θέση οικονοµικής ισχύος που της
επιτρέπει να συµπεριφέρεται, σε σηµαντικό βαθµό, ανεξάρτητα από τους
ανταγωνιστές, τους πελάτες και, τελικά, τους καταναλωτές.

Αξιολογώντας εάν µία επιχείρηση διαθέτει ΣΙΑ, δηλαδή εάν βρίσκεται σε θέση
οικονοµικής ισχύος ο ορισµός της σχετικής αγοράς έχει θεµελιώδη σηµασία
δεδοµένου ότι ο πραγµατικός ανταγωνισµός µπορεί να εκτιµηθεί µόνο µε αναφορά
στην αγορά που ορίζεται µε τον τρόπο αυτό (Επίσηµη Εφηµερίδα Ε.Ε. C165,
11.07.2002).

Μία σχετική αγορά προϊόντων περιλαµβάνει όλα τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που
είναι επαρκώς εναλλάξιµα ή υποκατάστατα, όχι µόνο αναφορικά µε τα αντικειµενικά
χαρακτηριστικά τους, βάσει των οποίων είναι ιδιαίτερα κατάλληλα για την
ικανοποίηση των διαρκών αναγκών των καταναλωτών, τις τιµές τους ή την
επιδιωκόµενη χρήση τους, αλλά και τις συνθήκες του ανταγωνισµού όπως και την
ύπαρξη της προσφοράς και της ζήτησης στην εν λόγω αγορά.

Μία συγκεκριµένη υπηρεσία ή µία σειρά προϊόντων συνιστά µία χωριστή σχετική
αγορά προϊόντων εάν ένας υποθετικός µονοπωλιακός πάροχος θα µπορούσε να
επιβάλλει µία µικρή ή σηµαντική, µη µεταβατική αύξηση τιµών που να υπερβαίνουν
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το ανταγωνιστικό επίπεδο χωρίς να µειώνονται οι πωλήσεις του σε βαθµό που η
αύξηση των τιµών αυτών να αποβαίνει επιζήµια (Γ.∆. Σταµούλης, ΟΠΑ 2009).

Ο ορθός ορισµός µιας σχετικής τηλεπικοινωνιακής αγοράς είναι µία περίπλοκη
διαδικασία και βάσει αυτού προκύπτουν τα κατάλληλα ρυθµιστικά µέτρα που θα
επηρεάσουν τη δυναµική του ανταγωνισµού. Έτσι, οι Εθνικές Ρυθµιστικές Αρχές
ορίζουν τις αγορές που χρειάζονται ρύθµιση µε τη µέθοδο τριών κριτηρίων (Ε.
Γιακουµάκης, ΟΠΑ 2009):
 Την παρουσία υψηλών και µη παροδικών φραγµών εισόδου (barriers to entry),
 την κάλυψη των αγορών των οποίων η δοµή δεν τείνει προς αποτελεσµατικό
ανταγωνισµό
 και την επάρκεια του νόµου περί ανταγωνισµού ο οποίος κρίνεται ανεπαρκής
να αντιµετωπίσει από µόνος του, αποτελεσµατικά, τις εκάστοτε αστοχίες της
αγοράς (can not address market failures).

Όταν λέµε «ρύθµιση» εννοούµε πάντα την “εκ των προτέρων” (ex ante)
κανονιστική ρύθµιση προς την εταιρεία την οποία η «ανάλυση αγορών» απέδειξε ότι
κατέχει ΣΙΑ ή Σηµαντική Ισχύ στην (αντίστοιχη) Αγορά, και εποµένως αυτή είναι µη
ανταγωνιστική και χρήζει εκ των προτέρων «παρέµβασης».
Στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών υπάρχουν τουλάχιστον δύο κύρια είδη
σχετικών αγορών που πρέπει να ληφθούν υπόψη: αγορές για υπηρεσίες ή προϊόντα
που παρέχονται σε τελικούς χρήστες (λιανικές αγορές) και αγορές για τις εισροές που
είναι απαραίτητες ώστε οι φορείς εκµετάλλευσης να παρέχουν υπηρεσίες και
προϊόντα σε τελικούς χρήστες (αγορές χονδρικής). Αυτά τα δύο είδη αγορών µπορούν
να διακριθούν σε περισσότερες κατηγορίες, βάσει των χαρακτηριστικών προσφοράς
και ζήτησης.

Το σηµείο εκκίνησης για τον ορισµό και τον προσδιορισµό των αγορών είναι ο
χαρακτηρισµός των αγορών λιανικής εντός συγκεκριµένου χρονικού ορίζοντα,
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λαµβάνοντας υπόψη τη δυνατότητα υποκατάστασης από την πλευρά της προσφοράς
και της ζήτησης. Αφού έχουν χαρακτηριστεί και οριστεί οι αγορές λιανικής, οι οποίες
είναι αγορές που περιλαµβάνουν την προσφορά και ζήτηση τελικών χρηστών,
ενδείκνυται στη συνέχεια ο προσδιορισµός σχετικών αγορών χονδρικής, που είναι
αγορές οι οποίες περιλαµβάνουν τη ζήτηση προϊόντων και την προσφορά προϊόντων
σε τρίτους που επιθυµούν τον εφοδιασµό τελικών χρηστών.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι αρµόδια για την έκδοση σύστασης για τις σχετικές
αγορές προϊόντων και υπηρεσιών στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Η εν
λόγω σύσταση αποσκοπεί στην καταγραφή των αγορών, τα χαρακτηριστικά των
οποίων είναι δυνατόν να δικαιολογήσουν την επιβολή κανονιστικών υποχρεώσεων, οι
οποίες ορίζονται στις επιµέρους οδηγίες

Έπειτα από την έκδοση της σύστασης, οι ΕΡΑ πραγµατοποιούν ανάλυση των
σχετικών αγορών, λαµβάνοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραµµές που έχει θεσπίσει
η Επιτροπή. Εφόσον µια ΕΡΑ διαπιστώσει ότι στην αγορά δεν υφίσταται πραγµατικός
ανταγωνισµός, προσδιορίζει τις επιχειρήσεις που διαθέτουν ισχύ στην εν λόγω αγορά
και τους επιβάλλει τις ενδεδειγµένες κανονιστικές υποχρεώσεις (Deutsche Bank
Research, 2008).

Με τη Σύσταση της Επιτροπής 497, της 11ης Φεβρουαρίου 2003, προσδιορίζονται οι
αγορές προϊόντων και υπηρεσιών στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών που
επιδέχονται εκ των προτέρων ρύθµιση και προτείνονται 18 αγορές (Σύσταση
11/02/2003).

Επίπεδο λιανικής:
1. Πρόσβαση στο δηµόσιο τηλεφωνικό δίκτυο σε σταθερή θέση για οικιακούς
πελάτες.

2. Πρόσβαση στο δηµόσιο τηλεφωνικό δίκτυο σε σταθερή θέση για µη οικιακούς
πελάτες.

3. ∆ηµοσίως διαθέσιµες τοπικές ή/και εθνικές τηλεφωνικές υπηρεσίες που
παρέχονται σε σταθερή θέση για οικιακούς πελάτες.
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4. ∆ηµοσίως διαθέσιµες διεθνείς τηλεφωνικές υπηρεσίες που παρέχονται σε
σταθερή θέση για οικιακούς πελάτες.

5. ∆ηµοσίως διαθέσιµες τοπικές ή/και εθνικές τηλεφωνικές υπηρεσίες που
παρέχονται σε σταθερή θέση για µη οικιακούς πελάτες.

6. ∆ηµοσίως διαθέσιµες διεθνείς τηλεφωνικές υπηρεσίες που παρέχονται σε
σταθερή θέση για µη οικιακούς πελάτες.

7. Η ελάχιστη δέσµη µισθωµένων γραµµών (έως και 2 Mb/sec).

Επίπεδο χονδρικής:
8. Προέλευση (εκκίνηση) κλήσεων στο δηµόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο που
παρέχεται σε σταθερή θέση.

9. Απόληξη (τερµατισµός) κλήσεων σε µεµονωµένα δηµόσια τηλεφωνικά δίκτυα
που παρέχεται σε σταθερή θέση.

10. ∆ιαβιβαστικές υπηρεσίες στο δηµόσιο σταθερό τηλεφωνικό δίκτυο.

11. Χονδρική παροχή αποδεσµοποιηµένης πρόσβασης (συµπεριλαµβανοµένης της
από κοινού - µεριζόµενης - πρόσβασης) σε µεταλλικούς βρόχους και
υποβρόχους για το σκοπό της παροχής ευρυζωνικών και φωνητικών
υπηρεσιών.

12. Χονδρική παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών.

13. Χονδρική παροχή τερµατικών τµηµάτων µισθωµένων γραµµών.

14. Χονδρική παροχή ζευκτικών τµηµάτων µισθωµένων γραµµών.

15. Πρόσβαση και προέλευση (εκκίνηση) κλήσεων στα δηµόσια δίκτυα κινητής
τηλεφωνίας.
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16. Απόληξη φωνητικών κλήσεων σε µεµονωµένα δίκτυα κινητών επικοινωνιών.

17. Η εθνική αγορά χονδρικής παροχής διεθνούς περιαγωγής σε δηµόσια δίκτυα
κινητών επικοινωνιών.

18. Υπηρεσίες µετάδοσης ραδιοτηλεοπτικών εκποµπών και δίκτυα διανοµής
ραδιοτηλεοπτικού περιεχοµένου σε τελικούς χρήστες

Η Σύσταση της 17ης ∆εκεµβρίου 2007, που αντικατέστησε την 497/2003 σηµειώνει
ότι για όσες αγορές εξακολουθούν να παραµένουν προς ρύθµιση, οι Ρυθµιστικές
Αρχές θα παρεµβαίνουν για να επιβάλλουν υποχρεώσεις σε επιχειρήσεις µόνον
εφόσον οι αγορές θεωρούνται ότι δεν είναι επαρκώς ανταγωνιστικές λόγω της
ύπαρξης τέτοιου είδους επιχειρήσεων οι οποίες κατέχουν θέση που ισοδυναµεί µε
δεσπόζουσα (Σύσταση, 17/12/2007).

Αγορές µε βάση τη Σύσταση της 17ης ∆εκεµβρίου 2007:

Αγορές λιανικής:
1. Πρόσβαση στο δηµόσιο τηλεφωνικό δίκτυο σε σταθερή θέση για οικιακούς
και µη οικιακούς καταναλωτές.

Αγορές χονδρικής:
2. Εκκίνηση κλήσεων από το δηµόσιο τηλεφωνικό δίκτυο που παρέχεται σε
σταθερή θέση.

3. Τερµατισµός κλήσεων σε µεµονωµένα δηµόσια τηλεφωνικά δίκτυα που
παρέχονται σε σταθερή θέση.

4. Χονδρική αγορά (φυσικής) πρόσβασης σε υποδοµή δικτύου

5. Ευρυζωνική πρόσβαση χονδρικής.
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6. Χονδρική αγορά τερµατικών τµηµάτων µισθωµένων γραµµών, ανεξάρτητα
από την τεχνολογία που χρησιµοποιείται για την παροχή µισθωµένης ή
αποκλειστικής χωρητικότητας.

7. Τερµατισµός φωνητικών κλήσεων µεµονωµένα κινητά δίκτυα.

Η Απόφαση 482/051 της E.E.T.T. (ΑΠ: 482/051/26-05-2008), επιβάλλει όπως ο
ΟΤΕ υποχρεούται να συντάσσει οικονοµικές καταστάσεις λογιστικού διαχωρισµού
µεταξύ των χονδρικών και λιανικών υπηρεσιών του. Επισηµαίνεται ότι στο πλαίσιο
της ανάλυσης του επιπέδου του ανταγωνισµού στις επιµέρους αγορές των
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ο ΟΤΕ έχει ορισθεί ως οργανισµός µε σηµαντική ισχύ
σε 15 επιµέρους αγορές (5 αγορές λιανικής και 10 αγορές χονδρικής).

Για την κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων απαραίτητη είναι η χρήση τόσο
της µεθοδολογίας του πλήρως κατανεµηµένου τρέχοντος κόστους (FDC CCA) όσο
και της µεθοδολογίας LRAIC. Οι καταστάσεις πρέπει να διαµορφωθούν τόσο για τις
υπηρεσίες χονδρικής – λιανικής όσο και για τις σχετικές Aγορές εντός αυτών:

Αγορές Χονδρικής:
Η Υπηρεσία Χονδρικής αποτελείται από τα δίκτυα κορµού και πρόσβασης τα οποία
παρέχουν

τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες τόσο σε άλλους εξουσιοδοτηµένους

παρόχους όσο και στη Λιανική Υπηρεσία του ΟΤΕ. Τα κόστη που χρεώνονται στην
Υπηρεσία Λιανικής είναι τα κόστη χονδρικής υπηρεσίας που έχουν υπολογιστεί µε
τη µεθοδολογία LRΑIC συµπεριλαµβανοµένου του κόστους του κεφαλαίου.

1. Πρόσβαση

σε

τηλεφωνικές

συνδέσεις

χαµηλής

χωρητικότητας

(συµπεριλαµβανοµένης της Χονδρικής Εκµίσθωσης Γραµµών)

2. Πρόσβαση στον Αδεσµοποίητο Τοπικό Βρόχο (συµπεριλαµβανοµένου του
Υποβρόχου)

3. Χονδρική Ευρυζωνική Πρόσβαση

4. Υπηρεσίες ∆ιασύνδεσης:
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 Τερµατισµός κλήσεων
 Εκκίνηση κλήσεων
 ∆ιαβίβαση κλήσεων

5. Εσωτερικώς παρεχόµενη µετάδοση τηλεφωνικών κλήσεων

6. Χονδρικές τερµατικές µισθωµένες γραµµές χωρητικότητας έως και 2Mbps

7. Χονδρικές τερµατικές µισθωµένες γραµµές χωρητικότητας άνω των 2 Mbps

8. Χονδρικά ζευκτικά τµήµατα µισθωµένων γραµµών

9. Λοιπές µισθωµένες γραµµές χονδρικής

10. Λοιπά χονδρικά

Αγορές Λιανικής:
Η Υπηρεσία Λιανικής περιλαµβάνει τα κόστη, τα έσοδα και το απασχολούµενο
κεφάλαιο που σχετίζονται µε την παροχή υπηρεσιών στους τελικούς χρήστες. Στο
κατανεµηµένο κόστος περιλαµβάνονται και τα τέλη µεταφοράς τα οποία σχετίζονται
µε τη χρήση των πόρων του δικτύου ή των υπηρεσιών δικτύου που παρέχονται από
την Υπηρεσία Χονδρικής, καθώς και τα έξοδα µάρκετινγκ, τιµολόγησης κ.α. που
συνδέονται µε την παροχή υπηρεσιών σε τελικούς χρήστες.

1. Πρόσβαση σε τηλεφωνικές συνδέσεις χαµηλής συχνότητας

2. Αστικές και Εθνικές κλήσεις λιανικής

3. Λιανική Ευρυζωνική Πρόσβαση

4. Λιανικές Μισθωµένες γραµµές χωρητικότητας έως και 2Mbps

5. Λοιπά λιανικά
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Επίσης, η Σύσταση 19/09/2005 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Λογιστικό
∆ιαχωρισµό και τα Κοστολογικά Συστήµατα, υπογραµµίζει ότι «η επιβολή του
λογιστικού διαχωρισµού µπορεί να καλύψει αγορές στις οποίες ο πάροχος δεν έχει
Σηµαντική Ισχύ στην Αγορά (ΣΙΑ), π.χ. για να διασφαλισθεί η συνέπεια των
δεδοµένων.»

Στα πλαίσια της υποχρέωσης λογιστικού διαχωρισµού για κάθε µία από τις εν λόγω
υπηρεσίες και σύµφωνα µε το Παράρτηµα της Σύστασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
η ΕΕΤΤ έχει επιβάλει στον ΟΤΕ την υποχρέωση να προετοιµάζει και να δηµοσιεύει
ετησίως τις εξής οικονοµικές πληροφορίες:
 Κατάσταση Λογαριασµού Αποτελεσµάτων Χρήσεως,
 Κατάσταση Απασχολούµενου κεφαλαίου (λεπτοµερής µέθοδος υπολογισµού και
τιµές των χρησιµοποιούµενων παραµέτρων),
 Ενοποίηση λογαριασµών και συµφωνία µε προβλεπόµενους από το νόµο
λογαριασµούς ή άλλες πηγές πληροφοριών κοστολόγησης,
 Περιγραφή των µεθοδολογιών κοστολόγησης, µε αναφορά της βάσης και των
προτύπων κόστους, των µεθοδολογιών κατανοµής και αποτίµησης, της
αναγνώρισης και του χειρισµού του έµµεσου κόστους,
 Παρατηρήσεις σχετικές µε τη µη διακριτική µεταχείριση (λεπτοµερή τέλη
µεταφοράς),
 Έκθεση λογιστικού ελέγχου,
 Περιγραφή των πολιτικών λογιστικής και των ρυθµιστικώς προβλεπόµενων
λογιστικών αρχών.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ

5.

ΜΕΘΟ∆ΟΣ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΚΟΣΤΟΥΣ

ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
Σύµφωνα µε τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το σύστηµα κοστολόγησης για
κάθε µία παρεχόµενη υπηρεσία θα πρέπει να τεκµηριώνεται λεπτοµερώς. Πιο
συγκεκριµένα θα πρέπει να περιλαµβάνει ορισµένα στοιχεία απαραίτητα για την
εκπλήρωση της αρχής της διαφάνειας. Στόχος είναι, µέσω της δηµοσίευσης των
πληροφοριών αυτών, να εξασφαλίζεται διαφάνεια αναφορικά µε τον υπολογισµό των
τελών κάθε υπηρεσίας, επιτρέποντας σε άλλους παράγοντες της αγοράς να
βεβαιωθούν ότι τα τέλη αυτά έχουν υπολογιστεί κατά τρόπο δίκαιο και ορθό
(Σύσταση Επιτροπής, 19/09/2005).

Για την επίτευξη του παραπάνω στόχου απαραίτητη είναι η αναφορά σε στοιχεία
όπως, η χρησιµοποιούµενη βάση κόστους, (π.χ. το ιστορικό ή το τρέχον κόστος), το
χρησιµοποιούµενο

τυποποιηµένο

κόστος

(π.χ.

το

πρότυπο

του

πλήρως

κατανεµηµένου κόστους ή του µακροπρόθεσµου µέσου επαυξητικού κόστους κ.λπ.),
και άλλοι κρίσιµοι παράγοντες κοστολόγησης, όπως το κόστος κεφαλαίου και οι
αποσβέσεις.

Ο υπολογισµός του κόστους από τον Υπόχρεο Οργανισµό οφείλει να γίνεται βάσει
των κάτωθι τριών αρχών:

(α) Αρχές καταµερισµού κόστους, κεφαλαιουχικών δαπανών και εισοδηµάτων.

Ο Υπόχρεος Οργανισµός έχει ευθύνη και υποχρέωση και οφείλει να διασφαλίζει ότι
το κοστολογικό σύστηµα έχει τη δυνατότητα καταµερισµού του κόστους σε
αδεσµοποίητα στοιχεία δικτύου µε απώτερο σκοπό τον καθορισµό του κόστους
αδεσµοποίητων προϊόντων και υπηρεσιών. Η µεθοδολογία καταµερισµού του
κόστους βασίζεται στις πιο κάτω αρχές και διαδικασίες (ANDERSEN, 2002):
 Αρχή της αιτιότητας του κόστους (Cost Causality Principle).

Ο υπολογισµός του κόστους έχει ως βάση τις αρχές της αιτιότητας του κόστους, της
αντικειµενικότητας, της συνέπειας, της αποδοτικότητας και της διαφάνειας. Η αρχή
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της αιτιότητας του κόστους ορίζει ότι το κόστος καταµερίζεται άµεσα ή έµµεσα στις
υπηρεσίες και προϊόντα, τα οποία προκαλούν κόστος ή/και δηµιουργούν εισόδηµα. Ο
καταµερισµός γίνεται µε την εξέταση και τεκµηρίωση της σχέσης του κάθε στοιχείου
κόστους, κεφαλαιουχικής δαπάνης και εισοδήµατος.

Στη συνέχεια καθορίζεται και ποσοτικοποιείται η κλείδα µερισµού που προκάλεσε
τη δηµιουργία του εν λόγω στοιχείου και χρησιµοποιείται για τον καταµερισµό του
κάθε στοιχείου κόστους, κεφαλαιουχικής δαπάνης και εισοδήµατος ξεχωριστά σε
κάθε δραστηριότητα, στοιχείο δικτύου, υπηρεσία ή προϊόν κόστους, κεφαλαιουχικής
δαπάνης και εισοδήµατος.
 Κοστολόγηση ανά δραστηριότητα (Activity Based Costing - ABC).

Ο καταµερισµός του κόστους πρέπει να βασίζεται στην µεθοδολογία ABC, κατά την
οποία δηµιουργούνται αιτιολογηµένες σχέσεις µεταξύ του κόστους και των
υπηρεσιών ή προϊόντων έτσι ώστε κάθε υπηρεσία ή προϊόν που καταναλώνει
ενδογενείς ή εξωγενείς πόρους του υπόχρεου οργανισµού να της καταµερίζεται και το
ανάλογο κόστος. Οι οδηγοί κόστους που απορρέουν από την εν λόγω µεθοδολογία
οφείλουν να είναι ανιχνεύσιµοι και να αποτυπώνουν µια καθαρή σχέση µεταξύ αιτίας
και αποτελέσµατος αναφορικά µε το κόστος των συγκεκριµένων δραστηριοτήτων.
 Γενικές αρχές και διαδικασία καταµερισµού κόστους.

Το κόστος πρέπει να καταλογίζεται στις υπηρεσίες εκείνες και στα προϊόντα που
προκαλούν την αύξηση του εν λόγω κόστους,

Ο καταλογισµός του κόστους

επιτρέπεται να γίνεται µε εναλλακτικές µεθόδους, εάν η διαφορά ως προς το
αποτέλεσµα που προκύπτει δεν είναι ουσιώδης. Ο καταλογισµός του κόστους πρέπει
να γίνεται µε αντικειµενικά κριτήρια, χωρίς εσκεµµένη αλλοίωση του κόστους µίας
υπηρεσίας προς όφελος άλλης.

Τα στοιχεία, δεδοµένα και πληροφορίες βάσει των οποίων γίνεται η αποτύπωση του
κόστους οφείλουν να περιέχουν µεγάλο βαθµό λεπτοµέρειας, έτσι ώστε να υπάρχει
δυνατότητα

καταµερισµού

του

σχετικού

κόστους

µε

τον

καλύτερο

και

αποτελεσµατικότερο τρόπο, ενώ ο καταµερισµός του κόστους οφείλει να βασίζεται
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τόσο στην αρχή της αναλογικότητας όσο και την αρχή της σηµαντικότητας. Τα
στοιχεία κόστους του υπόχρεου οργανισµού οφείλουν να προέρχονται από µία
ολοκληρωµένη και πλήρη βάση κόστους, η οποία περιέχει το συνολικό κόστος που
υφίσταται ο Υπόχρεος Οργανισµός σε όλες ανεξαρτήτως τις αγορές, στις οποίες
δραστηριοποιείται (Κοέν Σάνδρα, 2004).

(β) Βασικές απαιτήσεις κοστολογικού συστήµατος,

Ο Υπόχρεος Οργανισµός έχει ευθύνη, υποχρέωση και οφείλει να διασφαλίζει ότι το
κοστολογικό σύστηµα βασίζεται σε µια δέσµη κανόνων, οι οποίοι υποστηρίζουν τον
καταµερισµό του κόστους, εισοδηµάτων και κεφαλαιουχικών δαπανών σε
δραστηριότητες, προϊόντα και υπηρεσίες. Επιπλέον, όλα τα υποσυστήµατα,
διαδικασίες, πολιτικές και πρωτόκολλα του κοστολογικού συστήµατος πρέπει να
έχουν την δυνατότητα να κρατούν ιστορικά στοιχεία και πληροφορίες έτσι ώστε να
είναι διαθέσιµες λεπτοµερείς εκθέσεις και αναφορές για τα εισοδήµατα, το κόστος, τα
περιουσιακά στοιχεία και τις κεφαλαιουχικές δαπάνες του υπόχρεου οργανισµού
(ERG, 2005).
Στο κεφάλαιο 6 παρουσιάζονται τα κοστολογικά συστήµατα και οι µεθοδολογίες
επιµερισµού του κόστους.

(γ) Μεθοδολογία Υπολογισµού µεσοσταθµικού κόστους κεφαλαίου.

Το κόστος κεφαλαίου του υπόχρεου οργανισµού οφείλει να αντικατοπτρίζει το
ευκαιριακό κόστος των κεφαλαίων, τα οποία είναι επενδυµένα σε στοιχεία δικτύου
και άλλα σχετικά στοιχεία ενεργητικού, το οποίο περιλαµβάνει ένα λογικό περιθώριο
κέρδους.

Το µεσοσταθµικό κόστος κεφαλαίου – Weighted Average Cost of Capital (WACC)
υπολογίζεται βάσει της ακόλουθης σχέσης:

όπου
Re = κόστος ιδίων κεφαλαίων,
Rd = κόστος ∆ανεισµού,
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E = συνολική αξία των ιδίων κεφαλαίων, και
D = συνολική αξία των ξένων κεφαλαίων.

Ο καθορισµός του κόστους των ίδιων κεφαλαίων βασίζεται στην πιο κάτω σχέση:

Όπου
Rf = Απόδοση µηδενικού κινδύνου (Risk Free Rate)
Βe = συντελεστής βήτα (Beta Factor)
Pm = Ανταµοιβή Κινδύνου Αγοράς (Market Risk Premium)

Το κόστος κεφαλαίου του υπόχρεου οργανισµού οφείλει να υπολογίζεται βάσει της
αρχής της διαφάνειας λαµβάνοντας υπόψη τις πιο κάτω παραµέτρους:
 Το ύψος των ίδιων κεφαλαίων αποτυπώνεται µε βάση την τρέχουσα αξία στον
ισολογισµό του υπόχρεου οργανισµού.
 Το ύψος των ξένων κεφαλαίων αποτυπώνεται στη λογιστική τους αξία στον
ισολογισµό του υπόχρεου οργανισµού.
 Το κόστος δανεισµού υπολογίζεται από το µεσοσταθµικό κόστος των δανείων που
βρίσκονται υπό εκκρεµότητα στον υπόχρεο οργανισµό.
 Η ανταµοιβή κινδύνου της αγοράς αποτελεί την ανταµοιβή, την οποία αναµένει
ένας οριακός επενδυτής που επιλέγει να επενδύσει στην εν λόγω αγορά και όχι
στην επένδυση µηδενικού κινδύνου. Η χρησιµοποίηση µακροπρόθεσµων
ιστορικών στοιχείων είναι εύλογη για τον υπολογισµό της εν λόγω παραµέτρου,
υπό την προϋπόθεση ότι δεν διαφοροποιείται σε µεγάλο βαθµό το προφίλ
κινδύνου της αγοράς ή του υπόχρεου οργανισµού σε µεταβατικές περιόδους όπως
µεταξύ άλλων πριν και µετά από την φιλελευθεροποίηση της αγοράς.
 Η απόδοση του µηδενικού κινδύνου υπολογίζεται βάσει κρατικών οµολόγων
µακροπρόθεσµης διάρκειας από δέκα (10) µέχρι τριάντα (30) ετών.
 Ο Υπόχρεος Οργανισµός δύναται να χρησιµοποιήσει διαφορετική εκτίµηση
κινδύνου σε κάθε ξεχωριστή αγορά ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην οποία
δραστηριοποιείται, εφόσον υπάρχει εύλογη αιτία και τεκµηρίωση (ERG, 2005).
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5.2 ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ

Η µεθοδολογία κοστολόγησης βάσει του τρέχοντος κόστους αξιολογεί την
χρηµατοοικονοµική απόδοση του υπόχρεου οργανισµού λαµβάνοντας υπόψη το
κόστος, το οποίο θα επωµιστεί ένας νεοεισερχόµενος ανταγωνιστής στην αγορά που
θα προσφέρει υπηρεσίες σε τιµές που επιτρέπον την ανάκτηση του τρέχοντος
κόστους.

Ως τρέχον κόστος για σύγχρονα ισοδύναµα πάγια (Current Cost Accounting for
Equivalent Assets) ορίζεται το κόστος ενός πάγιου στοιχείου αν αυτό αγοραζόταν
στην παρούσα φάση. Πρακτικά, γίνεται µια προσπάθεια να εκτιµηθούν οι δαπάνες
που έχουν πραγµατοποιηθεί στο παρελθόν για να εγκατασταθεί το δίκτυο,
χρησιµοποιώντας τη σύγχρονη τεχνολογία. Πιο συγκεκριµένα, γίνεται µια
επαναξιολόγηση όλων των παγίων µε βάση το τρέχον κόστος. Σηµειώνεται ότι για τα
πάγια που δεν είναι διαθέσιµα πλέον στην αγορά γίνεται αντικατάστασή τους µε τη
µέθοδο

των

ισοδύναµων

σύγχρονων

παγίων

(Modern

Equivalent

Asset),

χρησιµοποιείται δηλαδή η αξία ενός ισοδύναµου σύγχρονου παγίου που διαθέτει την
ίδια ικανότητα και λειτουργικότητα µε το προς αντικατάσταση πάγιο (Μιχαλακέλης
Κατσιάνης, 2008).

Στο σηµείο αυτό, θα πρέπει να τονιστεί το γεγονός ότι η τιµή απόκτησης του παγίου
στοιχείου θα διαφέρει σηµαντικά από την τιµή αντικατάστασής του, ενώ ταυτόχρονα
θα πρέπει να γίνει έρευνα αγοράς αναφορικά µε τη διαθεσιµότητα των παγίων
στοιχείων. Είναι προφανές ότι λόγω του ρυθµού εξέλιξης της τεχνολογίας είναι
αρκετά πολύπλοκη η υιοθέτηση µιας µεθόδου λογιστικής του τρέχοντος κόστους.
Έτσι, τελικά, για να υιοθετηθεί η κατάλληλη µέθοδος είναι απαραίτητο να ληφθούν
υπόψη δυο σηµαντικές παράµετροι. Καταρχήν είναι σηµαντικό να υπάρχει η
τεχνολογία που θα αντικαταστήσει την παλιά. Επιπλέον, θα πρέπει η υπάρχουσα
τεχνολογία να διαθέτει τα ίδια επίπεδα λειτουργικότητας και ικανότητας µε την
τεχνολογία που πρόκειται να αντικαταστήσει. Είναι προφανές ότι οι µεταγενέστερες
τεχνολογίες θα είναι αρκετά πιο εξελιγµένες και ανώτερης ποιότητας, µε πολύ
υψηλότερους βαθµούς απόδοσης και πολύ πιο υψηλά επίπεδα λειτουργικότητας.
Είναι πιθανό, δηλαδή, το σύγχρονο στοιχείο που θα αντικαταστήσει το παλαιότερο να
µην έχει το λειτουργικό κόστος ή το κόστος συντήρησης που είχε το παλαιότερο. Τα
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εν λόγω κόστη θα πρέπει να συνεκτιµηθούν ενώ είναι απαραίτητο να γίνει
αναπροσαρµογή των αξιών έτσι ώστε να εκφράζουν στοιχεία µε ισοδύναµη
ενεργητικότητα και λειτουργικότητα µε τα παλαιά.

Το κοστολογικό σύστηµα του ΟΤΕ χρησιµοποιεί την Κοστολόγηση Τρέχοντος Κόστους
και εποµένως, όλα τα πάγια του ΟΤΕ αποτιµώνται εκ νέου µε βάση την τρέχουσα αξία
τους προκειµένου να αντικατοπτρίζουν το κόστος που θα αντιµετώπιζε ένας
νεοεισερχόµενος πάροχος εάν έπρεπε να κατασκευάσει ένα δίκτυο παρόµοιο µε το δίκτυο
του ΟΤΕ. Ο ΟΤΕ χρησιµοποιεί την αρχή της «διατήρησης του χρηµατοοικονοµικού
κεφαλαίου» (Financial Capital Maintenance - FCM). Σύµφωνα µε την αρχή αυτή, τα
κεφάλαια των µετόχων διατηρούνται σε πραγµατικούς όρους στο ίδιο επίπεδο µε την
αρχή της περιόδου. Με την προσέγγιση αυτή, τα έσοδα γίνονται κέρδη αφού παρασχεθεί
ένα επαρκές ποσό για τη διατήρηση της χρηµατοοικονοµικής αξίας του παγίου (ή της
επιχειρηµατικής δραστηριότητας).

5.2.1 Αρχές Αποτίµησης Πάγιων Στοιχείων

Ο ΟΤΕ χρησιµοποιεί τις ακόλουθες µεθόδους για την εκ νέου αποτίµηση των παγίων του
(EETT, ∆ηµόσια ∆ιαβούλευση):

•

Ιστορικό κόστος: Η µέθοδος αυτή χρησιµοποιείται σε περίπτωση που το ιστορικό
κόστος ενός παγίου δεν θα διαφέρει σηµαντικά από το τρέχον κόστος του. Αυτό
περιλαµβάνει πάγια µε χαµηλή αξία ή πάγια που αγοράστηκαν πρόσφατα.

•

Χρήση δεικτών (Indexation): Η µέθοδος αυτή είναι κατάλληλη για πάγια που έχουν
υποστεί µια µικρή τεχνολογική αλλαγή και όλα τα κεφαλαιοποιηµένα κόστη θα
έπρεπε να αναληφθούν πάλι εάν το πάγιο επρόκειτο να αντικατασταθεί σήµερα.
Αυτή η µέθοδος βασίζεται στο ιστορικό κόστος και τη χρήση κατάλληλου δείκτη.

•

Απόλυτη Αποτίµηση (absolute valuation): Η µέθοδος αυτή χρησιµοποιεί τον
πραγµατικό όγκο των παγίων και τις τρέχουσες τιµές τους. Χρησιµοποιείται για
στοιχεία που έχουν υποστεί κάποια τεχνολογική αλλαγή και είναι δύσκολο να
αναπτυχθεί ο κατάλληλος δείκτης. Η µέθοδος αυτή χρησιµοποιείται επίσης σε
περίπτωση τεχνολογικής αλλαγής, και συγκεκριµένα σε περίπτωση παγίων που δεν
παράγονται πλέον. Στην περίπτωση αυτή το κόστος αντικατάστασης βασίζεται στο
κόστος ενός Σύγχρονου Ισότιµου Παγίου (Modern Equivalent Asset - MEA).
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•

Συγκριτικές Αναφορές (Benchmarks): Σε περίπτωση που ο ΟΤΕ δεν µπορεί να
προβεί σε εφαρµογή της µεθόδου αποτίµησης µε χρήση δεικτών (δηλαδή δεν µπορεί
να οριστεί κατάλληλος δείκτης) ή της µεθόδου της απόλυτης αποτίµησης,
χρησιµοποιεί συγκριτικές αναφορές (benchmarks).

5.2.2 Μέθοδοι Απόσβεσης

Η εκ νέου αποτίµηση των παγίων οδηγεί σε νέα µεικτά κόστη αντικατάστασης (Gross
Replacement Cost - GRC) για κάθε κατηγορία παγίων. Οι συνολικές αποσβέσεις
υπολογίζονται ξανά και οδηγούν σε νέα καθαρά κόστη αντικατάστασης (Καθαρό
Κόστος Αντικατάστασης - Net Replacement Cost - NRC) για κάθε πάγιο.
Η αλλαγή στην αξία του παγίου η οποία οφείλεται στην αλλαγή στην τρέχουσα αξία
του παγίου µεταξύ της αρχής και του κλεισίµατος της περιόδου καλείται Κέρδος
∆ιατήρησης (Holding Gain) ή Ζηµία ∆ιατήρησης (Holding Loss), ανά περίπτωση.
Στα πλαίσια της Αρχής ∆ιατήρησης του Χρηµατοοικονοµικού Κεφαλαίου, το κέρδος
(ζηµιά) αφαιρείται από το κόστος (προστίθεται στο κόστος).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
6.1

ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΚΟ

ΣΥΣΤΗΜΑ

ΠΛΗΡΟΥΣ

ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΟΥ

ΚΟΣΤΟΥΣ – ΠΚΚ (FULLY DISTRIBUTED COST – FDC)

FDC είναι η µέθοδος της λογιστικής κοστολόγησης κατά την οποία το συνολικό
κόστος ενός οργανισµού κατανέµεται πλήρως, άµεσα ή έµµεσα, σε όλα τα προϊόντα ή
και υπηρεσίες του οργανισµού. Βασίζεται στην ιστορική (λογιστική) ή την τρέχουσα
αποτύπωση του κόστους και περιλαµβάνει το άµεσο και έµµεσο αποδιδόµενο σε µία
υπηρεσία κόστος συν ένα ποσοστό από οµαδικά κόστη που δεν είναι άµεσα
συσχετιζόµενα µε τη συγκεκριµένη υπηρεσία (ANDERSEN, 2002).

Η ανωτέρω µεθοδολογία, µέσω της οποίας υλοποιείται ο επιµερισµός του κόστους
του απασχολούµενου κεφαλαίου και των εσόδων, περιλαµβάνει τα ακόλουθα βήµατα:

1. Τα άµεσα κόστη και το απασχολούµενο κεφάλαιο επιβαρύνουν τα δοµικά
στοιχεία του δικτύου, τις δραστηριότητες ή τα προϊόντα.
2. Τα κόστη και το απασχολούµενο κεφάλαιο που χρησιµοποιούνται από κοινού
τόσο από τα δοµικά στοιχεία δικτύου, όσο και από δραστηριότητες ή προϊόντα
επιµερίζονται βάσει κλείδων µερισµού. Αυτές οι κλείδες µερισµού έχουν
επιλεχθεί έτσι ώστε να ακολουθούν την αρχή της πρόκλησης του κόστους.
3. Τα έµµεσα κόστη που δεν έχουν καµία αιτιώδη σχέση επιµερίζονται σύµφωνα
µια κλείδα µερισµού αναλογικών ποσοστών όπως π.χ. το ήδη κατανεµηµένο
κόστος.
4. Τα έσοδα κατανέµονται στα προϊόντα που τα αφορούν.

Όλα τα προϊόντα κατανέµονται άµεσα σε µια σχετική Υπηρεσία (Χονδρική, Λιανική
ή Λοιπά) και σε µια σχετική Αγορά (π.χ., χονδρικός τερµατισµός κλήσεων, λιανική
άλλα κ.λπ.). Τα κόστη, το απασχολούµενο κεφάλαιο και τα έσοδα κατανέµονται και
αυτά, όπως και τα προϊόντα, στη σχετική Υπηρεσία και Αγορά.
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ΚΟΣΤΗ

Ο ορισµός του σχετικού κόστους αποτελεί το πρώτο στάδιο στην κατανοµή του κόστους
στις υπηρεσίες. Τα «Άµεσα κόστη» (Direct costs) αποδίδονται άµεσα σε συγκεκριµένες
υπηρεσίες. Τα «Έµµεσα κόστη» (Indirect costs) όπως το κόστος των παγίων πρέπει να
κατανέµονται σε κέντρα κόστους (cost centres) προτού κατανεµηθούν σε υπηρεσίες.

Ο καταµερισµός του κόστους σε κέντρα κόστους γίνεται διαδοχικά σε τρία στάδια. Κατά
το πρώτο στάδιο της διαδικασίας καταµερίζονται όπου είναι εφικτό, µε τη βοήθεια των
κατάλληλων οδηγών κόστους, τα κέντρα κόστους των άλλων δραστηριοτήτων στα
κέντρα των σχετικών δραστηριοτήτων και του δικτύου καθώς επίσης στα τελικά
προϊόντα και υπηρεσίες. Στο δεύτερο στάδιο καταµερίζονται όπου είναι εφικτό τα κέντρα
κόστους των σχετικών δραστηριοτήτων στα τελικά προϊόντα και υπηρεσίες. Στην
επόµενη φάση διαµοιράζονται τα κόστη του δικτύου στα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Το
τελικό στάδιο της εν λόγω διαδικασίας αφορά την οµαδοποίηση των προϊόντων και
υπηρεσιών σε αγορές, όπως αυτές έχουν οριστεί για τους σκοπούς του λογιστικού
διαχωρισµού (Χονδρική, Λιανική ή Λοιπά).

Όλα τα τεχνικά προϊόντα, που περιέχουν τα δικτυακά κόστη, ανήκουν στη Χονδρικές
Αγορές Υπηρεσίες.

ΜΕΣΟ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Πάγια:
Το µέσο Απασχολούµενο Κεφάλαιο αναφέρεται στο µέσο όρο των υπολοίπων αρχής
και τέλους χρήσης για τα πάγια. Γενικά, τα υπόλοιπα αυτά επιµερίζονται σύµφωνα µε
τη µεθοδολογία Activity Based Costing που χρησιµοποιείται για την κατανοµή των
αποσβέσεων, και οι οδηγοί κόστους που χρησιµοποιούνται είναι οι ίδιοι.

Οι

προσαρµογές µε βάση το τρέχον κόστος στις ιστορικές αποσβέσεις (πρόσθετη
απόσβεση και καθαρά παρακρατηθέντα κέρδη/ζηµίες) κατανέµονται επίσης
χρησιµοποιώντας τις ίδιες µεθόδους.
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Χρεώστες, Πιστωτές και Προβλέψεις:
Για αυτές τις κατηγορίες λογαριασµών ισολογισµού, το Μέσο Απασχολούµενο
Κεφάλαιο αναφέρεται στον µέσο όρο των τριµηνιαίων υπολοίπων. Οι λογαριασµοί
του Ισολογισµού που σχετίζονται µε στοιχεία δικτύου κατανέµονται στα δοµικά
στοιχεία του δικτύου εντός των υπηρεσιών χονδρικής. Οι λογαριασµοί που
σχετίζονται µε τα προϊόντα κατανέµονται άµεσα στα προϊόντα που αφορούν, ή
επιµερίζονται µεταξύ οµάδων προϊόντων. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα οι κατηγορίες
λογαριασµών που σχετίζονται µε τα

προϊόντα χονδρικής να κατανέµονται στις

Χονδρικές Υπηρεσίες και Αγορές, και εκείνες που σχετίζονται µε τα προϊόντα
λιανικής να κατανέµονται στις Λιανικές Υπηρεσίες και Αγορές.

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ∆ΙΚΤΥΟΥ

Η διαδικασία που χρησιµοποιείται για την κατανοµή του κόστους στα δοµικά
στοιχεία δικτύου είναι βασισµένη σε πληροφορίες που προέρχονται από τις Τεχνικές
Υπηρεσιακές Λειτουργίες καθώς και από πληροφοριακά συστήµατα.

Εξοπλισµός κέντρου:
Οι κύριοι οδηγοί κόστους για τον εξοπλισµό των κέντρων είναι ο αριθµός των
συνδέσεων και η διάρκεια των κλήσεων. Η κατανοµή του κόστους των κέντρων που
σχετίζεται µε την κίνηση, σε υπηρεσίες-προϊόντα γίνεται µέσω των συντελεστών
δροµολόγησης

(routing

factors).

Οι

εν

λόγω

συντελεστές

δροµολόγησης

χρησιµοποιούνται από κοινού σε συνδυασµό µε τους όγκους κίνησης (λεπτά) για να
γίνει η κατανοµή του κόστους.
Η κατανοµή του κόστους των κέντρων που σχετίζεται µε την πρόσβαση γίνεται επί
τη βάσει των αριθµών συνδέσεων για τις διάφορες υπηρεσίες-προϊόντα.

Εξοπλισµός δεδοµένων:
Κόστη εξοπλισµού όπως τα ADSL DSLAMs, IP και ATM routers κατανέµονται µε
βάσει τα τεχνικά στοιχεία τόσο για τις υπηρεσίες λιανικής όσο και της χονδρικής.
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Καλώδια και αγωγοί:
Το µητρώο πάγιων έχει διακριτές κατηγορίες για τα καλώδια που αφορούν την
πρόσβαση και το δίκτυο κορµού. Στο δίκτυο πρόσβασης ο πάγιος εξοπλισµός
κατανέµεται σύµφωνα µε τις τεχνικές πληροφορίες, και τον αριθµό γραµµών που
χρησιµοποιούνται από διαφορετικές υπηρεσίες. Στο δίκτυο κορµού ο πάγιος
εξοπλισµός κατανέµεται µε βάσει τις χιλιοµετρικές αποστάσεις.

Λειτουργικά Κόστη ∆ικτύου:
Τα κόστη που σχετίζονται µε τις βασικές λειτουργικές διαδικασίες για την επισκευή
και τη συντήρηση αποδίδονται στις υποδραστηριότητες του δικτύου µε τη βοήθεια
ερωτηµατολογίων τα οποία επικαιροποιούνται κάθε εξάµηνο. Οι υποδραστηριότητες
κατανέµονται στη συνέχεια στα δοµικά στοιχεία του δικτύου, έτσι ώστε τα κόστη
παγίων και τα λειτουργικά κόστη να κατανέµονται στα τελικά προϊόντα-υπηρεσίες,
και άρα στις υπηρεσίες και αγορές που προβλέπονται στο πλαίσιο του Λογιστικού
∆ιαχωρισµού

Γενικά, τα ίδια δοµικά στοιχεία δικτύου και οι ίδιες µέθοδοι κατανοµής
χρησιµοποιούνται

τόσο

για

τις

υπηρεσίες

λιανικής

όσο

και

χονδρικής,

εξασφαλίζοντας την εφαρµογή της αρχής της µη -διάκρισης.
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6.2

ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΚΟ

ΣΥΣΤΗΜΑ

ΜΕΣΟΥ

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ

ΚΟΣΤΟΥΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΤΡΕΧΟΝ ΚΟΣΤΟΣ - Μ.Μ.Ε.Κ/Τ.Κ, (LONG RUN
AVERAGE INCREMENTAL COST – L.R.A.I.C./C.C.A)

Αυτή η µεθοδολογία υπολογίζει την αλλαγή στο συνολικό κόστος µιας εταιρίας η
οποία προκύπτει από µια αύξηση ή µείωση των παρεχόµενων υπηρεσιών. Ο
µακροπρόθεσµος ορίζοντας αφορά το χρονικό διάστηµα κατά το οποίο όλοι οι
συντελεστές της παραγωγής (inputs) είναι µεταβλητοί. Ως επαύξηση (increment)
ορίζεται µία συγκεκριµένη αύξηση (µείωση) του όγκου παραγωγής. Το επαυξητικό
κόστος ισούται µε το συνολικό κόστος της παραγωγής µαζί µε την επαύξηση, µείον
το συνολικό κόστος χωρίς την επαύξηση. Είναι δηλαδή το επιπλέον κόστος που
χρειάζεται ο Υπόχρεος Οργανισµός σε µακροπρόθεσµο ορίζοντα για να παρέχει µια
ολοκληρωµένη υπηρεσία, υπό την προϋπόθεση ότι όλες οι παραγωγικές
δραστηριότητες παραµένουν αναλλοίωτες (ANDERSEN, 2002).

Η µεθοδολογία Μ.Μ.Ε.Κ. οφείλει να βασίζεται στην αρχή κοστολόγησης του
τρέχοντος

κόστους και να λαµβάνει υπόψη το κόστος της πιο αποδοτικής

τεχνολογίας που είναι σήµερα διαθέσιµη έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι, οι
νεοεισερχόµενοι πάροχοι στην αγορά αγοράζουν από τον υπόχρεο οργανισµό
στοιχεία δικτύου, χωρίς να αγοράζουν µαζί οποιεσδήποτε ανεπάρκειες στην
αποδοτικότητα και παραγωγικότητα.

Ο

OTE

είναι

υποχρεωµένος

να

καταρτίζει

ξεχωριστούς

λογαριασµούς

χρησιµοποιώντας τόσο τη µεθοδολογία LRAIC όσο και τη µεθοδολογία FDC, όµως
ο σκοπός της LRAIC κοστολόγησης περιορίζεται στα κόστη δικτύου. Τα κόστη
λιανικής κατανέµονται στην επαυξήση «Λοιπά», και εποµένως δεν είναι δυνατόν να
υπολογιστούν τιµές LRAIC για τα προϊόντα λιανικής.

Για αυτόν τον λόγο, οι

καταστάσεις λογιστικού διαχωρισµού που συντάσσονται µε βάση τη µεθοδολογία
LRAIC είναι αξιόπιστες µόνο για τις υπηρεσίες χονδρικής (EETT, ∆ηµόσια
∆ιαβούλευση).

Όπως το µοντέλο FDC, έτσι και το µοντέλο LRAIC του ΟΤΕ είναι επίσης ένα
µοντέλο top-down, το οποίο σηµαίνει ότι τα δεδοµένα που εισάγονται στο µοντέλο
προέρχονται από τις οικονοµικές καταστάσεις του ΟΤΕ, προσαρµόζονται για τις
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αποτιµήσεις τρέχοντος κόστους, και συµφιλιώνονται µε τις ελεγµένες οικονοµικές
καταστάσεις και τις ρυθµιστικές λογιστικές καταστάσεις ιστορικού και τρέχοντος
κόστους.

Η µεθοδολογία LRAIC εστιάζεται στη λεπτοµερή ανάλυση της εφαρµογής της αρχής
της πρόκλησης του κόστους και των οδηγών κόστους, που χρησιµοποιούνται κατά
την κατάρτιση των λογαριασµών πλήρους κατανεµηµένου τρέχοντος κόστους.
Εντούτοις, στο πλαίσιο της LRAIC µεθοδολογίας, οι υπολογισµοί εκτελούνται µε
διαφορετική ακολουθία, και εµπεριέχουν την εφαρµογή των σχέσεων κόστους –
όγκου (CVRs) και κόστους – κόστους (CCRs) για να προσαρµόσουν τα κόστη
σύµφωνα µε τον όγκο παραγωγής που σχετίζεται µε τις καθορισµένες επαυξήσεις.

Προσδιορισµός της επαύξησης:
Προκειµένου να καθοριστούν οι επαυξήσεις για τον υπολογισµό του επαυξητικού
κόστους, πρέπει πρώτα να καθοριστεί το αυτόνοµο δίκτυο (Stand Alone Network SAN). Το αυτόνοµο δίκτυο αποτελεί την αφετηρία για τον υπολογισµό του LRAIC,
µε βάση το προς αποφυγή κόστος, µέσω της αφαίρεσης των επαυξήσεων από το SAN
(ERG 2005).

Το αυτόνοµο δίκτυο υποδιαιρείται σε επαυξήσεις για τους σκοπούς του υπολογισµού
του LRAIC. Ο καθορισµός των απαραίτητων επαυξήσεων αποτελεί έναν από τους
βασικούς παράγοντες που καθορίζουν το πλαίσιο µέσα στο οποίο θα υπολογιστεί το
Μέσο Μακροπρόθεσµο Επαυξητικό Κόστος.

Το µοντέλο οδηγείται από την επιλογή µιας υπηρεσίας ή ενός συνόλου υπηρεσιών
που θα αφαιρεθούν. Το επαυξητικό κόστος υπολογίζεται πάντα από µια µείωση στους
όγκους ως αποτέλεσµα της επιλογής αφαίρεσης µιας υπηρεσίας ή µιας οµάδας
υπηρεσιών.

Σχέσεις Όγκου – Κόστους:
Μία από τις βασικές διαφορές µεταξύ FDC και LRAIC είναι η χρήση των
καλούµενων Σχέσεων Όγκου - Κόστους (Cost Volume Relationships - CVRs) και
Σχέσεων Κόστους -Κόστους (Cost Cost Relationships - CCRs).
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 Τα κόστη του αυτόνοµου δικτύου είναι οµαδοποιηµένα σε κατηγορίες βάσει
κοινών οδηγών κόστους και κοινών σχέσεων µε αυτούς τους οδηγούς. Ο βαθµός
στον οποίο οµαδοποιούνται τα κόστη, επηρεάζεται από την ανάγκη καθορισµού
εκείνων των «δοµικών στοιχείων» που συµπεριφέρονται µε τον ίδιο τρόπο. Για
παράδειγµα, µια δεξαµενή κόστους που αφορά τη µεταγωγή έχει ένα κοινό
οδηγό - την κίνηση – αλλά η σχέση του κόστους µε τον όγκο για την κίνηση
εξαρτάται από το αν το κέντρο είναι αστικό ή υπεραστικό. Για αυτό το λόγο, η
δεξαµενή κόστους αναλύεται περαιτέρω, προκειµένου να εξασφαλιστεί η
ακριβής αποτύπωση της σχέσης όγκου – κόστους. ∆εδοµένου ότι η γεωγραφική
θέση δεν επηρεάζει αυτή τη σχέση, το κόστος του αστικού κέντρου δεν
αναλύεται περαιτέρω σε µεµονωµένα κέντρα.
 Για κάθε κατηγορία κόστους, δηµιουργείται µια συσχέτιση η οποία παρουσιάζει
το βαθµό στον οποίο τα κόστη µειώνονται ή αυξάνονται µετά την προσθήκη ή
την απόσυρση του όγκου ενός εκ των καθορισµένων επαυξήσεων. Αυτή η σχέση
είναι γνωστή ως σχέση όγκου - κόστους (CVR) όταν ο οδηγός είναι εξωγενής
(δηλ. έχει άµεση σχέση µε τον όγκο της κίνησης), ή σχέση κόστους-κόστους
(CCR) εάν ο οδηγός είναι ενδογενής (δηλ. έχει µια έµµεση σχέση µε τον όγκο
της κίνησης).

Ο οδηγός κόστους ενός CVR µπορεί να είναι ο αριθµός γραµµών των συνδροµητών
για ένα τηλεφωνικό κέντρο, ενώ ο οδηγός κόστους για ένα CCR, το κόστος της
µισθοδοσίας των εργαζοµένων.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. ΤΙΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (TRANSFER PRICING)
Σύµφωνα µε τη Σύσταση της Επιτροπής, της 19ης Σεπτεµβρίου 2005 σχετικά µε τα
συστήµατα λογιστικού διαχωρισµού, συνιστάται στους κοινοποιηµένους φορείς
εκµετάλλευσης που υπόκεινται σε υποχρέωση λογιστικού διαχωρισµού να
καταρτίζουν κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων χρήσεως και κατάσταση
απασχολούµενου κεφαλαίου για κάθε οντότητα που βάσει των ρυθµίσεων οφείλουν
να υποβάλουν έκθεση (µε βάση τις σχετικές αγορές και υπηρεσίες). Τέλη µεταφοράς
ή αγοροπωλησίες µεταξύ αγορών και υπηρεσιών πρέπει να επισηµαίνονται σαφώς και
µε επαρκή λεπτοµέρεια ώστε να δικαιολογείται η συµµόρφωση προς τις υποχρεώσεις
µη διακριτικής µεταχείρισης. Προϊόντα ή και υπηρεσίες που παρέχονται εσωτερικά,
ή προς άλλο νοµικό πρόσωπο που ελέγχεται από τον φορέα αυτόν ή συνδέεται µαζί
του µε ιδιοκτησιακή σχέση, πρέπει να τιµολογούνται σύµφωνα µε του ίδιους όρους,
διαφανείς και ίσους µε εκείνους που εφαρµόζονται στις αντίστοιχες υπηρεσίες που
παρέχονται σε άλλους οργανισµούς.

Ως Τιµή Μεταφοράς ορίζεται η τιµή που χρεώνει ένα τµήµα του οργανισµού για
κάποιο προϊόν ή υπηρεσία που προµηθεύει σε κάποιο άλλο τµήµα του ίδιου
οργανισµού. Συνήθως οι Τιµές Μεταφοράς είναι «τεχνητές» τιµές, οι οποίες
αποδίδονται από την εταιρεία προκειµένου να καταλογιστεί το κόστος στα διάφορα
τµήµατα. Οι Τιµές Μεταφοράς χρησιµοποιούνται τόσο κατά τις συναλλαγές µεταξύ
τµηµάτων ενός οργανισµού, όσο και κατά τις συναλλαγές µεταξύ µια επιχείρησης και
άλλων συνδεδεµένων µε αυτήν επιχειρήσεων (Grant Thornton, 2009).

Παραδοσιακά οι τιµές µεταφοράς αντιµετωπίζονταν ως ένα θέµα εσόδων-κόστους,
καθώς και ως θέµα της ∆ιοικητικής Λογιστικής. Σήµερα, η ανάπτυξη ενός
αποτελεσµατικού συστήµατος Τιµών Μεταφοράς είναι ιδιαίτερα σηµαντική για κάθε
επιχείρηση, καθώς µπορεί να επηρεάσει τη σωστή λειτουργία και τα αποτελέσµατά
της.

Η πιο προφανής επίδραση αφορά στα αποτελέσµατα των τµηµάτων ή θυγατρικών
επιχειρήσεων που εµπλέκονται στις εσωτερικές συναλλαγές. Αν και οι Τιµές
Μεταφοράς που χρησιµοποιούνται µέσα σε µία επιχείρηση δεν επηρεάζουν άµεσα τα
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συνολικά κέρδη, επηρεάζουν τα κέρδη των συναλλασσόµενων τµηµάτων ή
θυγατρικών

επιχειρήσεων.

Είναι

προφανές

ότι

όσο

υψηλότερη

είναι

η

χρησιµοποιούµενη τιµή µεταφοράς για κάποια συναλλαγή, τόσο µεγαλύτερα κέρδη
θα παρουσιάσει το τµήµα της επιχείρησης που έχει το ρόλο του προµηθευτή (Τµήµα
Α) και τόσο µεγαλύτερο θα είναι το κόστος για το τµήµα που θα αγοράσει το προϊόν
ή την υπηρεσία (Τµήµα Β). ∆εδοµένου, λοιπόν, ότι τα τµήµατα και οι θυγατρικές
επιχειρήσεις εµπλέκονται σε συναλλαγές µεταξύ τους και πιθανότατα αξιολογούνται
από την επιχείρηση µε βάση τα κέρδη ή τα κόστη που παρουσιάζουν, η πολιτική
επιλογής Τιµών Μεταφοράς από την επιχείρηση ή τον όµιλο µπορεί να έχει επίδραση
στα κίνητρα των αυτόνοµων στελεχών των τµηµάτων, αλλά και στη διαδικασία
αξιολόγησής τους. Εποµένως, όσο υψηλότερη είναι η εφαρµοζόµενη τιµή µεταφοράς
για µία συναλλαγή, τόσο µεγαλύτερα κέρδη θα παρουσιάσει το τµήµα εκείνο που έχει
αναλάβει τον ρόλο του προµηθευτή, και τόσο µεγαλύτερο θα είναι το κόστος για το
τµήµα – αγοραστή (Hilton, Maher, Selto, 2002).

7.1 ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΙΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

7.1.1. Γενικός κανόνας προσδιορισµού των Τιµών Μεταφοράς

Οι διεθνείς στρατηγικές Τιµών Μεταφοράς µπορούν να ταξινοµηθούν σε δύο οµάδες:
αυτές που βασίζονται στην αγορά (market-based) και αυτές που δε βασίζονται στην
αγορά (non market-based). Η πρώτη κατηγορία βασίζει την τιµολόγηση προϊόντων ή
υπηρεσιών που µεταφέρονται εσωτερικά στην εξωτερικά επικρατούσα τιµή αγοράς
των αντίστοιχων αγαθών. Λόγω του ότι οι τιµές αυτές καθορίζονται από την αγορά,
θεωρούνται αντικειµενικές και δε µπορούν να παραποιηθούν από τα στελέχη των
συναλλασσόµενων τµηµάτων (Horngern, Datar, Foster, 2003).

Οι Τιµές Μεταφοράς που δεν βασίζονται στην αγορά συµπεριλαµβάνουν ένα µεγάλο
φάσµα µεθόδων υπολογισµού της τιµής. Παραδείγµατα αυτών είναι οι Τιµές
Μεταφοράς βάσει διαπραγµάτευσης, οι Τιµές Μεταφοράς που βασίζονται στο
κόστος, οι Τιµές Μεταφοράς που προκύπτουν από µαθηµατικό προγραµµατισµό και
οι ∆υϊκές Τιµές Μεταφοράς.
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Ο βασικός κανόνας προσδιορισµού της τιµής µεταφοράς είναι ο εξής:
ΤΜ = Ανά µονάδα µεταβλητό κόστος προϊόντος/υπηρεσίας + Κόστος ευκαιρίας ανά µονάδα

Σχετικά µε το κόστος ευκαιρίας, σηµειώνεται ότι αφορά τον οργανισµό στο σύνολό
του και ότι στην περίπτωση που υπάρχει αργούσα δυναµικότητα, είναι µηδενικό.
Είναι σαφές ότι η χρήση αυτής της µεθόδου υπολογισµού Τιµών Μεταφοράς
εξασφαλίζει ότι το συµφέρον των δύο συναλλασσόµενων τµηµάτων σε σχέση µε
εσωτερική ή εξωτερική διάθεση/ προµήθεια του αγαθού, ευνοεί και την επιχείρηση
στο σύνολό της.

Από την άλλη µεριά, ο γενικός κανόνας υπολογισµού Τιµής

Μεταφοράς είναι συχνά δύσκολο να εφαρµοστεί, λόγω της δυσκολίας υπολογισµού
του κόστους ευκαιρίας σε κάποιες περιπτώσεις, όπως στην περίπτωση έλλειψης
εξωτερικής αγοράς. Μπορεί να θεωρηθεί ότι ο γενικός κανόνας υπολογισµού Τιµής
Μεταφοράς δίνει την κατώτατη Τιµή Μεταφοράς που µπορεί να χρησιµοποιηθεί
(Hilton, Maher, Selto, 2002).

7.1.2. Τιµές Μεταφοράς Βασισµένες στο Κόστος (Cost-Based Transfer Pricing)

Μία συνήθης τακτική είναι η χρήση Τιµών Μεταφοράς που βασίζονται στο κόστος
του προϊόντος ή της υπηρεσίας. Ανάλογα µε την περίπτωση, η χρησιµοποιούµενη
Τιµή Μεταφοράς τίθεται ίση µε µεταβλητό κόστος, µε το πλήρες κόστος, ή µε κάποιο
από τα παραπάνω προσαυξηµένο κατά κάποιο ποσοστό (mark-up).

Τα είδη κόστους που µπορούν να χρησιµοποιηθούν:

§

Πρότυπο Κόστος

Η ύπαρξη Τιµών Μεταφοράς που βασίζονται στο πρότυπο κόστος έχει το
πλεονέκτηµα ότι το Τµήµα Α έχει επίγνωση του κόστους και αναγκάζεται να είναι
αποδοτικό, σε αντίθεση µε τη χρήση του πραγµατικού κόστους, η οποία επιτρέπει
χαµηλή απόδοση. Από την άλλη µεριά, σηµαντικό µειονέκτηµα της µεθόδου είναι η
δυσκολία

υπολογισµού

του

πρότυπου

κόστους,

ειδικά

στις

περιπτώσεις

εξειδικευµένων προϊόντων και υπηρεσιών.
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§

Οριακό κόστος:

Ο γενικός κανόνας υπολογισµού Τιµής Μεταφοράς µε βάση την οικονοµική θεωρία
είναι να τίθεται η Τιµή Μεταφοράς ίση µε το οριακό κόστος του Τµήµατος Α στο
βέλτιστο επίπεδο παραγωγής. Θεωρείται, ότι η χρησιµοποίηση Τιµής Μεταφοράς
ίσης µε το οριακό κόστος θα επιτύχει τη µέγιστη αποδοτικότητα για την επιχείρηση.

§

Πλήρες κόστος:

Μία εναλλακτική προσέγγιση είναι η χρήση Τιµής Μεταφοράς ίσης µε το
απορροφητικό ή πλήρες κόστος του µεταφερόµενου προϊόντος ή υπηρεσίας. Το ανά
µονάδα πλήρες κόστος ορίζεται ως το άθροισµα του ανά µονάδα άµεσου
(µεταβλητού) κόστους παραγωγής και του επιµερισµένου ανά µονάδα έµµεσου
κόστους παραγωγής και έχει το πλεονέκτηµα ότι δίνει πιο ακριβή εκτίµηση της
κατανάλωσης παραγωγικών πόρων, αφού συµπεριλαµβάνει τόσο το µεταβλητό όσο
και το σταθερό κόστος.

7.1.3. Τιµές Μεταφοράς Βασισµένες στην Τιµή της Εξωτερικής Αγοράς
(Market-Based Transfer Pricing)

Με βάση τη µέθοδο της προσαρµοσµένης στην αγορά τιµής µεταφοράς, ορίζεται
τιµή ίση µε αυτή που επικρατεί στην αγορά µείον ένα ποσοστό, προκειµένου η
αγοράστρια να προτιµήσει να αγοράσει από «µέσα» από την επιχείρηση.
Η χρήση Τιµών Μεταφοράς βασισµένων στην εξωτερική αγορά θα πρέπει να
χρησιµοποιούνται όποτε υπάρχει ανταγωνιστική αγορά, µιας και σύµφωνα µε την
οικονοµική θεωρία, η τιµή της αγοράς λαµβάνει υπόψη τη ζήτηση και το κόστος ενός
προϊόντος ή µίας υπηρεσίας, σε περιπτώσεις που υπάρχει πλήρης ανταγωνισµός.

7.1.4. Τιµές Μεταφοράς Βάσει ∆ιαπραγµάτευσης (Negotiated Transfer Pricing)

Η χρήση Τιµών Μεταφοράς βάσει διαπραγµάτευσης είναι πολύ συνήθης. Στην
περίπτωση αυτή, τα στελέχη των εµπλεκόµενων τµηµάτων ή θυγατρικών
επιχειρήσεων κάνουν διαπραγµατεύσεις για να καταλήξουν σε κάποια Τιµή
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Μεταφοράς, χρησιµοποιώντας συνήθως την τιµή της εξωτερικής αγοράς – αν αυτή
είναι διαθέσιµη - ως σηµείο εκκίνησης.

Εντούτοις,

οι

Τιµές

Μεταφοράς

βάσει

διαπραγµάτευσης

παρουσιάζουν

µειονεκτήµατα. Από τη µία µεριά, οι διαπραγµατεύσεις µπορεί να οδηγήσουν σε
υπερβολικό ανταγωνισµό και συγκρούσεις µεταξύ των ενδιαφερόµενων τµηµάτων,
θέτοντας σε κίνδυνο τη συνεργασία τους. Είναι, µάλιστα, γενικώς αποδεκτό ότι οι
επιχειρήσεις θεωρούν την ίδια τη διαδικασία της διαπραγµάτευσης ως ένα σηµαντικό
κόστος.
Η εφαρµοζόµενη τιµή εξαρτάται από τις διαπραγµατευτικές ικανότητες των
εµπλεκόµενων στελεχών και επηρεάζει τα οικονοµικά αποτελέσµατα των
συναλλασσόµενων επιχειρήσεων και, πιθανώς, την αξιολόγηση των στελεχών τους.

7.1.5. ∆υϊκές Τιµές Μεταφοράς (Dual Trasfer Pricing)

Μία εναλλακτική προσέγγιση του θέµατος των Τιµών Μεταφοράς είναι η χρήση
δυϊκών Τιµών Μεταφοράς, η οποία επιτρέπει την απόδοση κέρδους στο Τµήµα Α,
χρεώνοντας όµως το Τµήµα Β µόνο µε το κόστος του προϊόντος ή της υπηρεσίας. Σε
ένα σύστηµα δυϊκών Τιµών Μεταφοράς, εποµένως, το Τµήµα Β χρεώνεται ποσό ίσο
µε το κόστος του προϊόντος, µε όποιο τρόπο αυτό καθοριστεί, ενώ το Τµήµα Α
παρουσιάζει έσοδα ίσα µε το κόστος αυξηµένο κατά ένα ποσό. Η διαφορά µεταξύ
των δύο αυτών ποσών αναφέρεται σε ένα ειδικό κεντρικό λογαριασµό.

Πλεονεκτήµατα της µεθόδου αυτής είναι ότι ενθαρρύνει τις εσωτερικές συναλλαγές
και περιορίζει τις συγκρούσεις, ενώ επιτρέπει και την παρακολούθηση του κόστους,
Εντούτοις, η χρήση ∆υϊκών Τιµών Μεταφοράς δεν παρέχει σε κανένα από τα
εµπλεκόµενα τµήµατα κίνητρο βελτίωσης και απαιτεί ακόµη την εφαρµογή ειδικού
λογιστικού συστήµατος γιατί το συνολικό αποτέλεσµα της επιχείρησης είναι
διαφορετικό από αυτό που υπολογίζεται από τα επιµέρους τµήµατα.
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7.2. ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ∆ΙΚΤΥΟΥ

Τα τέλη µεταφοράς στον λογιστικό διαχωρισµό αναφέρονται στις τιµές που πρέπει να
πληρώσει µία επιχειρηµατική οντότητα σε µία άλλη, προκειµένου να αποκτήσει µία
συγκεκριµένη υπηρεσία.

Τα τέλη αυτά φανερώνουν κατά πόσο οι τιµές που

πληρώνει η λιανική στις επιχειρηµατικές οντότητες της χονδρικής, είναι ίσες µε αυτές
που πληρώνει ο εναλλακτικός πάροχος. Σε αντίθετη περίπτωση δεν διασφαλίζεται η
υποχρέωση µη διακριτικής µεταχείρισης (Fjell and Foros, 2008).

Τα τέλη µεταφοράς από την υπηρεσία Χονδρικής στην υπηρεσία Λιανικής και τα
τέλη προς άλλους εξουσιοδοτηµένους παρόχους βασίζονται στο ανά µονάδα κόστος
των τεχνικών προϊόντων (συµπεριλαµβανοµένης µιας εύλογης απόδοσης επί του
απασχολούµενου κεφαλαίου) και στους όγκους των υπηρεσιών που χρησιµοποιούνται
από την Υπηρεσία Λιανικής και τους Παρόχους.

Προκειµένου να ακολουθηθεί η αρχή της συνέπειας, η µέθοδος κοστολόγησης που
χρησιµοποιείται στον υπολογισµό των τελών µεταφοράς δικτύου είναι η ίδια µε αυτή
που χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό του κόστους για τα προϊόντα χονδρικής του
OTE, δηλαδή LRAIC πλέον απόδοσης επί του απασχολούµενου κεφαλαίου.

Γενικά, τέλη µεταφοράς προσδιορίζονται µεταξύ των τεχνικών προϊόντων του OTE,
τα οποία περιλαµβάνουν όλα τα σχετικά κόστη δικτύου, και των προϊόντων λιανικής.
Αυτό επιτυγχάνεται µέσω ενός συστήµατος στο οποίο τα τεχνικά προϊόντα
χαρακτηρίζονται αφενός ως "χονδρικά" και αφετέρου ως προς την αγορά στην οποία
ανήκουν όπως για παράδειγµα "χονδρική ευρυζωνική πρόσβαση". Αντίστοιχα, τα
λιανικά προϊόντα χαρακτηρίζονται αφενός ως "λιανικά" και αφετέρου ως προς την
αγορά στην οποία ανήκουν, για παράδειγµα "λιανική ευρυζωνική πρόσβαση". Αυτοί
οι χαρακτηρισµοί επιτρέπουν την παρακολούθηση του κόστους που µεταφέρεται
µεταξύ των υπηρεσιών χονδρικής και λιανικής, και συνεπώς τον υπολογισµό των
τελών µεταφοράς που εφαρµόζονται.

50

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

8.

ΣΤΟΧΟΙ

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

∆ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ
Σύµφωνα µε την Σύσταση της Επιτροπής της 19ης Σεπτεµβρίου 2005 σχετικά µε τα
συστήµατα λογιστικού διαχωρισµού και κοστολόγησης υπό το κανονιστικό πλαίσιο
για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες: «Σκοπός της επιβολής υποχρέωσης λογιστικού
διαχωρισµού είναι να παρέχονται πληροφορίες λεπτοµερέστερες από ότι στις εκ του
νόµου προβλεπόµενες οικονοµικές εκθέσεις του οργανισµού που κατέχει ΣΙΑ,
προκειµένου να αντανακλώνται όσο το δυνατόν πιστότερα οι επιδόσεις των
τµηµάτων δραστηριότητας κοινοποιηµένου φορέα εκµετάλλευσης, σαν να είχαν
λειτουργήσει ως χωριστές επιχειρήσεις, και στην περίπτωση καθετοποιηµένων
επιχειρήσεων, να αποσοβείται η µεροληπτική µεταχείριση των δικών τους
δραστηριοτήτων και να αποφεύγεται η άδικη σταυροειδής επιδότηση» .

Στόχος της σύνταξης και διάθεσης διακριτών λογαριασµών είναι η διασφάλιση της
διαφάνειας και τη µη διάκρισης, καθώς και η αποτροπή του ενδεχοµένου επιδότησης
ή/και ληστρικής τιµολόγησης εκ µέρους του Υπόχρεου Οργανισµού. Επιπλέον, οι
καταστάσεις του λογιστικού διαχωρισµού καθιστούν διαφανείς τις τιµές χονδρικής
πώλησης και εσωτερικής τιµολόγησης, εποµένως και τις αποδόσεις των αγορών
Χονδρικής προκειµένου να διασφαλίσει ότι η απόδοση αυτών είναι ίση µε την εύλογη
απόδοση επί του απασχολούµενου κεφαλαίου (WACC). Συνάδουν δηλαδή µε τη
µεθοδολογία τιµολόγησης για ρυθµιστικούς σκοπούς.

Πλεονεκτήµατα:

I. Εγγυάται την οµαλή λειτουργία της αγοράς συνεισφέροντας στην
ανάπτυξή της.
II. Αυξάνει τη διαφάνεια και επιτρέπει τον εντοπισµό της σταυροειδούς
επιδότησης,
III. Επιβάλλει εύλογες αποδόσεις για κάθε αγορά και ακολούθως βελτιώνει
τον ανταγωνισµό.
IV. Αποτελεί βασικό µέτρο ελέγχου τήρησης των υποχρεώσεων αµεροληψίας
και διαφάνειας
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V. Βοηθά

τη

Ρυθµιστική

Αρχή

στον

έλεγχο

της

εφαρµογής

της

κοστοστρέφειας των τιµών.
VI. ∆ιασφαλίζει την ισότητα µεταξύ των τιµών χονδρικής που πληρώνουν οι
άλλοι πάροχοι και αυτές

που πληρώνουν οι ενδοεπιχειρησιακές

οντότητες, αποκαλύπτοντας περιπτώσεις συµπίεσης περιθωρίου (κέρδους)
«price squeeze» (Cave, 2006).

Μειονεκτήµατα:

I. Απαιτεί από τον Υπόχρεο Οργανισµό ιδιαίτερα χρονοβόρες διαδικασίες
συλλογής και επεξεργασίας των αναγκαίων δεδοµένων.
II. ∆εν εξουδετερώνει τις ατέλειες στο λογιστικό καταµερισµό του κόστους και
τις ασυµµετρίες πληροφόρησης, έτσι ο Υπόχρεος διατηρεί το κίνητρο να
µεταφέρει

στοιχεία

κόστους

στις

µονοπωλιακές

οντότητες

του,

επιβαρύνοντας µε αυτά τους ανταγωνιστές (Cave & Martin, 1994).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Σύµφωνα µε τη Σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής οι Υπόχρεοι Οργανισµοί
οφείλουν να καταρτίζουν και να δηµοσιεύουν τις ακόλουθες πληροφορίες λογιστικού
διαχωρισµού για κάθε οντότητα που βάσει των ρυθµίσεων οφείλουν να υποβάλουν
έκθεση (µε βάση τις σχετικές αγορές και υπηρεσίες):

(α) κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων χρήσης (κερδών και ζηµιών),

(β) ισολογισµό,

(γ) κατάσταση απασχολούµενου κεφαλαίου και

(δ) επιπρόσθετες χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες.

Οι χωριστοί λογαριασµοί πρέπει να επισηµαίνουν σαφώς και µε επαρκή λεπτοµέρεια
και να καθιστούν έκδηλα τα τέλη µεταφοράς µεταξύ υπηρεσιών και ή προϊόντων
(χονδρικών και λιανικών) ώστε να δικαιολογείται η συµµόρφωση προς τις
υποχρεώσεις µη διακριτικής µεταχείρισης.

Οι χωριστοί λογαριασµοί πρέπει να συνοδεύονται από συνοπτικό πίνακα περιγραφής
µεθοδολογιών κοστολόγησης, µε αναφορά της βάσης και των προτύπων κόστους, των
µεθοδολογιών κατανοµής και αποτίµησης, της αναγνώρισης και του χειρισµού του
έµµεσου κόστους,

Για σκοπούς συνέπειας και ακεραιότητας των στοιχείων, οι χωριστοί λογαριασµοί
πρέπει να ενοποιούνται σε ενιαία κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων χρήσεως
και σε ισολογισµό του συνόλου του Υπόχρεου Οργανισµού. Απαιτείται επίσης
συµφιλίωση των χωριστών λογαριασµών µε τους προβλεπόµενους από το Νόµο
χωριστούς λογαριασµούς του Υπόχρεου Οργανισµού.

Ο Υπόχρεος Οργανισµός οφείλει να υποβάλει στην Ρυθµιστική Αρχή τις καταστάσεις
λογιστικού διαχωρισµού το αργότερο εντός τριών (3) µηνών µετά την δηµοσίευση
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των οικονοµικών λογαριασµών τους αλλά όχι αργότερα από τον όγδοο µήνα που
ακολουθεί τη λήξη του οικονοµικού έτους αναφοράς και αφού προηγουµένως αυτοί
τύχουν ελέγχου από εγκεκριµένο ελεγκτή.

Το ακριβές εύρος των πληροφοριών κοστολόγησης και λογιστικού διαχωρισµού που θα
δηµοσιεύεται, πρέπει να προσδιορισθεί επί τη βάσει δύο κριτηρίων: Από τη µια µεριά
υπάρχει η υποχρέωση της Ρυθµιστικής Αρχής να διασφαλίζει τη διαφάνεια των
αποφάσεών της και να αυξάνει την εµπιστοσύνη της αγοράς ότι τα ρυθµιζόµενα τέλη
είναι κοστοστρεφή και αµερόληπτα, ενώ, από την άλλη πλευρά, υπάρχει το έννοµα
προστατευόµενο συµφέρον του υπόχρεου Οργανισµού να διασφαλίζει την προστασία του
επιχειρηµατικού του απορρήτου.

Στα Παραρτήµατα περιλαµβάνονται κάποια από τα προτεινόµενα από την ΕΕΤΤ
υποδείγµατα για την παροχή κοστολογικών στοιχείων από τον ΟΤΕ.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ

10.

Η

ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΤΗΣ

BRITISH

TELECOMMUNICATIONS
Σύµφωνα µε την OFCOM (the Office of Communication), την ανεξάρτητη Αρχή που
ελέγχει τις τηλεπικοινωνίες στη Μεγάλη Βρετανία, η BT είναι οργανισµός που
κατέχει Σηµαντική Ισχύ (ΣΙΑ) σε δεκαοκτώ (18) αγορές Χονδρικής και επτά (7)
αγορές Λιανικής για τις οποίες και καταρτίζει αυτοτελείς οικονοµικές καταστάσεις.
Παραδείγµατα αυτών των καταστάσεων για την υπηρεσία BT Retail Narrowband
Business παρουσιάζονται στα Παραρτήµατα.

Αντικειµενικοί σκοποί του συστήµατος Λογιστικού ∆ιαχωρισµού είναι:
1. Η κατάρτιση ρυθµιστικών οικονοµικών καταστάσεων που θα περιλαµβάνουν
καταστάσεις

Αποτελεσµάτων

Χρήσης

καθώς

και

Απασχολούµενου

Κεφαλαίου µε βάση το πλήρες κατανεµηµένο κόστος.
2. Η οικοδόµηση της βάσης για την παραγωγή της LRAIC µεθοδολογίας
κοστολόγησης.
3. Η παροχή διαφάνειας όσον αφορά τις µεθοδολογίες επιµερισµού του κόστους.
4. Η απόδειξη ότι τα κόστη που προκύπτουν από την παροχή υπηρεσιών και
προϊόντων στη Λιανική, περιλαµβάνουν χρεώσεις ίδιες µε αυτές που
πληρώνουν οι άλλοι πάροχοι (OFCOM, 2009).

Βασικές Αρχές:
Αναφέρονται στους κανόνες οι οποίοι εφαρµόζονται από την BT κατά την
προετοιµασία των ρυθµιστικών οικονοµικών καταστάσεων, τον επιµερισµό του
κόστους και τον υπολογισµό των τιµών µεταφοράς (BT: Primary Accounting
Documents, 2008).
 Αρχή της Προτεραιότητας (Priority): σχετικά µε τις βασικές αρχές, µέχρι το
σηµείο που υπάρχει διαφορά µεταξύ των

απαιτήσεων των αρχών, αυτές

εφαρµόζονται µε τη σειρά προτεραιότητας που εµφανίζονται στο παρόν
έγγραφο.
 Αρχή Πρόκλησης του Κόστους (Cost Causality)
 Αρχή της Αντικειµενικότητας (Objectivity)
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 Αρχή της Συνέπειας (Consistency of Treatment)
 Αρχή της Συµβατότητας µε τα Λογιστικά Πρότυπα του Η.Β. (UK GAAP)
 Αρχή της ∆ιαφάνειας (Transparency)

Τα θεµελιώδη χαρακτηριστικά του Λογιστικού ∆ιαχωρισµού συνάδουν µε την αρχή
της πρόκλησης του κόστους. Κάθε στοιχείο εσόδου, κόστους και απασχολούµενου
κεφαλαίου που περιέχεται στις οικονοµικές καταστάσεις, επιµερίζεται στα τελικά
προϊόντα και υπηρεσίες που συνιστούν τις αγορές όπου η BT επιχειρεί. Ενώ οι
µέθοδοι επιµερισµού αναθεωρούνται τακτικά προκειµένου να ενσωµατώνουν τις
τεχνολογικές αλλαγές.

Όλα λοιπόν τα έσοδα, τα κόστη και τα συστατικά του απασχολούµενου κεφαλαίου
αποδίδονται σε κέντρα κόστους, τα οποία και αυτά κατανέµονται σε άλλα έως ότου
κάθε στοιχείο εσόδου και κόστους συσχετιστεί µε τις παρεχόµενες υπηρεσίες.

Τιµές Μεταφοράς:
Οι διακριτές οικονοµικές καταστάσεις περιλαµβάνουν αναλυτικές εκθέσεις µε τις
τιµές µεταφοράς, τις τιµές δηλαδή πώλησης υπηρεσιών από τη Χονδρική στις
µονάδες της Λιανικής, ίσες µε αυτές που πληρώνουν οι εναλλακτικοί
τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι. Κατ’ εξαίρεση, οι χρεώσεις αυτές µπορούν να
διαφέρουν µόνο όταν η εσωτερικά παρεχόµενη υπηρεσία διαφέρει αντικειµενικά από
αυτή που αγοράζει ο άλλος πάροχος.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ∆ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ
Με την πρόσφατη αναθεώρηση του Ευρωπαϊκού Ρυθµιστικού Πλαισίου (Νοέµβριος
2007), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δήλωσε την πρόθεσή της να προσθέσει ένα επιπλέον
"ρυθµιστικό εργαλείο" που θα χρησιµοποιούν οι ρυθµιστικές αρχές για την επίτευξη
επαρκώς ανταγωνιστικών αγορών, ήτοι τον λειτουργικό διαχωρισµό. Επί της ουσίας
υπάρχουν τρεις τύποι διαχωρισµού:
(1) Λογιστικός ∆ιαχωρισµός (Accounting Separation),
(2) Λειτουργικός ∆ιαχωρισµός (Functional Separation) και ο
(3) ∆οµικός ∆ιαχωρισµός (Structural Separation).

Ο λογιστικός διαχωρισµός διασφαλίζει τον έλεγχο συµµόρφωσης του κατεστηµένου
φορέα εκµετάλλευσης όσον αφορά τις υποχρεώσεις µη διακριτικής µεταχείρισης και
ελέγχου τιµών, ενώ παρέχει ρυθµιστική βεβαιότητα για το µέλλον, δεδοµένου ότι µε
την

προτεινόµενη

καταστάσεων

του

δηµοσιοποίηση
κατεστηµένου

ορισµένων

φορέα

λογιστικών/κοστολογικών

εκµετάλλευσης,

σχετικών

µε

τις

ρυθµιζόµενες υπηρεσίες, θα αυξηθεί η διαφάνεια αναφορικά µε τον τρόπο µε τον
οποίο κατανέµονται τα κόστη στις ρυθµιζόµενες υπηρεσίες του .

Ο λειτουργικός διαχωρισµός είναι µια διαδικασία µέσω της οποίας ο κυρίαρχος
πάροχος δηµιουργεί µια ξεχωριστή µονάδα για τις υποδοµές διέλευσής του που
περιλαµβάνουν και τους αδεσµοποιηµένους βρόχους, και θεωρείται ότι συµβάλλει
στη συµµόρφωση του κυρίαρχου παρόχου µε τους βασικούς κανόνες υπέρ του
ανταγωνισµού. Αποτελεί µέσον διασφάλισης δίκαιου ανταγωνισµού που συνεπάγεται
την ελευθερία επιλογής των καταναλωτών σε µια αγορά τηλεπικοινωνιών όπου
δεσπόζει ένας φορέας εκµετάλλευσης.

Τέλος, ως δοµικός διαχωρισµός ορίζεται ο πλήρης χωρισµός της υποδοµής δικτύου
και των µονάδων που παρέχουν υπηρεσίες µε χρήση αυτής της υποδοµής του
κατεστηµένου φορέα εκµετάλλευσης σε χωριστές επιχειρηµατικές οντότητες που
λειτουργούν ως εντελώς ανεξάρτητες εταιρίες µε διαφορετική κυριότητα.
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Στην περίπτωση του λειτουργικού διαχωρισµού απαιτείται ο διαχωρισµός της
υποδοµής δικτύου του κατεστηµένου φορέα εκµετάλλευσης από τις µονάδες που
παρέχουν υπηρεσίες µε χρήση αυτής της υποδοµής. Αν και λειτουργικά
δηµιουργούνται χωριστές επιχειρηµατικές οντότητες, η γενική κυριότητα παραµένει
αµετάβλητη. Με απλά λόγια, λειτουργικός διαχωρισµός είναι ο χωρισµός των πρώην
κρατικών µονοπωλίων ανά την Ευρώπη σε δύο ξεχωριστές επιχειρηµατικές
οντότητες: µια εταιρία που διαχειρίζεται τις υποδοµές και µια δεύτερη µε εµπορικές
δραστηριότητες λιανικής.

Στο Ηνωµένο Βασίλειο η ρυθµιστική αρχή, η OFCOM, καθιέρωσε ήδη το 2003 τον
λειτουργικό διαχωρισµό για την British Telecom. Η Openreach, που τέθηκε σε
λειτουργία τον Ιανουάριο του 2006, αποτελεί το µέρος της BT Group που
διαχειρίζεται τις τηλεπικοινωνιακές υποδοµές της χώρας και την πρόσβαση των
παρόχων σε αυτές (Network Strategies, 2006).

Η σουηδική κυβέρνηση πρότεινε νοµοθεσία για την καθιέρωση του λειτουργικού
διαχωρισµού στη Σουηδία το Μάρτιο του 2008. Έτσι, από την 1η Ιανουαρίου έχει
αρχίσει και λειτουργεί η TeliaSonera Skanova Access, µία εξ ολοκλήρου θυγατρική
της TeliaSonera, η οποία, διαχειρίζεται τη χονδρική διάθεση των τηλεπικοινωνιακών
συνδέσεων. Επίσης λειτουργικός διαχωρισµός έχει εφαρµοστεί στην Νέα Ζηλανδία
µετά από συνεννόηση µεταξύ της ρυθµιστικής αρχής και της κυβέρνησης. Στην
Ιταλία ανακοινώθηκε ότι λειτουργικός διαχωρισµός θα εφαρµοστεί στην Telecom
Italia µετά από νοµοθετική ρύθµιση για ενδυνάµωση της ρυθµιστικής αρχής
(απόφαση που στη συνέχεια αναθεωρήθηκε), ενώ στην Πολωνία και την Ισπανία
µελετούν το θέµα και προβλέπεται ότι θα προχωρήσουν σύντοµα (International
Telecommunications Users Group).

Όσο οι τηλεπικοινωνιακές αγορές καθίστανται πιο δυναµικές, ο λειτουργικός
διαχωρισµός

επιτρέπει

επί

ίσοις

όροις

την

πρόσβαση

στο

δίκτυο

των

νεοεισερχόµενων στην αγορά και του τµήµατος λιανικών πωλήσεων του
κατεστηµένου φορέα. Παρέχει δε στους νεοεισερχόµενους µια καλή ευκαιρία να
δηµιουργήσουν

υπηρεσίες

χρησιµοποιώντας

την

υπάρχουσα

υποδοµή

του

κατεστηµένου φορέα.
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Ο λειτουργικός διαχωρισµός απαιτεί το πρώην µονοπώλιο (incumbent) να διαχωρίσει
την δικτυακή του υποδοµή από τις µονάδες του που χρησιµοποιούν την υποδοµή
αυτή για να παρέχουν λιανικές υπηρεσίες. Μολονότι δηµιουργούνται λειτουργικά
ξεχωριστές επιχειρηµατικές οντότητες, το γενικότερο ιδιοκτησιακό καθεστώς δεν
µεταβάλλεται.

Ορισµένα πλεονεκτήµατα και οφέλη του λειτουργικού διαχωρισµού προς τον
καταναλωτή είναι τα ακόλουθα (La Lettre de l’ Autorite, 2007):


Με τον λειτουργικό διαχωρισµό, η πρόσβαση στην δικτυακή υποδοµή θα

παρέχεται πλέον µε τους ίδιους όρους τόσο στους άλλους παρόχους όσο και στην
µονάδα λιανικών πωλήσεων του κυρίαρχου παρόχου µε αποτέλεσµα να υφίστανται
τα ίδια χονδρικά προϊόντα και υπηρεσίες προς τη λιανική όπως και στους
εναλλακτικούς παρόχους.


Εποµένως, όλοι οι πάροχοι θα µπορούν να ανταγωνίζονται επί ίσοις όροις

στην πρόσβαση τον κυρίαρχο πάροχο παρέχοντας καλύτερη ποιότητα και
χαµηλότερες τιµές υπηρεσιών τους, προς όφελος των καταναλωτών.


Έχει αποδειχθεί ότι σε τέτοιου είδους συνθήκες αυξηµένου ελεγχόµενου

ανταγωνισµού, τόσο ο οργανισµός µε δεσπόζουσα θέση όσο και οι εναλλακτικοί
πάροχοι επενδύουν περισσότερο σε νέες δικτυακές υποδοµές και νέες υπηρεσίες,
µε αποτέλεσµα ο καταναλωτής να απολαµβάνει ένα πλήθος καινοτόµων υπηρεσιών
από τις οποίες µπορεί να επιλέγει, ανάλογα µε τις προτιµήσεις του.


Οι επενδύσεις σε υποδοµές δικτύων οδηγούν στη συνέχεια και σε δίκτυα

οπτικών ινών, που στηρίζουν ακόµα πιο καινοτόµες υπηρεσίες.
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11.2. ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ∆ΙΑΧΩΡΙΣΜΟ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι ο λειτουργικός διαχωρισµός, εάν χρησιµοποιηθεί
σωστά, µπορεί να χρησιµεύσει στις εθνικές ρυθµιστικές αρχές, προκειµένου να
αντιµετωπίσουν επίµονα προβλήµατα ανταγωνισµού στην τηλεπικοινωνιακή αγορά
σε περίπτωση που άλλες λύσεις δεν έχουν αποδώσει. Για να διασφαλιστεί ότι ο
λειτουργικός διαχωρισµός σε µία χώρα δεν οδηγεί σε στρέβλωση του ανταγωνισµού
στην ενιαία αγορά, η πρόταση της κάθε εθνικής ρυθµιστικής αρχής για την εισαγωγή
του λειτουργικού διαχωρισµού πρέπει κατ’ αρχήν να εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή.
Σύµφωνα µε την European Regulators Group - ERG

την Οµάδα Ευρωπαίων

Ρυθµιστών, ο διαχωρισµός αποσκοπεί στην διασφάλιση της πλήρους ισοδυναµίας
στην πρόσβαση προϊόντων χονδρικής και χρησιµοποιείται ως συµπληρωµατικό µέτρο
στις παραδοσιακές µεθόδους για την εξάλειψη διακρίσεων στο χονδρεµπόριο.
Επίσης, η εφαρµογή του µπορεί να βοηθήσει στην αποτελεσµατικότητα του
υπάρχοντος ρυθµιστικού πλαισίου.

Οι

µηχανισµοί όµως του λειτουργικού

διαχωρισµού πρέπει να είναι αρκετά ευέλικτοι και να ανανεώνονται σε τακτά χρονικά
διαστήµατα λαµβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις στην τεχνολογία και τις αγορές (ERG,
2007).

Η Οµάδα των Ευρωπαίων Ρυθµιστών καθιστά ξεκάθαρο ότι ο λειτουργικός
διαχωρισµός δεν συνεπάγεται νοµική διάσπαση της οριζόντιας δοµής του παρόχου
και δεν θα πρέπει να συγχέεται µε τον «δοµικό διαχωρισµό». Σε άµεση σχέση µε την
αρχή της αναλογικότητας, ο λειτουργικός διαχωρισµός µπορεί να εφαρµοστεί από
τους Εθνικούς Ρυθµιστές µόνο µετά από ενδελεχή ανάλυση των στοιχείων κόστους
και οφέλους. Οι Εθνικοί Ρυθµιστές θα πρέπει να βασίζουν τις αποφάσεις τους σε
πλήρεις αναλύσεις της αγοράς που θα καλύπτουν όλο το φάσµα των αγορών
χονδρικής.

Ο βαθµός και ο σχεδιασµός του προτεινόµενου διαχωρισµού σε µια εθνική αγορά θα
πρέπει να γίνεται µε προσοχή και να είναι προσαρµοσµένος στις συνθήκες του κάθε
κράτους. Ο λειτουργικός διαχωρισµός δεν θα πρέπει να είναι µία λύση που θα
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εφαρµόζεται

χωρίς

παραλλαγές

σε

όλους.

Μέχρι στιγµής το µέτρο αυτό έχει δηµιουργήσει αρκετές αρνητικές αντιδράσεις.
Χαρακτηριστική είναι η δήλωση που περιλαµβάνεται σε ∆ελτίο Τύπου του ΕΤΝΟ
(European Telecommunications Network Operators’ Association): «Ο λειτουργικός
διαχωρισµός δεν είναι κατάλληλος για τις σηµερινές ανταγωνιστικές αγορές και δεν
είναι η σωστή απάντηση στις προκλήσεις της Ευρώπης. Ο ΕΤΝΟ παραµένει
σκεπτικός καθώς µία τόσο βαθιά και µη αναστρέψιµη θεραπεία µπορεί να είναι
επιζήµια για τις ριψοκίνδυνες επενδύσεις στα δίκτυα Νέας Γενιάς (NGN) και στον
ανταγωνισµό µακροπρόθεσµα, όπως τονίζεται από πολλά ενδιαφερόµενα µέρη και
ειδικούς».

Στο ίδιο µήκος κύµατος, ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος της Telefonica, κ. Cesar Alierta,
έχει δηλώσει σε συνέντευξή του: «Το εγχείρηµα είναι ένα βήµα προς τα πίσω, όχι
µόνο για τους παρόχους αλλά και για τους καταναλωτές και τις ίδιες τις χώρες. Οι
καταναλωτές απαιτούν περισσότερες επενδύσεις σε οπτικές ίνες και ο διαχωρισµός
θα ήταν αντιπαραγωγικός καθώς οι πάροχοι δεν θα έχουν κίνητρο να επιταχύνουν
την καινοτοµία και τις επενδύσεις». Μόλις πρόσφατα βγήκε στη δηµοσιότητα ότι και
η Telecom Italia -που µελετούσε το µέτρο- έκανε ένα βήµα πίσω, αποσύροντας την
πρόθεσή της να προχωρήσει σε λειτουργικό διαχωρισµό (Αϊβάζης Ιορδάνης).

Η

Έκθεση της Κ. Τράουτµαν για τα ∆ίκτυα και τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών

επικοινωνιών, αντιµετωπίζει τον λειτουργικό διαχωρισµό ως «έκτακτο µέτρο», το
οποίο θα εφαρµόζεται εφόσον το εισηγηθεί η αρµόδια Εθνική Ρυθµιστική αρχή,
κατόπιν εξαντλήσεως των περιθωρίων εφαρµογής των υπόλοιπων ρυθµιστικών
µέτρων, µετά από αιτιολόγηση και αφού αναλυθούν ενδεχόµενες επιπτώσεις της
εφαρµογής του στο εργατικό δυναµικό της εταιρείας (Catherine Trautmann, 2007).

Από την άλλη, η Ofcom η ρυθµιστική αρχή της Βρετανίας, υποστηρίζει ότι ο
«λειτουργικός διαχωρισµός» µπορεί να ενθαρρύνει τις επενδύσεις για νέα πιο
γρήγορα, ευρυζωνικά δίκτυα, τα οποία θα ανταποκρίνονται στις νέες ανάγκες των
Ευρωπαίων καταναλωτών και να οδηγήσει σε διπλασιασµό των ταχυτήτων του
ευρυζωνικού ίντερνετ.
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Η Ευρωπαϊκή Ένωση Ανταγωνιστικών Τηλεπικοινωνιών (ECTA), δηλώνει ότι το
προτεινόµενο

ρυθµιστικό

πλαίσιο

συµπεριλαµβανοµένου

του

λειτουργικού

διαχωρισµού οδηγεί σε περισσότερες επενδύσεις και ανταγωνισµό και διασφαλίζει τη
µετάβαση στα δίκτυα επόµενης γενιάς µε το κόστος µοιρασµένο.

Τέλος,

βάσει της συµφωνίας, που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όταν

σηµαντικά προβλήµατα ανταγωνισµού ή αδυναµίες της αγοράς παραµένουν, η εθνική
ρυθµιστική αρχή θα µπορεί να υποχρεώνει καθετοποιηµένες επιχειρήσεις να
διαχωρίζουν την υποδοµή δικτύου από τις µονάδες που παρέχουν υπηρεσίες κάνοντας
χρήση της εν λόγω υποδοµής. Το µέτρο αυτό, γνωστό ως λειτουργικός διαχωρισµός,
δεν µεταβάλει, σε καµία περίπτωση, το ιδιοκτησιακό καθεστώς είτε των υπηρεσιών
είτε της πρόσβασης στο διαδίκτυο. Ο λειτουργικός διαχωρισµός θα εφαρµόζεται σε
εξαιρετικές περιπτώσεις και µόνο όταν όλα τα άλλα ρυθµιστικά µέτρα δεν έχουν
αντιµετωπίσει

αποτελεσµατικά

τα

προβλήµατα

ανταγωνισµού

(Ευρωπαϊκό

Κοινοβούλιο, 2009.)

Η στάση των ΕΡΑ στην επιβολή Λειτουργικού ∆ιαχωρισµού σύµφωνα µε την ERG
είναι η ακόλουθη:
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η δεκαετία του ΄90, ιδίως το δεύτερο µισό της, έφερε σηµαντικές µεταβολές στη
δοµή και λειτουργία των τηλεπικοινωνιακών αγορών στο σύνολο σχεδόν των κρατών.
Το νέο πλαίσιο ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην ΕΕ συνοψίζουν και εκφράζουν την
ουσία αυτών των αλλαγών. Το κανονιστικό πλαίσιο περιλαµβάνει οδηγίες και
συστάσεις σχετικές µε την οργάνωση των τηλεπικοινωνιών, την αδειοδότηση, τα
δίκτυα (διασύνδεση, πρόσβαση), τον τηλεπικοινωνιακό εξοπλισµό καθώς και τους
σπάνιους πόρους (αριθµοδότηση), που ενισχύουν την αγορά και συµβάλλουν στην
ανάπτυξή της.

Η γενική τάση αφορά την ανάγκη οι τιµές των διαφόρων υπηρεσιών να αντιστοιχούν
στο ανταγωνιστικό επίπεδο, δηλαδή να αντιστοιχούν στο µοναδιαίο κόστος. Σε
επίπεδο λιανικής, το όχηµα για αυτό θεωρείται η απελευθέρωση της αγοράς και η
είσοδος νέων επιχειρήσεων. Ο ανταγωνισµός ανάµεσα σε αυτές θεωρείται ότι µπορεί
να είναι επαρκώς έντονος, ώστε να πιέσει τις τιµές περίπου στο επίπεδο κόστους.
Επιβολή ρυθµιστικής πολιτικής και ειδικότερα ρύθµισης τιµής επιφυλάσσεται από τη
µια πλευρά σε περιπτώσεις όπου για τεχνολογικούς ή άλλους λόγους (π.χ. συνθήκες
φυσικού µονοπωλίου) η αγορά δεν µπορεί αναπτυχθεί ανταγωνιστικά, και από την
άλλη σε προσωρινή βάση όταν η απελευθέρωση της αγοράς έχει καθυστερήσει και
µια επιχείρηση έχει σηµαντική ισχύ στην αγορά, σε βαθµό που να µπορεί να
επιβάλλει τους όρους της.

Η υποχρέωση λογιστικού διαχωρισµού επιβλήθηκε προκειµένου να παρέχονται
πληροφορίες λεπτοµερέστερες από ότι στις εκ του νόµου προβλεπόµενες οικονοµικές
καταστάσεις της επιχείρησης µε ΣΙΑ, προκειµένου να αντανακλώνται όσο το δυνατόν
περισσότερο οι αποδόσεις των τµηµάτων της επιχείρησης σαν να λειτουργούν σαν
ξεχωριστές επιχειρήσεις. Υποστηρίζεται δηλαδή η µη διακριτική τιµολόγηση, η οποία
θα πρέπει να πραγµατοποιείται κοστοστρεφώς και να αποφεύγεται η µη δίκαιη
σταυροειδής επιδότηση.

Ο Λογιστικός ∆ιαχωρισµος

πρακτικά αναφέρεται στην προετοιµασία διακριτών

οικονοµικών καταστάσεων για κάθε επιχειρηµατική δραστηριότητα του κυρίαρχου
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παρόχου, µε αντικειµενικό σκοπό τη διαφάνεια και τη µη διάκριση. Η ορθή εφαρµογή
των

λογιστικών

µεθοδολογιών

είναι

ένας

καθοριστικός

παράγοντας

της

συµµόρφωσης µε την αρχή της κοστοστρέφειας, ιδιαίτερα όταν απαιτείται να
εκτιµηθεί το κόστος µιας ρυθµιζόµενης υπηρεσίας. Υπάρχουν µια σειρά βασικών
αρχών οι οποίες πρέπει να εξεταστούν πριν από την οικοδόµηση ενός κοστολογικού
συστήµατος:
 Αρχή Πρόκλησης του Κόστους (Cost Causation): το κόστος πρέπει να σχετίζεται
µε τις αιτίες δηµιουργίας του είτε άµεσα, είτε έµµεσα µε τη βοήθεια κλείδων
µερισµού. Το ίδιο ισχύει και για τα έσοδα.
 Activity Based Cost (ABC): επιτυγχάνεται πλήρης κατανοµή του κόστους ανά
δραστηριότητα, άρα το κόστος των εργασιών που εκτελούνται από τους
εργαζόµενους, συνδέεται µε τις υπηρεσίες ή τα στοιχεία του δικτύου που
προκαλούν τη ζήτηση για αυτές τις εργασίες.
 Αρχή της ∆ιαφάνειας (Transparency): οι µέθοδοι και τα συστήµατα υπολογισµού
και επιµερισµού του κόστους πρέπει να παρουσιάζονται µε τρόπο σαφή και
αναλυτικό.
 Τιµές µεταφοράς (Transfer Charges):

τα τέλη µεταφοράς ή αλλιώς οι

µεταβιβαστικές πληρωµές προς ή από άλλες επιχειρηµατικές οντότητες του εν
λόγω

οργανισµού, θα πρέπει να παρουσιάζονται, ώστε να τεκµηριώνεται η

συµµόρφωση µε προς τις υποχρεώσεις της κοστοστρέφειας και της µη διακριτικής
µεταχείρισης.
 Κοστολόγηση τρέχοντος κόστους (CCA): Αν και οι χωριστές οικονοµικές
καταστάσεις µπορούν αρχικά να συνταχθούν µε βάση το ιστορικό κόστος, θα
πρέπει να γίνουν προσαρµογές στο τρέχον κόστος, σύµφωνα µε το οποίο τα
πάγια αποτιµώνται και αντανακλούν το κόστος ενός σύγχρονου ισοδύναµου
παγίου (Modern Equivalent Asset). Η µέθοδος του Τρέχοντος Κόστους συνάδει
περισσότερο µε την πραγµατικότητα και γενικότερα πλησιάζει σε µεγαλύτερο
βαθµό την αποτελεσµατική λειτουργία των διαδικασιών που επιτελούνται σε µια
επιχείρηση.

Στην ουσία, ο Λογιστικός ∆ιαχωρισµός διασφαλίζει την ισότητα στις τιµές που
επιβάλλει ο Υπόχρεος Φορέας στους εναλλακτικούς παρόχους και ανταγωνιστές του,
µε αυτές που χρεώνει το Λιανικό του τµήµα, τιµές βασιζόµενες στο κόστος.
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Επιπλέον, εµποδίζει τον καθετοποιηµένο οργανισµό να επιµερίσει λιανικά στοιχεία
κόστους στη χονδρική και να αυξήσει µε αυτόν τον τρόπο τις τιµές των υπηρεσιών
της. Στόχος της ρύθµισης, να θέσει τις τιµές των υπηρεσιών που προσφέρουν οι
εναλλακτικοί πάροχοι στο ίδιο επίπεδο µε αυτές του κυρίαρχου φορέα. Να συµβάλλει
στον ανταγωνισµό, να προωθήσει την παροχή ενός ευρύτατου φάσµατος υπηρεσιών,
να ενθαρρύνει την εισαγωγή της καινοτοµίας

και να αυξήσει τις επιλογές των

πελατών.

Ένα βήµα παραπέρα από τους σκοπούς της ρύθµισης, οι οικονοµικές καταστάσεις
του Λογιστικού ∆ιαχωρισµού µπορούν να χρησιµοποιηθούν και για την εσωτερική
πληροφόρηση της ∆ιοίκησης του υπόχρεου φορέα. Ο επιµερισµός του κόστους και
των εσόδων σε αγορές και κατ’ επέκταση σε προϊόντα και υπηρεσίες, καθώς και η
κατάρτιση καταστάσεων απασχολούµενου κεφαλαίου,

καθιστά έκδηλη την

κερδοφορία τους, και γίνεται ένα ακόµη εργαλείο - αρωγός στη λήψη αποφάσεων.

Τέλος, βάσει του τµήµατος της συµφωνίας που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
όταν σηµαντικά προβλήµατα ανταγωνισµού ή αδυναµίες της αγοράς παραµένουν, η
εθνική ρυθµιστική αρχή θα µπορεί να υποχρεώνει καθετοποιηµένες επιχειρήσεις
να διαχωρίζουν την υποδοµή δικτύου από τις µονάδες που παρέχουν υπηρεσίες
κάνοντας χρήση της εν λόγω υποδοµής. Το µέτρο αυτό, γνωστό ως λειτουργικός
διαχωρισµός, δεν θα µεταβάλει, σε καµία περίπτωση, το ιδιοκτησιακό καθεστώς του
οργανισµού και θα εφαρµόζεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις και µόνο όταν όλα τα
άλλα ρυθµιστικά µέτρα δεν έχουν αντιµετωπίσει αποτελεσµατικά τα προβλήµατα
ανταγωνισµού
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

I. ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΣΗ ΑΝΑ ΑΓΟΡΑ

Αγορές
1.

Πρόσβαση στο δηµόσιο τηλεφωνικό δίκτυο σε σταθερή θέση για οικιακούς
πελάτες.

2.

Πρόσβαση στο δηµόσιο τηλεφωνικό δίκτυο σε σταθερή θέση για µη
οικιακούς πελάτες.

3.

∆ηµοσίως διαθέσιµες τοπικές ή/και εθνικές τηλεφωνικές υπηρεσίες που
παρέχονται σε σταθερή θέση για οικιακούς πελάτες.

4.

∆ηµοσίως διαθέσιµες διεθνείς τηλεφωνικές υπηρεσίες που παρέχονται σε
σταθερή θέση για οικιακούς πελάτες.

5.

∆ηµοσίως διαθέσιµες τοπικές ή/και εθνικές τηλεφωνικές υπηρεσίες που
παρέχονται σε σταθερή θέση για µη οικιακούς πελάτες.

6.

∆ηµοσίως διαθέσιµες διεθνείς τηλεφωνικές υπηρεσίες που παρέχονται σε
σταθερή θέση για µη οικιακούς πελάτες.

7.

Η ελάχιστη δέσµη µισθωµένων γραµµών (έως και 2 Mb/sec).
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8.

Προέλευση (εκκίνηση) κλήσεων στο δηµόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο που
παρέχεται σε σταθερή θέση.

9.

Απόληξη (τερµατισµός) κλήσεων σε µεµονωµένα δηµόσια τηλεφωνικά
δίκτυα που παρέχεται σε σταθερή θέση.

10. ∆ιαβιβαστικές υπηρεσίες στο δηµόσιο σταθερό τηλεφωνικό δίκτυο.
11. Χονδρική παροχή αποδεσµοποιηµένης πρόσβασης (συµπεριλαµβανοµένης
της από κοινού - µεριζόµενης - πρόσβασης) σε µεταλλικούς βρόχους και
υποβρόχους για το σκοπό της παροχής ευρυζωνικών και φωνητικών
υπηρεσιών.
12. Χονδρική παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών.
13. Χονδρική παροχή τερµατικών τµηµάτων µισθωµένων γραµµών.
14. Χονδρική παροχή ζευκτικών τµηµάτων µισθωµένων γραµµών.
15. Πρόσβαση και προέλευση (εκκίνηση) κλήσεων στα δηµόσια δίκτυα κινητής
τηλεφωνίας.
16. Απόληξη

φωνητικών

κλήσεων

σε

µεµονωµένα

δίκτυα

κινητών

επικοινωνιών.
17. Η εθνική αγορά χονδρικής παροχής διεθνούς περιαγωγής σε δηµόσια δίκτυα
κινητών επικοινωνιών.
18. Υπηρεσίες µετάδοσης ραδιοτηλεοπτικών εκποµπών και δίκτυα διανοµής
ραδιοτηλεοπτικού περιεχοµένου σε τελικούς χρήστες
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