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Το γρήγορο Internet κερδίζει τους Έλληνες
Έκρηξη στις ευρυζωνικές συνδέσεις καταγράφει η τελευταία έρευνα του Παρατηρητηρίου για την Κοινωνία της
Πληροφορίας (ΚτΠ), σύμφωνα με την οποία πραγματοποιούνται πλέον περισσότερες από 2.000 συνδέσεις
γρήγορου Internet ημερησίως.
Την 1η Ιουλίου, η διείσδυση των ευρυζωνικών συνδέσεων στην Ελλάδα διαμορφώθηκε σε 6,84% και το
Παρατηρητήριο προβλέπει ότι μέχρι το τέλος του έτους θα κυμανθεί μεταξύ 8,8% και 10,3%. Ο συνολικός
αριθμός γραμμών γρήγορης πρόσβασης στο Διαδίκτυο προσεγγίζει τις 761.000, σημειώνοντας αύξηση της τάξης
του 156% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.
Πηγή: εφημερίδα Κέρδος

Μεγάλες προσφορές
Ο ανταγωνισμός μεταξύ των παρόχων για την προσέλκυση νέων πελατών ευρυζωνικών συνδέσεων
εξακολουθεί να είναι ιδιαίτερα έντονος το πρώτο εξάμηνο του 2007, με σημαντικές εκπτώσεις που καταλήγουν
σε προσφορές στο 75% των μέσων ονομαστικών τιμών. Μάλιστα, στις περιπτώσεις που ο πελάτης συνδέεται με
το ιδιόκτητο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο της εταιρείας-παρόχου, οι εκπτώσεις είναι σημαντικά υψηλότερες.
«Μελανό σημείο» χαρακτηρίζεται από το Παρατηρητήριο η «δυσαρέσκεια που έχει καταγραφεί στον κλαδικό
Τύπο και σε on line φόρουμ σχετικά με την ταχύτητα ικανοποίησης των αιτημάτων εγγραφής / κατάργησης
χρηστών και απόκλισης μεταξύ ονομαστικής και πραγματικής ταχύτητας πρόσβασης».
Το κόστος των συνδέσεων
Σε ό,τι αφορά το κόστος των ευρυζωνικών συνδέσεων, στη διάρκεια του τελευταίου εξαμήνου συνεχίστηκε, αν
και σε σαφώς πολύ μικρή κλίμακα, η πτωτική τάση των τιμών. Όπως διαπιστώθηκε, η τάση αυτή είναι
εντονότερη στις συνδέσεις υψηλής ταχύτητας. Ειδικότερα, με βάση τις μέσες τιμές παρόμοιων προϊοντικών
προσφορών παρατηρήθηκε ότι οι μειώσεις τιμών κυμάνθηκαν στα ακόλουθα επίπεδα σε εξαμηνιαία βάση ανά
ταχύτητα πρόσβασης:
o Περίπου 3,2% στη βασική πρόσβαση (768 Kbps).
o Περίπου 6,3 στη μέση πρόσβαση (1Mbps).
o Περίπου 16,2% στην υψηλή πρόσβαση (2Mbps).
Ενδιαφέρον παρουσιάζει η εισαγωγή προϊοντικών προσφορών σε ακόμη υψηλότερες ονομαστικές ταχύτητες
πρόσβασης, ήτοι στα 4 και 8 Mbps, σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικές τιμές σε σχέση με τα κόστη που αφορούν,
κυρίως, στην προϊοντική προσφορά των 2 Mbps. Η ανταγωνιστικότητα των τιμών των πακέτων ονομαστικής
πρόσβασης 4 και 8 Mbps καταδεικνύει ότι η εγχώρια αγορά διαθέτει δυναμική σύγκλισης με την ΕΕ-15 σε όρους
λιανικού κόστους πρόσβασης.
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