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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το Internet, είναι γνωστό ότι δηµιουργήθηκε από το Υπουργείο

Εθνικής Άµυνας των Η.Π.Α. προκειµένου να συνδέσει τις εγκαταστάσεις

του σε όλη την επικράτεια. Αργότερα µ' αυτό συνδέθηκαν και κάποια

πανεπιστήµια και οργανισµοί σε εθνικό επίπεδο, καταλήγοντας σήµερα πια

να είναι προσιτό σε όλους σε παγκόσµιο επίπεδο. Ο καθένας που διαθέτει

έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή, ένα modem και είναι εγγεγραµµένος σε έναν

παροχέα υπηρεσιών Internet (Internet Service Provider - ISP) έχει

πρόσβαση στο διαδίκτυο. Οι παροχείς υπηρεσιών Internet (ISP's) είναι

εµπορικοί οργανισµοί - εταιρείες µε µόνιµη σύνδεση µε το διαδίκτυο οι

οποίοι πωλούν, και κατ' αυτόν τον τρόπο διαθέτουν, στους συνδροµητές

τους προσωρινές συνδέσεις. Ένα πολύ σηµαντικό χαρακτηριστικό του

Internet είναι ότι δεν υπάρχει κεντρικός διαχειριστής. Το διαδίκτυο

λειτουργεί ελεύθερα µε αποτέλεσµα η παγκοσµιοποίηση (που και αυτή από

µόνη της είναι µια συνέπεια αυτού του γεγονότος) να αποτελεί ένα

σηµαντικό παράγοντα που καθορίζει τους κανόνες του ανταγωνισµού στο

διαδίκτυο µαζί µε τους παράγοντες που εξαρτώνται από τις τοπικές

νοµοθεσίες, οικονοµίες και κοινωνικά χαρακτηριστικά.

Το Internet έχει "ανοίξει" µια τεράστια αγορά σε πάρα πολλούς

τοµείς. Αντικείµενο της εργασίας αυτής είναι ο ανταγωνισµός µεταξύ των

εταιρειών παροχής υπηρεσιών Internet (ISP's) στις χώρες της Ευρωπαϊκής

Ένωσης και τις ΗΠΑ.



2. Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΙΣ ΗΠΑ

2.1. ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ

Στην Αµερικανική αγορά του διαδικτύου υπάρχουν σήµερα περίπου

6.500 διαφορετικοί ISP's[1]. Η κατανοµή τους φυσικά δεν είναι οµοιόµορφη

και το κοινό επιλέγει µε κριτήρια την γεωγραφική εγγύτητα και τις

υπηρεσίες που προσφέρουν. Η αύξηση του αριθµού των ISP's σε εθνικό

επίπεδο ήταν ραγδαία και ακολούθησε (ή και καθόρισε) την διάδοση και

εξάπλωση του Internet. Πριν από 8 χρόνια ο αριθµός των ISP's δεν

ξεπερνούσε του 5-10 ενώ σε πέντε χρόνια (1998) αυξήθηκε δραµατικά

στους 4.000 φτάνοντας πλέον σήµερα στον αριθµό που αναφέρθηκε

παραπάνω. Ωστόσο, σύµφωνα µε τους ειδικούς δεν αναµένεται παραπέρα

αύξηση[2]. Κατά τις εκτιµήσεις οι εταιρείες παροχής Internet µεσαίου

µεγέθους που δεν αναπτύσσονται σε ικανοποιητικό βαθµό προκειµένου να

αποφέρουν κέρδη θα αναζητήσουν νέους τρόπους µέσα από

συγχωνεύσεις και εξαγορές.  Η τάση αυτή είναι ένα γενικότερο φαινόµενο

στις σύγχρονες οικονοµίες και φυσικά χαρακτηρίζει σε ακόµα µεγαλύτερο

βαθµό τις µεγάλες εταιρείες παροχής Internet - συνήθως όµως από θέση

ισχύος. Για τις περισσότερες από τις µικρές που εξυπηρετούν µικρές

πόλεις σε αποµακρυσµένες περιοχές το πιθανότερο είναι ότι πολλές θα

συνεχίσουν να υπάρχουν λόγω των µικρών τους εξόδων. Παρόλα αυτά και

στον τοµέα των µικρών ISP's η ισορροπία είναι δυναµική αλλά πολλοί

"εξαφανίζονται" και τη θέση τους την παίρνουν άλλοι.

Γενικά εξετάζοντας την κατάσταση στις ΗΠΑ διαπιστώνεται εύκολα

ότι η πρόσβαση στο Internet βρίσκεται σε άνθηση ενώ ταυτόχρονα η αγορά

χαρακτηρίζεται από σφοδρό ανταγωνισµό. Αποτέλεσµα αυτού του

ανταγωνισµού είναι πολλοί ISP's, µε όποιο τρόπο µπορούν (υιοθέτηση

τεχνολογικών λύσεων, διαφήµιση κ.λ.π.), να καταλαµβάνουν όλο και



µεγαλύτερο µέρος της αγοράς και άλλοι να απορροφώνται από µεγάλες και

πλούσιες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο χώρο των

τηλεπικοινωνιών προσφέροντας σε ένα ενιαίο πακέτο υπηρεσίες voice-

date.

Στην προσπάθεια τους να ορίσουν και να δυναµώσουν τη θέση τους

στην αγορά, πολλοί παροχείς προσφέρουν νέες υπηρεσίες όπως

τηλεφωνία µέσω Internet, faxing καθώς και εφαρµογές Internet.

Για να γίνει κατανοητό το µέγεθος του ανταγωνισµού και το πόσο

κοστίζει σε χρήµα στις εταιρείες που συµµετέχουν αναφέρεται το

παράδειγµα της GTE Corp. που πλήρωσε 616 εκατοµµύρια δολάρια για

την εξαγορά της BBN Corp καθώς και της WorldCom Inc, µια από τις

κορυφαίες εταιρείες της αγοράς και ταυτόχρονα µητρικής της UUNet, που

πλήρωσε 1,38 δισεκατοµµύρια δολάρια για την δικτυακή υποδοµή των

CompuServe Networking Service και ANS Communications Inc. που είναι

θυγατρική της America Online στο χώρο των δικτύων[3].

Στον αντίποδα της αγοράς οι µικρές εταιρείες παροχής,

καταβροχθίζονται στην κυριολεξία καθώς οι εταιρείες µεσαίου µεγέθους

προσπαθούν να κερδίσουν µεγαλύτερο µερίδιο και να ανέλθουν την

κλίµακα της κερδοφορίας και να καταστήσουν ενδεχοµένως, µε τη σειρά

τους, τους εαυτούς τους στόχο συγχωνεύσεων.

Σύµφωνα µε τις προβλέψεις των περισσότερων ο αριθµός των

εταιρειών παροχής Internet  έχει φτάσει στο µέγιστο δυνατό όριο και από

εδώ και πέρα θα µειώνεται. Πολλοί παίρνουν το ρίσκο να προβλέψουν ότι

µέσα σε λιγότερο από µια πενταετία το τοπίο θα ξεκαθαρίσει και θα µείνουν

στην αγορά περίπου 500 εταιρείες[3].

Το ότι ο ανταγωνισµός είναι τόσο σκληρός εξηγείται από το

κεφάλαιο της αγοράς: Το 1998 οι καταναλωτές ξόδεξαν περίπου 8

δισεκατοµµύρια δολάρια σε υπηρεσίες on-line ενώ αναµένεται το ποσό

αυτό να ανέλθει, σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις των ειδικών, στα 108

δισεκατοµµύρια δολάρια το 2003.



2.2. ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΩΝ

Στην προσπάθεια τους να επιβιώσουν από τον ανταγωνισµό πέραν

από τη µάχη των εξαγορών και των συγχωνεύσεων οι περισσότερες

εταιρείες παροχής Internet υιοθετούν διάφορες λύσεις.

Υπάρχουν εταιρείες οι οποίες πέρα από απλή πρόσβαση και

σύνδεση µε το Internet προσφέρουν υπηρεσίες προστιθέµενης αξίας, όπως

για παράδειγµα η εταιρεία Concentric Network Corp. από την Καλιφόρνια η

οποία προωθεί τα εικονικά γραφεία µια δικτυακή υπηρεσία που παρέχει

στους πελάτες ιδιωτικά δίκτυα. Υπάρχουν επίσης εταιρείες που παρέχουν

υπηρεσίες δωρεάν µε αντίτιµο το συνεχή βοµβαρδισµό των συνδροµητών

µε διαφηµίσεις από τις οποίες εξασφαλίζουν κέρδη.

Άλλες εταιρείες καταφεύγουν στο να εστιάζουν τις δραστηριότητες

τους σε συγκεκριµένους πελάτες που ανήκουν σε εξειδικευµένους χώρους,

όπως για παράδειγµα την Exalted Company Digex Inc. που φιλοξενεί

εξεζητηµένες τοποθεσίες Web (Websites) για µεγάλες εταιρείες όπως η

Japan Airlines, η Nike κ.λ.π[3].

Ένας πολύ σηµαντικός παράγοντας είναι η τεχνολογία που

χρησιµοποιείται από τις εταιρείες. Καθώς το διαδίκτυο χρησιµοποιείται όλο

και περισσότερο οι εταιρείες παροχής πρόσβασης στο Internet αναζητούν

νέες οδούς δροµολόγησης της κυκλοφορίας. Αυτό σηµαίνει χρήση

ιδιωτικών κόµβων πρόσβασης στο δίκτυο και νέες πολιτικές µεταξύ των

εταιρειών παροχής Internet (ISP's) και των εταιρειών πρόσβασης σχετικά

µε την απαλλαγή και κυκλοφορία των δεδοµένων (data). Ωστόσο, όσον

αφορά τους "µεγάλους" παροχείς Internet τα πράγµατα δεν είναι τόσο

ξεκάθαρα. Από έρευνα που έγινε προκειµένου να βρεθούν οι 25 πρώτοι,

διαπιστώθηκε ότι η εταιρεία παροχής Internet (ISP) που κατέχει την πρώτη

θέση, δηλαδή η εταιρεία Unnet έχει µέτριες επιδόσεις: λανθάνων χρόνος

καθυστέρησης 120 ms και ποσοστό απώλειας πακέτων µηνυµάτων 4,09%.

Αντίθετα η εταιρεία µε την καλύτερα επίδοση λανθάνων χρόνο

καθυστέρησης 73 ms και απώλεια πακέτων 0,88% - η PSInet κατέχει την



12η θέση στην αγορά. Πρέπει εδώ να σηµειωθεί ότι για την αµερικανική

αγορά θεωρείται ότι ο µέσος όρος για λανθάνων χρόνο καθυστέρησης είναι

µεταξύ 125 και 250 msec ενώ για την απώλεια πακέτων 3% - 6%[4]. Το

παραπάνω υποδηλώνει ότι τουλάχιστον στην κορυφή της αµερικανικής

αγοράς υπάρχουν και άλλοι λόγοι που επηρεάζουν τους συνδροµητές στη

συµπεριφορά τους πέρα από τις τεχνικές επιδόσεις.

Στην ίδια διάσταση, δηλαδή του τεχνολογικού και επιχειρηµατικού

ανταγωνισµού, οι εταιρείες παροχής Internet κινούνται προς την απόκτηση

δικαιωµάτων πάνω σε καλωδιακά δίκτυα. Το προηγούµενο έτος µια από

αυτές τις εταιρείες η Internet Ventures Inc. "άνοιξε" τον δρόµο

υποβάλλοντας αίτηση στην οµοσπονδιακή επιτροπή επικοινωνιών των

ΗΠΑ, τη γνωστή FCC, προκειµένου να προβεί σε κατάλληλες ρυθµίσεις

που αφορούν συνδυασµό Internet και υπηρεσιών καλωδιακής

τηλεόρασης[5].



3. Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Η Ευρωπαϊκή οικονοµία σε αρκετούς τοµείς διαφέρει από την

αµερικανική ώστε όσον αφορά την αγορά του Internet να υπάρχουν

κάποιοι παράγοντες που καθιστούν ορισµένες από τις διαφορές αρκετά

σηµαντικές µε σοβαρό αντίκτυπο στον ανταγωνισµό των εταιρειών

παροχής Internet. Η Ευρωπαϊκή Ένωση µπορεί πλέον να αποτελεί ένα

διακρατικό οργανισµό, αποτελείται όµως από τις χώρες µέλη που

παρουσιάζουν µεταξύ τους αρκετές διαφορές τόσο σε επίπεδο νοµικό όσο

και οικονοµικό και κοινωνικό.

Οι τηλεπικοινωνίες για τις περισσότερες χώρες τουλάχιστον σε

επίπεδο εγκαταστάσεων πρόσβασης (τηλεφωνικές γραµµές και κέντρα)

είναι κρατικά µονοπώλια ενώ η τιµολογιακή πολιτική των ευρωπαϊκών

κρατών για τις τηλεφωνικές κλήσεις και κατ' επέκταση για τη χρήση και

απασχόληση των τηλεφωνικών γραµµών αφορά χρέωση µε βάση τη

χρονική διάρκεια. Αυτός είναι και ο βασικότερος λόγος για τον οποίο η

διάδοση της χρήσης του Internet δεν ήταν το ίδιο γρήγορη όπως στις ΗΠΑ

όπου οι τοπικές κλήσεις δεν χρεώνονται πέρα από την καταβολή κάποιου

παγίου στην τηλεφωνική εταιρεία. Η µοναδική εξαίρεση στον παραπάνω

κανόνα για την ευρωπαϊκή αγορά είναι κάποιες εταιρείες µε έδρες στην

Ιρλανδία και το Ηνωµένο Βασίλειο που παρέχουν υπηρεσίες καλωδιακής

τηλεόρασης και ταυτόχρονα και υπηρεσίες τηλεφωνίας[6]. Το σκηνικό αυτό

τελευταία φαίνεται να αλλάζει. Ο µέχρι τώρα τρόπος χρέωσης κλήσεων έχει

µεγάλο κόστος για τους ευρωπαϊκούς οργανισµούς, αφού σαν συνέπεια

του το 80% των διευθύνσεων µε εφαρµογές ηλεκτρονικού εµπορίου

βρίσκεται στις Η.Π.Α., σε αντιδιαστολή µε ένα φτωχό 10% που έχει έδρα

την Ευρώπη[7]. Νέα σχήµατα χρεώσεως κλήσεων για πρόσβαση στο

Internet που µοιάζουν µε το αµερικάνικο έχουν αρχίσει να εµφανίζονται και

να προτείνονται για ένα µέρος του κοινού στη Γερµανία, την Ισπανία, τη

Σουηδία και το Ηνωµ. Βασίλειο. Ένα σηµαντικό αίτιο στην αλλαγή του



ευρωπαϊκού τηλεπικοινωνιακού τοπίου είναι η ανταπόκριση των εταιρειών

παροχής Internet καθώς και πολλών νεοεµφανισθείσων εταιρειών

τηλεφωνίας στον ανταγωνισµό από εταιρείες συνδροµής ψηφιακών

γραµµών (Digital Subscriber Lines - DSL)[7]. Όπως περίπου πριν από

πέντε χρόνια άλλαξε απότοµα το σκηνικό στις ΗΠΑ έτσι και σήµερα στην

Ευρωπαϊκή Ένωση η αγορά και οι απαιτήσεις της οδηγούν σε αλλαγή που

επιτρέπουν ανταγωνιστικές τοπικές εταιρείες να παρέχουν υπηρεσίες DSL

καθιστώντας ταυτόχρονα τις ευρωπαϊκές χώρες στόχο αµερικανικών

εξαγωγέων τεχνολογίας. Ένα σηµαντικό πλεονέκτηµα της Ευρώπης σε

σχέση µε τις ΗΠΑ είναι οι µικρές αποστάσεις από πόλη σε πόλη και η

µεγάλη πυκνότητα πληθυσµού που καθιστά την ανάπτυξη και παροχή

υπηρεσιών DSL ευκολότερη και οικονοµικότερη για τις εταιρείες παροχής

αφού µπορούν να εξυπηρετούν περισσότερους συνδροµητές από έναν

τόπο[8].

Μέχρι σήµερα οι ευρωπαϊκές εταιρείες παροχής Internet λόγω του

ότι οι κλήσεις είναι τιµολογιακά αρκετά επιβαρηµένες (κόστος τηλεφωνικής

κλήσης + κόστος ISP) προκειµένου να προσελκύσουν συνδροµητές έχουν

και συνεχίζουν να προσπαθούν να µειώσουν τα κόστη συνδροµής ή

κλήσης. Έχουν αναπτύξει διάφορες τιµολογιακές πολιτικές για χρήση σε

ώρες µη αιχµής, Σαββατοκύριακα, κ.λ.π. Ο βασικότερος τρόπος

εξασφάλισης εσόδων προέρχεται µε συµφωνία που κλείνουν µε τους ως

επί των πλείστον εθνικούς φορείς τηλεπικοινωνιών για την καταβολή

ποσοστού από τα έσοδα τους που αυξάνουν λόγω των κλήσεων για

πρόσβαση στο Internet. Επιπλέον, πολλές µικρές εταιρείες µε λιγότερα

λειτουργικά έξοδα εισήγαγαν ένα νέο τρόπο σύνδεσης call-by-call, ώστε οι

συνδροµητές να επιβαρύνονται µε όσο το δυνατόν λιγότερα έξοδα. Με τη

συνδροµή λοιπόν σε όσο πιο χαµηλά επίπεδα γίνεται, πολλές εταιρείες

αναγκάζονται να αναθεωρήσουν τις στρατηγικές τους και ενδεχοµένως να

αναλάβουν ρίσκα που µπορεί να τους στερήσουν την ανεξαρτησία τους.

Όπως και στις ΗΠΑ έτσι και στον ευρωπαϊκό χώρο πολλές εταιρείες

αντιµετωπίζουν πλέον το ζήτηµα της συγχώνευσης µε άλλες. Εταιρείες που



θέλουν να συνεχίσουν να παραµείνουν ανταγωνιστικές οφείλουν πλέον

πέρα από το να αναθεωρήσουν την τιµολόγησή τους, να περιοριστούν και

να εξειδικευθούν σε συγκεκριµένο χώρο, να προσφέρουν υπηρεσίες

προστιθέµενης αξίας, να βελτιώσουν την ποιότητα στη διαχείριση των

κλήσεων, ή να προσφέρουν νέες υπηρεσίες πακέτων. Πολλές νέες µεγάλες

εταιρείες παροχής προσανατολίζονται πλέον προς την ενοποίηση

υπηρεσιών ώστε να προσφέρουν ενιαία πακέτα σταθερών και κινητών

υπηρεσιών Internet καθώς και πολυµεσικά καλωδιακά δίκτυα τηλεόρασης

όπως για παράδειγµα η γερµανική Mannesmann Arcos AG που προσφέρει

υπηρεσίες φωνής και Internet και ετοιµάζεται σε συνεργασία µε την

Mannesmann Mobilfunk Grumbel να προφέρει και κινητές υπηρεσίες[9].

Πολλοί όµως είναι αυτοί που πιστεύουν ότι τελικά οι υπηρεσίες φωνής θα

εξυπηρετηθούν από τα "κινητά" δίκτυα αφήνοντας τα σταθερά να

"σηκώσουν" την καθαρή κυκλοφορία του Internet.



4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

 Όπως φάνηκε από τις προηγούµενες παραγράφους ο

ανταγωνισµός και στις δύο ηπείρους είναι πολύ ισχυρός. Σαφώς η

αµερικανική αγορά προηγείται αφού άλλωστε εκεί πρώτα διαδόθηκε η

χρήση του Internet. Το γεγονός όµως ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ακολουθεί

µε κάποια "διαφορά φάσης" δε σηµαίνει ότι τα πράγµατα είναι πιο ήρεµα.

Κοινός αντίκτυπος του ανταγωνισµού, και βασική οµοιότητα, είναι οι

συγχωνεύσεις και οι εξαγωγές εταιρειών καθώς επίσης και η βελτίωση

υπηρεσιών, η εξειδίκευση σε συγκεκριµένους τοµείς καθώς και η

προσπάθεια πολλών εταιρειών να προσφέρουν και άλλες υπηρεσίες, πέρα

από τις "κλασσικές" υπηρεσίες Internet, όπως φωνή, καλωδιακή τηλεόραση

κ.λ.π.

Οι διαφορές που υπάρχουν στις δύο αγορές, αν εξαιρεθεί η

"διαφορά φάσης" στην ανάπτυξη της υποδοµής, συνίσταται κυρίως σε

θέµατα πολιτικής. Οι ΗΠΑ όπως ένα ενιαίο κράτος αντιµετωπίζουν

οµοιόµορφα την κατάσταση µε θεσµικά πλαίσια που ανέκαθεν στήριζαν τον

ιδιωτικό τοµέα. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση αντίθετα η ύπαρξη πολλών

εθνικών φορέων δηµιουργεί ένα ανοµοιογενή πεδίο.

Έγινε αναφορά, στις προηγούµενες παραγράφους, στις εταιρείες

που παρέχουν υπηρεσίες Internet στους πελάτες τους χωρίς συνδροµή.

Προκειµένου να γίνει περισσότερο αντιληπτός ο αντίκτυπος της διαφοράς

στη νοοτροπία των συνδροµητών αξίζει να σηµειωθεί ότι αυτή τη στιγµή

στις ΗΠΑ υπάρχουν περίπου 1,5 εκατοµµύρια συνδροµητές σε εταιρείες

δωρεάν παροχής Internet. Φυσικά τα έσοδα των εταιρειών προέρχονται

κυρίως από διαφηµίσεις και κάποιες άλλες υπηρεσίες που παρέχουν πέραν

την σύνδεσης µε το διαδίκτυο. Ωστόσο σύµφωνα µε τους ειδικούς το κοινό

δεν παραµένει πιστό. Από τη στιγµή που κάποιος µπορεί να αποκτήσει

δωρεάν ηλεκτρονική διεύθυνση γιατί να µην το εκµεταλλευτεί



επαναλαµβάνοντας το ίδιο και σε άλλους παροχείς, µε αποτέλεσµα να

διαθέτει ταυτόχρονα πολλούς λογαριασµούς που ενδεχοµένως δεν

χρησιµοποιεί σχεδόν ποτέ. Το κίνητρο δεν είναι τόσο χρηµατικό όσο

ψυχολογικό. Αντίθετα στην Ευρώπη λόγω ότι οι τηλεφωνικές κλήσεις ως

επί το πλείστον χρεώνονται µε βάση το χρόνο οµιλίας το κοινό εµφανίζεται

διστακτικό στην καταβολή επιπλέον συνδροµής πέραν από το κόστος των

ήδη αρκετά ακριβών τηλεφωνικών κλήσεων.

Για το µέσο ευρωπαίο η εγγραφή σε µια εταιρεία δωρεάν παροχής

υπηρεσιών Internet τις περισσότερες είναι αναγκαιότητα. Οι συµφωνίες

που κλείνονται µεταξύ των τηλεφωνικών εταιρειών και των εταιρειών

παροχής Internet  για καταβολή ποσοστού κερδών από τις πρώτες στις

δεύτερες επιτρέπει στην κυριολεξία να ανθούν αυτού του είδους οι εταιρείες

παροχής στην Ευρώπη. Ωστόσο όπως αναφέρθηκε σε προηγούµενη

παράγραφο η τάση για µείωση του κόστους των τηλεφωνικών κλήσεων

στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα αναγκάσει πολλές από τις

εταιρείες παροχής Internet να καταφύγουν σε άλλους πόρους αναζήτησης

εσόδων όπως οι διαφηµίσεις και άλλες υπηρεσίες, όµοια µε τις αντίστοιχες

αµερικανικές εταιρείες[10].

Τέλος, στο κλίµα του ανταγωνισµού στις δύο ηπείρους δεν θα

πρέπει να παραληφθούν τα νοµοθετικά καθεστώτα µε βάση τα οποία

ανταγωνίζονται οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών Internet τόσο στις ΗΠΑ

όσο και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στον τοµέα αυτό οι διαφορές

είναι αρκετές. Η οµοσπονδιακή επιτροπή επικοινωνιών των ΗΠΑ το 1996

έθεσε αυστηρά νοµικά πλαίσια µέσα στα οποία µπορούν οι ανταγωνίστριες

εταιρείες να κινηθούν. Κάτι παρόµοιο δεν έχει επιτευχθεί στην Ευρωπαϊκή

Ένωση. Αποτέλεσµα είναι η είσοδος ευρωπαϊκών εταιρειών στην

αµερικανική αγορά να µην είναι τόσο εύκολη υπόθεση όσο είναι η είσοδος

των αµερικανικών σε χώρες της Ευρώπης, η τηλεπικοινωνιακή αγορά των

οποίων είναι παγκοσµίως η πιο "ανοιχτή" και εκτιµάται στο ύψος των 200

δισεκατοµµυρίων δολαρίων ετησίως[11]. Με αποτέλεσµα ο ανταγωνισµός



για τις εταιρείες της Ευρώπης να είναι πολύ πιο δύσκολος λόγω του

προβαδίσµατος των αµερικάνων.



ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η παρουσίαση του ανταγωνισµού

µεταξύ των εταιρειών παροχής υπηρεσιών Internet τόσο µέσα στις ΗΠΑ

όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. ∆εν επιχειρείται η παρουσίαση

δειγµατοληπτικών περιπτώσεων χωρών της Ευρώπης αφού κάτι τέτοιο θα

ήταν αδόκιµο λόγω των διαφορών και ιδιαιτεροτήτων που παρουσιάζουν

µεταξύ τους. Αντίθετα παρουσιάζονται τα γενικά πλαίσια του ανταγωνισµού

και κυρίως σε θέµατα στρατηγικών επιλογών.

Αυτό που διαπιστώνει κανείς είναι ο αντίκτυπος του ανταγωνισµού

και στις δύο ηπείρους που οδηγεί τις εταιρείες σε εξαγορές και

συγχωνεύσεις.

Και στις δύο περιπτώσεις ο ανταγωνισµός εκδηλώνεται µε τις

τιµολογιακές πολιτικές που υιοθετούν οι εταιρείες και τις στρατηγικές

επιλογές στην επέκταση τους σε άλλους τοµείς υπηρεσιών, η εξειδίκευση

σε συγκεκριµένους τοµείς αγοράς.
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