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 “Comparison  of  the  Wireless  Mobile  Public/State
   Strategies  for  the  Rural  Areas  Development

  of  each  country  between  EU  and  Asia”

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Στις  µέρες  µας  παρατηρείται  ότι  η  φορητή  επικοινωνία (mobile

communication) αναπτύσσεται  ραγδαία,  κυρίως ο  τοµέας  των

τηλεπικοινωνιών. Τα  τελευταία  χρόνια  παρουσιάζεται  µια  ανάπτυξη,

συγκεκριµένα  στην  κινητή  ψηφιακή  τηλεφωνία (cellular  mobile  telephony).

Η  Ευρώπη  έχει  τώρα  περισσότερα  από  οκτώ  εκατοµµύρια  χρήστες

ψηφιακής  κινητής  τηλεφωνίας,  υπερδιπλασιάζοντας  τον  αριθµό  που

επικρατούσε  πριν  από  τρία  χρόνια. Επιπλέον,  εντοπίζονται   περισσότεροι

από  οκτώ  εκατοµµύρια  χρήστες  άλλων  υπηρεσιών  φορητής  επικοινωνίας

(mobile  communication  services). Προβλέπεται  ότι  το  2000,  θα  υπάρχουν

περίπου  σαράντα  εκατοµµύρια  χρήστες  στην  Ευρωπαική  Ένωση  και

ογδόντα  εκατοµµύρια  χρήστες  το  2010. Συνεπώς,  η  ανάπτυξη  των

ψηφιακών  φορητών  συστηµάτων  έχει  τροµερή  ανάπτυξη  στην  Ευρώπη  η

οποία  θεωρείται  ως  η  “world  leader”  στην  ψηφιακή  κινητή  επικοινωνία. Η

εξάπλωσή  αυτού  του  είδους  επικοινωνίας  παρατηρείται  σε  περισσότερες

από  60  χώρες,  συγκεκριµένα,  σε  ολόκληρη  την  Ευρώπη,

συµπεριλαµβανόµενες  οι  χώρες  από  ανατολική  και  κεντρική  Ευρώπη,

στη  περιοχή  του  Ειρηνικού  µε  εξαίρεση  την  Ιαπωνία,  στην  Ασία  και

Αφρική.   

Στην  Ασία,  η  κινητή  επικοινωνία  καλύπτει  περισσότερες  από  σαράντα

χώρες  µέσω  της  λειτουργίας  ψηφιακών  δικτύων. Αυτή  η  πληροφορία

προσδίδει  µία  ανάλυση  της  σύγχρονης  δοµής  της  ασύρµατης  αγοράς

στην  Ασιατική  περιοχή,  επεκτείνοντας  από  το  Πακιστάν,  µέχρι  τα  νησιά

του  Ειρηνικού.

Η  αγορά  χαρακτηρίζεται  από  µεγάλες  προόδους  στην  τεχνολογία,  από

ευκαιρίες  στον  εµπορικό  τοµέα  και  από  την  πτώση  τιµών. Κατά  τη
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διάρκεια  των  τελευταίων  χρόνων,  εµφανίζεται  µια  µεγάλη  ανάπτυξη

αγοράς  ψηφιακής  φορητής  τηλεφωνίας  όπου  υπολογίζεται  από  30%  σε

40%. Η  ανάγκη  για  κινητή  επικοινωνία  ενσωµατώνεται  στην  καθηµερινή

µας  επαγγελµατική  ζωή  (business  life). Στα  επόµενα  χρόνια,  καθώς  οι

θα  συνεχίζεται  η  πτώση  των  τιµών  και  οι  πρόσφατες  τεχνολογίες  θα

εξελίσσονται  περαιτέρω,  η  κινητή  επικοινωνία  αναµένεται  να  εισαχθεί  σε

έντονο  βαθµό  στη  µαζική  καταναλωτική  αγορά. Η  κινητή  ασύρµατη

επικοινωνία  θα  συνεχίσει  να  αναπτύσεται  µε  επιταχυνόµενο  ρυθµό.

2.   ΕΥΡΩΠΗ
 2.1  Ασύρµατη  Κινητή  Επικοινωνία  στην  Ευρώπη

Η  κινητή  επικοινωνία  στην

Ευρώπη  καλύπτει  πάνω  από

εξήντα  χώρες  µέσω  της

λειτουργίας  ψηφιακών  δικτύων,

όπου  καλύπτουν  την  ανατολική

και  δυτική  Ευρώπη. Οι  πηγές

ενηµέρωσης  είναι  ακριβής,  διότι

ελέγχονται  δέκα  φορές  το  χρόνο.

Η  φορητή  ασύρµατη  επικοινωνία  είναι  πολύ  σηµαντική  στο  ευρύτερο

Ευρωπαϊκό  πλαίσιο  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης. Από  τη  µια  πλευρά,  η

φορητότητα  (mobility)  αποτελεί  το  βασικό  σκοπό  της  Ένωσης  για  την

ελεύθερη  «µετακίνηση»  των  προιόντων,  ατόµων,  υπηρεσιών  και

κεφαλαίου. Από  την  άλλη,  οι  προηγµένες  φορητές  ασύρµατες  υπηρεσίες

επικοινωνίας,  υποστηρίζουν  την  εµπορική  ανάπτυξη  στη  µαζική  αγορά.

Επιπλέον,  αυτό  το  είδος  επικοινωνίας  παρακινεί  την  δηµόσια  επένδυση

(public  investment)  στα  τηλεπικοινωνιακά  δίκτυα  και  υπηρεσίες,  και  στη

συνεισφορά  ως  προς  τη  διατήρηση  και  ανάπτυξη  υπηρεσιών  στις

λιγότερο  αναπτυγµένες  ή  περιφερειακές  περιοχές  της  Ένωσης.
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Η  συνολική  χρήση  όλων  των  υπηρεσιών  φορητής  επικοινωνίας

αυξήθηκε  περισσότερο  από  20%  το  1991,  ακολουθούµενη  από  µια

αύξηση  της  ασύρµατης  επικοινωνίας  πάνω  από  40%. Παρόλη  τη  γενική

οικονοµική  κρίση,  το  1992,  η  ανάπτυξη  της  ψηφιακής  επικοινωνίας

υπήρξε  έντονη. Η  πρόσβαση  αυτής  της  ανάπτυξης  στις  «τρίτες»  χώρες,

συγκεκριµένα  στην  Ιαπωνία,  χαρακτηρίζεται  από  µία  δυσκολία. Αυτή  η

ανισορροπία  µπορεί  να  υπονοµεύσει,  από  οικονοµικής  άποψης,  τον

τοµέα  φορητής  ασύρµατης  επικοινωνίας  στην  Ευρώπη.

Σήµερα,  υπάρχουνε  περισσότεροι  από  37  εκατοµµύρια  χρήστες

ψηφιακής  επικοινωνίας  στην  Ευρώπη  (figure.1). Από  αυτούς  τα  25

εκατοµµύρια  χρησιµοποιούν  ψηφιακές  υπηρεσίες  (GSM – Global  System

for  Mobile)  και  τα  12  είναι  χρήστες  αναλογικών  συστηµάτων.

Figure  1 : Growth  of  European  Mobile  Communication  Subscribers

Η  χρήση  της  φορητής  επικοινωνίας  στην  Ευρώπη,  αυξάνεται  ταχεία,

εκτιµώντας  ότι  από  περίπου  3  εκατοµµύρια  χρήστες  τη  µέρα  (1%  του

πληθυσµού)  θα  αυξηθούνε  σε  8  εκατοµµύρια  το  2001. Οι  ψηφιακές

φορητές  υπηρεσίες  (cellular  mobile  services),  έχουν  ήδη  «αγγίξει»  το

30%  σε  µερικές  Ευρωπαϊκές  χώρες  (figure.2). Εντός  της  Ευρώπης,



Comparison  of  the  Wireless  Mobile  Public/State  Strategies  for  the  Rural  Areas           
Development of  each  country  between  EU  and  Asia

∆ΡΑΓΚΙΝΗ  ΑΝΘΗ4

αναµένεται  ότι  το  2005  θα  υπάρξει  µια  αύξηση  της  διείσδυσης  αυτών

των  υπηρεσιών  από  40%  σε  50%.

Figure  2 : Penetration  rates  for  mobile  communications  per  Member  States
(as  of  March  97)

Στην  Ευρώπη,  έχει  αναπτυχθεί  το  σύστηµα  DECT  (Digital  Enhanced

Cordless  Telephone)  και  τώρα  είναι  εµπορικά  διαθέσιµο  (figure.3). Τα

συστήµατα  αυτά,  (cordless  telephone  systems & mobile cellular  systems)

Figure  3 : Deployment  of  DECT  in  Europe

“γνωρίζουν”  µεγάλη  άνθηση  και  µπορούν  να  χρησιµοποιηθούνε  ως  ένα

WLL  (Wireless  Local  Loop). Tέτοια  «loops»  συνήθως  παρατηρούνται

στην  Κεντρική  και  Ανατολική  Ευρώπη. Στην  Ουγγαρία,  περισσότερα  από

200,000  σπίτια  συνδέονται  µέσω  WLL  συστηµάτων. Οι  φορητές
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τεχνολογίες  (mobile  technologies) – GSM  Triband  phone,  Hybrid

GSM/CDMA1  handsets,  Mobile  Internet – χρησιµοποιούνται  και  σε

αραιοκατοικηµένες  περιοχές,  για  παράδειγµα  σε  διάφορα  µέρη  της

Ισπανίας.

2.2  Η  Ασύρµατη  φορητή  επικοινωνία  στην  Κεντρική  και
Ανατολική  Ευρώπη

Η  ανάπτυξη  της  ψηφιακής  τεχνολογίας  ξεκίνησε  στην  Κεντρική  και

Ανατολική  Ευρώπη  το  Νοέµβριο  του  1990. Αρχίζοντας  από  τη

Βουδαπέστη,  επεκτάθηκε  πέρα  από  άλλες  πόλεις  και  σε  διάφορες

υπαίθριες  περιοχές  όπως  και  σε  τουριστικές  περιοχές. Σε  αυτές  τις

περιοχές  δηµιουργήθηκε  ζήτηση  για  τέτοιες  υπηρεσίες,  χαρακτηριστικό

στοιχείο  ανάπτυξης  των  wireless  mobile  rural  development. Η  εφαρµογή

της  συγκεκριµένης  επικοινωνίας  προήλθε  µέσω  των  πωλήσεων  µεταξύ

των  εγχώριων  και  των  αλλοδαπών  εταιρειών. Η  εγχώρια  συµµετοχή

προσδίδει  τοπική  εργασία,  ανοίγµατα  και  σηµαντικές  θέσεις

διαµορφωµένες  ανάλογα  µε  τις  τοπικές  συνθήκες. Η  αλλοδαπή

συµµετοχή  προσφέρει  κεφάλαιο,  εξειδικευµένες  τεχνικές  και  εµπειρίες

µάρκετινγκ.

Με  την  υιοθέτηση  του  GSM  και  άλλων  φορητών  προτύπων, – Paging

systems,  DECT2,  TFTS3 – που  εφαρµόστηκαν  στην  υπόλοιπη  Ευρώπη,

αυτές  οι  περιοχές  µπορούν  να  συµµετέχουν  στην  εξάπλωση  της

ασύρµατης  τεχνολογίας. Αυτό  θα  συµβάλει  στην  οµαλή  οικονοµική

ανάπτυξη  µεταξύ  της  Ευρωπαϊκής  Ενότητας  και  της  Κεντρικής  και

Ανατολικής  Ευρώπης. Σηµειώνεται  ότι  η  ανάπτυξή  τους  στηρίζεται  σε

µεγάλο  βαθµό  στην  συνολική  οικονοµική  ανάπτυξη.

                                                          
1 CDMA : Code  Division  Multiple  Access.
2 DECT :  Digital  European  Cordless  Telephone.
3 TFTS :  Terrestrial  Flight  Telecommunications  System.
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          2.3  Η  Θέση  Τρίτων  Χωρών  στην  Ευρωπαική
 Ασύρµατη  Επικοινωνία  και  οι  Ευρωπαϊκές
                  Συγκρίσεις  Ψηφιακών Τεχνολογιών

Η  θέση  των  χειριστών

(operators)  από  τις  τρίτες  χώρες

 διαφαίνεται  µέσα  από  τους

mobile  operators  στην

Ευρωπαική  αγορά. Ένας  αριθµός

από  διαφορετικές  στρατηγικές

(strategies)  χρησιµοποιείται,  οι

οποίες  χαρακτηρίζονται  από

συγκεκριµένες  εθνικές  αγορές  και

από  την  εµφάνιση  των

εισερχόµενων  εταιριών.

Μερικοί  operators  εισέρχονται  στην  αγορά  µε  σκοπό  το  συνδυασµό

των  πωλήσεων  στις  περιοχές  της  Κεντρικής  και  Ανατολικής  Ευρώπης,

όπου  η  ανάπτυξη  και  η  ποιότητα  των  υπηρεσιών  είναι  χαµηλή  (Ρωσία).

Άλλοι  έχουν  επιλέξει  να  συµµετέχουν  στη  συµφωνία  η  οποία

αναφέρεται  στην  GSM  άδεια  ή  σε  άλλες  άδειες  εισηγµένες  από  τα  µέλη

της  Ευρωπαικής  Ένωσης  ή  από  τις  EFTA  χώρες. Η  επιτυχηµένη

συµφωνία  µελών  περιλαµβάνει:

● Hutchison  Whampoa,  που  κατέχει  το  65%  των Hutchison

    τηλεπικοινωνιών

● δυτική  US,  που  κατέχει  το  50%  από  τις  Mercury  προσωπικές

    επικοινωνίες

● Pacific  Telesis,  που  κατέχει  το  26%  από  το  Mannesman

    Mobilfunk  στη  Γερµανία  το  23%  από  το  Telecel  στη  Πορτογαλία

● Nynex  που  κατέχει  το  20%  από  την  Hellas  GSM  operator

    στην  Ελλάδα
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Μια  τελευταία  στρατηγική  που  παρουσιάζεται  είναι  η  µετοχική

συµµετοχή  στο  mobile  operator  η  οποία  ανήκει  στον  οργανισµό  εθνικών

τηλεπικοινωνιών. Στηριζόµενη  σε  αυτήν  την  προσέγγιση,  η  Pacific  Telesis

έχει  αποκτήσει  το  25%  του  Βελγικού  mobile  operator.

Επιπλέον,  παρουσιάζεται  µεγάλο  ενδιαφέρον  στην  καινούργια  αναφορά

σχετικά  µε  τις  Ευπωπαικές  συγκρίσεις  ψηφιακών  τεχνολογιών  (European

Cellular  Comparisons). Αυτό  που  πραγµατικά  αναφέρεται  είναι  όλες  οι

οικονοµικές  και  στρατηγικές  πληροφορίες  σχετικά  µε  τους  Ευρωπαικούς

mobile  operators  και  τις  συγκρίνει  µεταξύ  τους. Οι  πηγές  βέβαια  είναι  οι

ίδιες  οι  εταιρίες. Η  νέα  αναφορά  επιβεβαιώνει  ότι  η  Ευρωπαική  ψηφιακή

αγορά  αυξάνει  συνεχώς  µε  ταχύς  ρυθµούς. Μεταξύ  το  1996  και  1997  η

συνολική  ανάπτυξη  που  καταγράφτηκε  ήταν  50%  και  αυτό  το  ποσοστό

κυµάνθηκε  και  στο  1998. Καταγράφοντας  τα  αποτελέσµατα  του  1999  και

εκτιµώντας  τις  προδιαγραφές  για  το  2002,  η  νέα  χιλιετία  διαγράφεται

από  µια  ανοδική  κατεύθυνση  στον  τοµέα  της  ψηφιακής  επικοινωνίας.

3. ΑΣΙΑ
3.1  Ανάπτυξη  κινητής  φορητής  επικοινωνίας

Η  εξάπλωση  της  τεχνολογίας

και  των  ανάλογων  αλλαγών  πριν

από  τριάντα  χρόνια,  δηµιούργησε

την  κατάλληλη  υποδοµή  για  τη

δηµιουργία  απαραίτητων

υπηρεσιών. Νέες  τεχνολογίες

όπως  η  µεγάλης  κλίµακας

ραδιοεπικοινωνίες  (large–scale

radio  communications),  η  οπτική

ίνα  και  διάφορες  άλλες,

καθιστούν  δυνατή  τη  µετάδοση

σε  «ευρείας  έκτασης»  περιοχές.
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Οι  αναπτυσσόµενες  χώρες  βρίσκονται  τώρα  σε  κρίσιµο  σηµείο.

Μερικές  από  αυτές  κυρίως  οι  περιοχές  της  νότιας Ασίας  βρίσκονται  σε

κατάσταση συνεχόµενης  τεχνολογικής  εκπαίδευσης. Χαµηλά  επίπεδα

γνώσης  γραφής  και  ανάγνωσης,  φτωχή  υποδοµή  τηλεπικοινωνίας  και

χαµηλό  βιοτικό  επίπεδο,  χαρακτηρίζει  ένα  µεγάλο  µέρος  του  πληθυσµού.

Σχεδόν  τα  2/3  του  πληθυσµού  κατοικούν  στην  περιοχή  Asia–Pacific,  η

οποία  υπολογίζεται  ότι  αποτελεί  το  23%  συνολικής–παγκόσµιας  γης. Η

Ασία  ως  προς  την  οικονοµική  ανάπτυξη,  αποτελείται  από  µερικά  έθνη

τα  οποία  αναπτύσσονται  µε  ταχείς  ρυθµούς. Ταυτόχρονα  όµως  η  νότια

Ασία  αποτελείται  από  515  εκατοµµύρια  φτωχών  ατόµων  από  τα  οποία

το  80%  µένουν  σε  αποµονωµένες  περιοχές  (rural  areas).

Σήµερα,  η  ικανότητα  διατήρησης  καινοτοµιών,  που  αναπτύσσεται  σχεδόν

παντού,  ταυτόχρονα,  αποτελεί  παγκόσµιο  φαινόµενο.

Ανάλογα  µε  την  Ευρώπη  και  την  Αµερική,  η  Ασία/Pacific  διακατέχεται

από  µία  “έκρηξη”  φορητών  υπηρεσιών  (mobile  services),  προερχόµενη

από  τη  γενικότερη  οικονοµική  ανάπτυξη  και  από  την  ανάγκη  για  τη

δηµιουργία  φορητών  τηλεφώνων  (mobile  telephones)  ως  σφραγίδα

οικονοµικής  επιτυχίας. Στις  αρχές  του  1993,  σηµειώθηκαν  2,4

εκατοµµύρια  cellular  subscribers  στην  περιοχή  αυτή,  δηλαδή

παρουσιάστηκε  µια  αύξηση  γύρω  στο  67%  το  1992. Οι  µη

αναπτυγµένες  χώρες – ως  προ  την  ψηφιακή  επικοινωνία – προσφέρουν

µια  ικανοποιητική  επικάλυψη  του  συγκεκριµένου  θέµατος  και  µια

αξιόπιστη  διεθνής  πρόσβαση. Οι  αυξήσεις  ως  προς  τη  χρήση  των

ψηφιακών  επικοινωνιών  (cellular  communications),  είναι  παράλληλες  µε

την  ανάπτυξη  των  paging  systems,  όπου  χαρακτηρίζονται  –τα  paging

systems–  από    µια  τεράστια  επιτυχία  στη  περιοχή  της  Ασία/Pacific.

Αυτά  τα  συστήµατα  χρησιµοποιούνται  ευρέως  από  τους  καταναλωτές

όπως  και  για  επαγγελµατικούς  λόγους.

Οι  χώρες  της  Ασίας  έχουν  “εισάγει”  τεχνολογίες  από  το  εξωτερικό  για

την  ικανοποίηση  των  αναγκών  της  φορητής  ψηφιακής  επικοινωνίας. Οι

περιοχές  της  νότιας  Ασίας – Μπαγκλαντές,  Μπουτάν,  Ινδία,  Μαλβίδες,
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Νεπάλ,  Πακιστάν  και  Σριλάνγκα – αποτελούν  µερικές  από  τις  πιο  φτωχές

περιοχές. Παρόλα  αυτά,  η  νότια  Ασία,  χαρακτηρίζεται  από  την

παγκόσµια  δηµοφιλή  δηµοκρατία,  την  µεγαλύτερη  παγκόσµια  µεσαία

τάξη,  την  «εκτόξευση»  στο  διάστηµα,  ντόπιων  παραγόµενων

δορυφόρων. Αναφορικά  µε  τα  συστήµατα  επόµενης  γενιάς,  πολλές

χώρες,  της  Ασίας,  έχουν  υιοθετήσει  ή  τώρα  πρόκειται  να  υιοθετήσουν,

ψηφιακή  «κυτταρική»  τεχνολογία  (digital  cellular  technology). Παρόλο  που

η  συγκεκριµένη  περιοχή,  είναι  προς  το  παρόν  χαµηλότερου  οικονοµικού

επιπέδου  σε  σχέση  µε  την  Ευρώπη,  δεν  υπάρχει  µια  ώθηση  (“topdown”

push)  για  τη  δηµιουργία  ενός  οµοιόµορφου  προτύπου  ανάπτυξης  για

την  περιοχή.

Οι  αγορές  είναι  ετερογενείς,  ποικίλλοντας  από  τις  υψηλά

αναπτυγµένες  οικονοµίες – Hong  Kong – µέχρι  τις  καινούργιες,

αναδυόµενες  αγορές – Κίνα  και  Βιετνάµ. Η  Κίνα  θεωρείται,  αγορά

µεγάλης  διάρκειας  πράγµα  το  οποίο  οφείλεται  στο  µέγεθός  της  και  στην

επιταχυνόµενη  οικονοµική  της  ανάπτυξη. Τέλος,  η  Taiwan  είναι  η

δεύτερη  µεγαλύτερη  αγορά  και  µαζί  µε  αυτήν  της  Σιγκαπούρης,  έχει

έναν  «µοναδικό  µονοπωλιακό  χειριστή» – single  monopoly  operator.                            

 Εν  κατακλείδι,  οι    «ασύρµατες»  αγορές  της  Ασίας – wireless  markets –

διατηρούνε  την  συνεχόµενη  τρέχουσα  κρίση. Ενώ  η  κρίση  απειλεί  να

περιορίσει  τη  σπουδαιότητα/µέγεθος  της  αγοράς,  καινούργιοι

ιδιωµατισµοί,  φιλελευθερισµοί  και  η  άδεια  για  καινούργιους  χειριστές,

αναµένονται  να  προσφέρουν  ευκαιρίες  σε  επενδυτές,  χειριστές  και

πωλητές. Αναφορικά  µε  την  νοτιοανατολική  Ασία,  εµφανίζεται  µια  µεγάλη

ανάγκη  για  την  ύπαρξη  τηλεπικοινωνιακής  δοµής  και  η  επένδυση  της

συγκεκριµένης  δοµής,  θα  είναι  κρίσιµη  σχετικά  µε  την  ανάκτηση  και  των

«µεγάλης  διάρκειας»  προοπτικών  οικονοµικής  ανάπτυξης  αυτών  των

χωρών. Εν  συντοµία,  τα  προβλήµατα  της  Ασίας  µπορούν  να

περιοριστούν,  επισυνάπτοντας  επαγγελµατικές  συµφωνίες  στις  ασιατικές

ασύρµατες  αγορές, – wireless  markets – για  την  επανεκτίµηση  των

επαγγελµατικών  ευκαιριών  και  την  ανάπτυξη  νέων  στρατηγικών  έτσι
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ώστε  να  παραµείνει  στην  κορυφή  των  προκλήσεων  και  του

ανταγωνισµού. Σύµφωνα  µε  ένα  report,  από  την  «έρευνα  πυραµίδας»

(Pyramid  Research),  οι  «ασύρµατες  αγορές  και  οι  στρατηγικές στην

Ασία» – WIRELESS  MARKETS  &  STRATEGIES  IN  ASIA – αποτελούν

ένα  ανεκτίµητο  εργαλείο  επιτυχηµένης  στρατηγικής  ως  προς  την

τρέχουσα  κρίση. Παρόλα  τα  προβλήµατα,  αναµένεται  οι  ασύρµατες

αγορές – σε  διάφορες  περιοχές  της  Ασίας – να  αποµονωθούν  και  να

λειτουργήσουν  καλύτερα  από  άλλους  βιοµηχανικούς  τοµείς  στις  ίδιες

περιοχές. Ενδιάµεσα  στο  1998  και  2000,  αναµενόταν  να  εισέρθουν  στην

αγορά,  οι  Φιλιππίνες,  η  Ινδονησία,  η  Σιγκαπούρη  και  η  Ταϊλάνδη  (βλέπε

σχήµα).
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3.2 Ανάπτυξη  κινητής  φορητής  επικοινωνίας
στην  Ινδία

Το  80%  των  ατόµων

κατοικούν  σε  αποµονωµένες/

αγροτικές  περιοχές  (rural  areas).

∆υστυχώς, οι  περιοχές  αυτές,

αποτελούν  το  κέντρο  της

φτώχειας  όπου  οι  πιθανότητες

ανάπτυξης  είναι  περιορισµένες.

Το  1980  στην  Ινδία,  η  χρήση

των  ψηφιακών  υπηρεσιών

επικοινωνίας,  αποκτάει  µεγάλη

σηµασία.

Με  τον  όρο  ασύρµατη  επικοινωνία  αναφερόµαστε  σε  δύο  είδη:  στην

εδαφική  (terrestrial)  και  στην  δορυφορική  (satellite). Σε  ότι  αφορά  το

πρώτο  είδος,  υπάρχει  το  πλεονέκτηµα,  της  µείωσης  της  διακοπής  των

µέσων  µετάδοσης  και  επιπλέον,  της  αύξησης  του  µήκους  συχνότητας

ως  προς  τη  µεταφορά. Από  την  άλλη  πλευρά όµως,  εµφανίζονται

διάφορα  µικροπροβλήµατα,  όπως  η  εξαφάνιση  σήµατος  (signal  loss)  σε

κάποια  απόσταση  λόγω  κλιµατικών  συνθηκών – οµίχλη  και  βροχή – τα

οποία  προκαλούν  όχι  µόνο  προβλήµατα  ποιότητας  αλλά  και

“περιστασιακό  υποβιβασµό”  (occasional  degradation)  της  συγκεκριµένης

µεθοδολογίας. ∆ηλαδή,  οι  συχνότητες  που  συνήθως  χρησιµοποιούνται

είναι  επιρρεπής  ως  προς  τις  ατµοσφαιρικές  συνθήκες.

Σε  ότι  αφορά  το  δεύτερο  είδος,  η  επικοινωνία  πραγµατοποιείται

συνήθως  σε  ποικίλες  συχνότητες,  όπου  οι  ορατές  ατµοσφαιρικές

διαταράξεις  είναι  διάσπαρτες. Από  την  άλλη  πλευρά,  οι  συνολικές

δυνατότητες  καναλιού  (total  capacities  per  channel),  είναι  πολύ

περιορισµένες  σε  σύγκριση  µε  την  εδαφική  µετάδοση.            
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Η  τεχνολογική  ανάπτυξη  το  1993,  παρουσίασε  µια  µεγάλη  ανοδική

πορεία. Αυτό  είχε  ως  αποτέλεσµα  την  εµφάνιση  ψηφιακών  εφαρµογών

(digital  applications). Τέλος  το  1995  χαρακτηρίζεται  από  την  ψηφιακή

τεχνολογία.

Αναφορικά  µε  τις  υπηρεσίες  φορητού  τηλεφώνου,  απονεµήθηκαν

άδειες  σε  13  Ινδικές  εταιρείες  για  την  λειτουργία  των  cellular  mobile

telephone  και  των  radio  paging  services. Αυτές  οι  υπηρεσίες  έχουν  ήδη

προµηθευτεί  σε  1.650.000  συνδροµητές  (subscribers)  σε  συγκεκριµένες

περιοχές  της  Ινδίας.

Σχετικά  µε  την  επικοινωνία  στις  αποµονωµένες  περιοχές  (rural

communications),  αναφέραµε  παραπάνω  ότι  ένα  µεγάλο  ποσοστό

ατόµων  κατοικούν  σε  χωριά  (villages). Υπάρχουνε  περίπου  600.000

χωριά  στην  Ινδία,  όπου  358.538  από  αυτούς  έχουν  ήδη  εξοπλισθεί  µε

τηλεπικοινωνιακές  ευκολίες. Ως  προς  το  µεγαλύτερο  µέρος  του

εξοπλισµού  επικοινωνίας,  στις  περιφερειακές  περιοχές,  που

χρησιµοποιείται,  χαρακτηρίζεται  από  γηγενή  (indigenous)  τεχνολογία  από

C-DOT. Η  διαµόρφωση  σχεδίων,  έτσι  ώστε  να  υπάρχει  πρόσβαση  σε

κάθε  χωριό  µέχρι  το  Μάιο  του  2002,  είναι  καθ’οδόν  και  επίσης,  πρέπει

να  αυξηθεί  η  teledensity  στις  αποµονωµένες  περιοχές  από  0.4  σε  4

µέχρι  το  2010.        
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3.3 Ανάπτυξη  κινητής  φορητής  επικοινωνίας  στην
       Ιαπωνία,  Κορέα,  Κίνα,  Πακιστάν,  Σιγκαπούρη,

Νεπάλ,  Μπαγκλαντές

Στην  Ιαπωνία,  µετά  από  την  πρόσφατη  ανάπτυξη  της  φορητής

επικοινωνίας  (mobile  communications),  σχετικά  µε  τα  κυψελοειδή  και

ασύρµατα  συστήµατα  (cellular  and  cordless – based  systems),

δηµιουργείται  µια  ανοδική  πορεία  ως  προς  τα  συστήµατα  3ης  γενιάς

(Third Generation systems),  µε  χρονικό  επίκεντρο  το  2000. Αναµένεται

όµως  ότι  το  2005,  θα  εισέλθει  στη  δεύτερη  φάση  ανάπτυξης,  µε  πολύ

υψηλότερα  ποσοστά  δεδοµένων – 10  Mbps  αντί  για  2  Mbps.

Η  «έκρηξη»  της  φορητής  επικοινωνίας  µέσω  υψηλών  ικανοτήτων

συστηµάτων  στην  Ιαπωνία,  δηµιούργησε  µια  κατάσταση  επιταχυνόµενης

εξέλιξης  έως  τη  χρονιά  του  2000. Οι  χρήστες  των  φορητών  συστηµάτων

επικοινωνίας  (mobile communication systems),  συµπεριλαµβανοµένων  των

κυψελοειδών – digital  PDC – και  των  ασύρµατων – PHS, Personal

Handyphone  System – έχουν  αυξηθεί  πάρα  πολύ  στην  Ιαπωνία,  στο

βαθµό  όπου  περισσότεροι  από  ένα  εκατοµµύριο  καινούργιοι  χρήστες

Figure 1 : Cellular Subscribers in Japan

εµφανίζονται  το  µήνα. Στο  τέλος  του  Σεπτεµβρίου,  ο  αριθµός  των

χρηστών  ήταν  ήδη  19.26  εκατοµµύρια,  από  τα  οποία  τα  3.95

απαρτίζονταν  από  PHS  χρήστες,  και  µέχρι  τα  τέλη  του  Οκτώβρη
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αυξήθηκε  σε  20.471,  όπου  οι  PHS  χρήστες  καταγράφτηκαν  στα  4.315

εκατοµµύρια. Στην  προσπάθεια  για  την  ικανοποίηση  των  απαιτήσεων  για

Figure 2 : PHS Subscribers in Japan

την  ανάπτυξη  των  συστηµάτων  φορητής  επικοινωνίας, έχουν  µελετηθεί

και  εφαρµοστεί  µέτρα,  για  την  χρήση,  περισσότερο  αποδοτικών

συχνοτήτων.

Eν  κατακλείδι,  η  Ιαπωνία  υπολογίζεται  ότι  έχει  περίπου  το  40%  από

τις  ψηφιακές  εγκαταστάσεις  που  υπάρχουν  στην  περιοχή  της  Ασία. Το

ποσοστό  όµως  αυτό  αυξάνεται  πιο  αργά  από  ότι  σε  άλλες  εθνικές

αγορές. Καθώς  η  ανάπτυξη,  ως  προς  τον  αριθµό  των  χειριστών  και

συνδροµητών  ψηφιακής  κινητής  τηλεφωνίας – υπολογίζονται  περίπου  11.7

εκατοµµύρια  cellular subscribers  ακολουθούµενη  από  την  Κίνα  µε  6.85

εκατοµµύρια  και  νότια  Κορέα  µε  3.2  εκατοµµύρια, – µεγαλώνει,  ο

ανταγωνισµός  στην  Ιαπωνία  έχει  µειώσει  δραστικά  τις  τιµές  της  κινητής

υπηρεσίας  (mobile  service  prices),  παρακινώντας  την  είσοδο  νέων

υπηρεσιών  και  προιόντων,  και  αυξάνοντας  το  επίπεδο  των  επενδύσεων

στο  συγκεκριµένο  τοµέα – ψηφιακή  κινητή  τηλεφωνία.

Στην  Κορέα,  η  ανάπτυξη  των  συστηµάτων  FPLMTS  (Future  Public

Land Mobile  Telecommunication  Systems),  έχει  ξεκινήσει  από  την

Ministry  of  Information  and  Communications,  κάτω  από  την  επίβλεψη

του  ινστιτούτου  ETRI  (Electronics  &  Telecommunications Research

Institute),  µε  σκοπό  την  ολοκλήρωσή  του  το  2000  και  την  ανάπτυξή  του
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µέχρι  το  2001. Σχετικά  µε  την  τεχνολογία,  αποφασίστηκε  ότι  θα  είναι

wideband – CDMA,  µια  τεχνολογία  εκτενούς  επανεξέτασης  στην  Κορέα,

ξεκινώντας  ως  µια  υιοθέτηση  του  IS – 95,  και  καταλήγοντας  σαν  ένα

«τέλειο»  wideband – CDMA  σύστηµα.

Η  Κίνα  µπορεί  να  θεωρηθεί  ως  η  θεµελιώδης  αγορά  για  αρκετό

καιρό  εξαιτίας  του  µεγέθους  της  και  της  γρήγορης  οικονοµικής  της

ανάπτυξης. Το  γεγονός  ότι  κατέχει  1.3  δισεκατοµµύρια  άτοµα  και  το  ότι

η  οικονοµική  ανάπτυξη  εστιάζεται  στο  12%  ετησίως,  τη  χαρακτηρίζει  σαν

την  χώρα  µε  το  µεγαλύτερο,  σε  παγκόσµιο  επίπεδο,  πληθυσµό. Η  θετική

είδηση,  είναι  ότι  η  Κίνα  σχεδιάζει  να  ξοδέψει  $18  δισεκατοµµύρια  ως

προς  την  αύξηση  της  «ψηφιακής  της  ικανότητας»  (cellular  capacity),  για

τα  επόµενα  δέκα  χρόνια. Στον  τοµέα  της  ψηφιακής  τηλεφωνίας,  το

ποσοστό  είναι  λιγότερο  από  το  5%  και  γύρω  στις  500.000  επαρχιακές

κοινότητες  (rural  communities)  της  χώρας – όπου  το  70%  του

πληθυσµού  κατοικεί – έχουν  ανάγκη  από  βελτιωµένες  υπηρεσίες

τηλεπικοινωνιών. Περισσότερα  από  40%  από  τις  περιοχές  αυτές  έχουν

δεν  έχουν  επαφή  µε  τον  έξω  κόσµο.

Στο  Πακιστάν  η  Information Technology & Telecom Policy,  καθιστά

απαραίτητη  την  οικοδόµηση  µιας  σύγχρονης  δοµής  για  τη  χώρα,  σε  ότι

αφορά  τις  φορητές  ψηφιακές  επικοινωνίες,  έτσι  ώστε  να  αντιµετωπιστούν

εύκολα  οι  προκλήσεις  του  21ου  αιώνα. Το  µεγαλύτερο  µέρος  της  IT

(Information  Technology),  χαρακτηρίζεται  από  κανάλια  οπτικών  ινών,

δορυφορικά  συστήµατα  και  ψηφιακούς διακόπτες  για  τη  δηµιουργία  µιας

δυνατής,  µόνιµης  και  αξιόπιστης  IT  δοµής. Οι  ψηφιακές  τεχνολογίες

επικοινωνίας  συµβάλλουν  στην  ανάπτυξη  της  οικονοµίας  της  χώρας.

Καλλιεργώντας  και  χρησιµοποιώντας  αυτές  τις  τεχνολογίες  τα

αναπτυσσόµενα  έθνη    µπορούν  να  περιορίσουνε  την  οικονοµική  και

κοινωνική  ανισότητα  και  να  την  αποτρέψουν  για  τα  επόµενα  χρόνια. Η

ΙΤ  αγορά  στην  Ασία  και  συγκεκριµένα  στο  Πακιστάν  παρουσιάζει  µια

σταθερή  αργή  αλλά  ανοδική  πορεία. Η  αύξηση  της  ΙΤ  τεχνολογίας

υπολογίζεται  περίπου  στο  50%.
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Στη  Σιγκαπούρη4  ο  αριθµός  των  ψηφιακών  µέσων  επικοινωνίας  το

1996  ξεπερνούσε  το  50%. Το  γεγονός  αυτό  είναι  αρκετά  ενθαρρυντικό

ως  προς  την  ανάπτυξη  του  φορητού  τοµέα  (wireless  sector)  για  τη

χρονιά  εκείνη. Εκτός  όµως  από  το  γεγονός  αυτό  τα  2/3  της  περιοχής

δεν  έχουν  πρόσβαση  στις  βασικές  τηλεπικοινωνιακές  ευκολίες.

Υπολογίζεται  ότι  στη  χρονιά  2000  θα  σηµειωθεί  µια  µεγάλη  ανάπτυξη

όπου  τα  νούµερα  των  «συνδροµητών»  (subscribers)  στην  Ιαπωνία,  Κίνα

και  νότια  Κορέα  θα  αυξηθούν  σε  40,  30  και  15  εκατοµµύρια

αντιστοίχως. Σε  άλλες  αγορές  η  αύξηση  θα  είναι  µεγαλύτερη  όπως  στην

Ινδία  όπου  τα  νούµερα  των  συνδροµητών  αναµένεται  να  µεταβληθούν

από  77.000  σε  6  εκατοµµύρια  µέχρι  το  2001,  στην  Ινδονησία  από

563.000  σε  5  εκατοµµύρια,  στην  Ταϊλάνδη  από  1.8  εκατοµµύρια  σε  5

εκατοµµύρια,  και  στην  Τaiwan  από  875.000  σε  4  εκατοµµύρια. Ο

αριθµός  των  εταιρειών  που  κατείχαν  ψηφιακές  υπηρεσίες  στη

Σιγκαπούρη,  κυµάνθηκε  από  50  το  1992  µέχρι  113  το  1997. Οπότε

προϋπήρχε  µια  σηµαντική  αύξηση  στο  παρελθόν  η  οποία  συνεχίζεται

και  στο  2000.

Οι  µεγαλύτεροι  χειριστές  ψηφιακών  µέσων  επικοινωνίας  (cellular

operators),  στις  περιοχές  της  Ασίας,  µε  νούµερα  συνδροµητών  είναι  η

China's  Directorate  General  of  Telecommunications µε  6.85  εκατοµµύρια,

η  Japan's  NTT  µε  4.9  εκατοµµύρια,  η  Australia's  Telstra  µε  3.1

εκατοµµύρια  και  η  SK  Telecom  της  νότια  Κορέα  µε  2.9  εκατοµµύρια

(Figure. 1).  Αναλογικά  και  τα  έσοδα  από  τα  φορητά  µέσα  επικοινωνίας

είναι  σίγουρα  αυξηµένα  (Figure. 2). Οι  Φιλλιπίνες,  το  Σρι Λάνκα,  και  η

Ταϊλάνδη  θα  παρουσιάσουν  µια  συµµετοχή  στο  κοντινό  µέλλον. Τέλος

στην  Ιαπωνία,  όπου  η  πρόσβαση  στις  ψηφιακές  (digital)  και  ασύρµατες

(cordless)  υπηρεσίες  εστιάστηκε  στο  1994  και  1995  αντίστοιχα,  ο

αριθµός  των  φορητών  συνδροµητών  ξεπερνάει  τα  20  εκατοµµύρια.

                                                          
4Το  κείµενο  αυτό  δηµοσιεύτηκε  το  1997
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Figure. 1: Top  10  Asia  Pacific  Mobile  Operators – by  Revenue  Source,  1997

Figure. 2: Revenue  Growth  in  Asia  and  the  Pacific – Total  Revenues  by
Mobile  Service

To  Νεπάλ,  µια  από  τις  πιο  φτωχές  χώρες  του  κόσµου,  είναι  µια
περιοχή  τοποθετηµένη  ανάµεσα  στην  Κίνα  και  στην  Ινδία. Ο  πληθυσµός

ανέρχεται  κοντά  στα  21  εκατοµµύρια, - 2.02%  αυξάνεται  ετησίως – όπου

το  90%  κατοικεί  σε  αποµονωµένες  περιοχές  (rural  areas). Η  διαβίωσή
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τους  στηρίζεται  κυρίως  στον  αγροτικό  τοµέα  όπου  ο  ρυθµός  αύξησης

των  εσόδων  είναι  µικρότερος  από  τον  ρυθµό  αύξησης  του  πληθυσµού.

Περίπου  το  40%  του  πληθυσµού  διακατέχεται  από  πολύ  φτωχικές

συνθήκες  διαβίωσης. Η  τεχνολογική  ανάπτυξη  και  ο  τοµέας  της

ψηφιακής  φορητής  επικοινωνίας,  αποτελούν  απαραίτητα  στοιχεία  για  την

ανάπτυξη  του  Νεπάλ. Η  τάση  για  δηµιουργία  νέων  τηλεπικοινωνιακών

και  δικτυακών  τεχνολογιών  είναι  αναγκαία. Αυτό  οδηγεί  στην  ανάγκη

επαναπροσδιορισµού  του  συγκεκριµένου  τοµέα. Το  PCOs  (Public  Call

Office),  διευκολύνει  την  επικοινωνία  στις  επαρχιακές  περιοχές. Οι

τηλεπικοινωνιακές  και  άλλες  υπηρεσίες  είναι  περισσότερο  ανεπτυγµένες

στα  αστικά  κέντρα. Το  90%  του  πληθυσµού  που  κατοικεί  στις

αποµονωµένες  περιοχές  έχει  στην  κατοχή  του  ένα  πολύ  µικρό  ποσοστό

τηλεπικοινωνιακής  ανάπτυξης. Η  πορεία  µετάδοσης,  στις επαρχιακές

περιοχές  χαρακτηρίζεται  από  υψηλής  ικανότητας  microwave  radio  links.

Στο  µέλλον  αναµένεται  µια  εναλλακτική  πορεία  µετάδοσης  υψηλής

ικανότητας  η  οποία  θα  διαµορφώσει  ,  σε  αυτές  τις  περιοχές  τη  βασική

δοµή  µέσων  επικοινωνίας  για  τις  µελλοντικές  ανάγκες  τις  χώρας. Σε

άλλες  αποµονωµένες  περιοχές  εξυπηρετούνται  από  ένα  µοναδικό  κανάλι

τηλεφωνίας  το VHF. Στις  πολύ  αποµακρυσµένες  περιοχές  όπου  οι

εδαφικές  συνδέσεις  (terrestrial  links)  δεν  είναι  οικονοµικά  δυνατές,

προτείνεται  οι  υπηρεσίες  να  γίνονται  µέσω  δορυφόρων  (satellite  links).

Η  σύνδεση  του  Νεπάλ  µε  την  Ινδία  γίνεται  µέσω  «εδαφικού»  και

δορυφορικού  δικτύου  (terrestrial and satellite network). Το  πρώτο  είδος

χαρακτηρίζεται  από  ένα  ψηφιακό  σύστηµα  κατόπιν  εγκατάστασης

καλωδίου  οπτικής  ίνας  (optical  fiber  cable)  στο  παρελθόν. Η  σύνδεση  µε

το  Μπαγκλαντές  πραγµατοποιείται  µέσω  ενός  ψηφιακού  microwave  radio

link. Το  Νεπάλ  κατέχει  ένα  ψηφιακό  δίκτυο  (Digital  network),  σε

ολόκληρη  την  περιοχή. Η  τεχνολογική  δοµή  επικοινωνίας  στο  Νεπάλ,

βρίσκεται  στα  αρχικά  του  στάδια. Σχετικά  µε  το  internet  η  εµφάνιση  του

είναι  περιορισµένη,  η  εισαγωγή  των  Η/Υ  είναι  χαµηλή,  µε  αποτέλεσµα,

αυτή  η  δοµή  να  πρέπει  να  αναπτυχθεί  σε  όλους  τους  τοµείς.
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 Tο  Μπαγκλαντές  είναι  από  τις  περιοχές  που η  σύνδεση  µε  την

παγκόσµια  επικοινωνία  (world’s  information  superhighway)  δεν

πραγµατοποιείται  µέσω ενός  optical  fiber  link. Η  VSAT  (Very  Small

Aperture  Terminal),  µια  δορυφορική  λύση,  αποτελεί  ένα  αναχρονιστικό

τρόπο  τεχνολογικής  επικοινωνίας,  παρουσιάζοντας  µια  µεγάλη

καθυστέρηση  ως  προς  τη  µετάδοση. Αυτό  ενδέχεται  να  αντικατασταθεί

από  έναν  κόµβο  άµεσης  σύνδεσης  µε  την  world’s  information  super

highway. Τα  συστήµατα  µεγάλης  διάρκειας  µετάδοσης  (long  route

transmission  systems),  αποτελούνται  κυρίως  από  microwave, UHF και

VHF  radio  links. Οι  περισσότερες  µικρές  αντιπροσωπευτικές  µονάδες

είναι  συνδεδεµένες  µε  τις  αγροτικές  περιοχές  µέσω  UHF  links,  τα

περισσότερα  από  τα  οποία  αποτελούν  digital  radio  system.

Η  αντικατάσταση  του  αναλογικών  συστηµάτων  µε  ψηφιακών  θα

πραγµατοποιηθεί  κοντά  στο  2005,  βελτιώνοντας  τις  υπηρεσίες  και

κερδίζοντας  την  εµπιστοσύνη  των  ανθρώπων. Αναφορικά  µε  την  ψηφιακή

φορητή  τηλεπικοινωνία  (Cellular Mobile Telephone Service),  η  αφετηρία

της  εστιάζεται  από  το  PBTL  (Pacific  Bangladesh  Telecom  Limited),  το

1989  µε  το  AMPS  σύστηµα. Πρόσφατα  έχει  ξεχωρίσει  η  CDMA  (Code

Division  Multiplex  Access)  τεχνολογία. Ψηφιακές  υπηρεσίες  προσδίδονται

επιπλέον  και  µε  την  GSM  τεχνολογία. Στο  παρελθόν,  στις  επαρχιακές

περιοχές  (rural  areas),  οι  υπηρεσίες  δηµόσιας  τηλεφωνίας

πραγµατοποιούνταν  µέσω  landline/wireless  PCOs  (Public  Call  Offices),

µια  αρκετά  ικανοποιητική  υπηρεσία  επικοινωνίας  που  αργότερα

αντικαταστήθηκε  από  µια  καλύτερη,  ευκολότερη  και  αξιόπιστη  δηµόσια

υπηρεσία,  τα  καρτοτηλέφωνα,  καλύπτοντας  αρκετά  περιφερειακά  κέντρα

ανάπτυξης  (rural growth centres). Σχετικά  µε  τη  δοµή  των  συστηµάτων

τηλεπικοινωνιακής  µετάδοσης  (telecommunication  transmission  systems),

η  εισαγωγή  του  SDH  multiplexing  αντικαθιστώντας  το  ήδη  υπάρχον

PDH,  βρίσκεται  κάτω  από  µια  µεγάλη  σκέψη  ως  προς  την  επέκταση

αυτών  των  συστηµάτων. Οι  υπηρεσίες  τηλεπικοινωνιών  στις  επαρχιακές

περιοχές,  υστερούν  από  τεχνικής  και  οικονοµικής  πλευράς.
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Αναφορικά  µε  την  παραθαλάσσια  δορυφορική  επικοινωνία  INMARSAT

(International  Maritime  Satellite  Communication),  υπάρχει  προµήθεια

υπηρεσιών  φορητής  επικοινωνίας  (mobile  communication  services)  για

πλοία  και  αεροσκάφη  και  στις  περιφερειακές  περιοχές.

4.   ΕΠΙΛΟΓΟΣ
4.1  Συµπεράσµατα – Μελλοντικές  προοπτικές

Η  Ευρωπαική  Ένωση  κατέχει  τα  «πρωτεία»  πάνω  στον  τοµέα  της

κινητής  φορητής  ασύρµατης  επικοινωνίας,  σε  σχέση  µε  τις  άλλες  χώρες.

Η  Ευρωπαική  «ψηφιακή»  αγορά  αναπτύσσεται  συνεχώς  µε  ταχύς

ρυθµούς. ∆ιατηρώντας  αυτή  τη  θέση  και  προδιαγράφοντας  µεγαλύτερα

κέρδη,  η  Ευρώπη,  στηρίζεται  στη  δηµιουργία  κατάλληλων  συνθηκών  για

περαιτέρω    µελλοντική  ανάπτυξη.

Το  µέλλον  διαφαίνεται  αισιόδοξο. Σε  δέκα  χρόνια,  οι  πολίτες  θα

χρησιµοποιούν  υψηλής  «ικανότητας»  ψηφιακές  υπηρεσίες. Καθώς  η

τεχνολογική  πρόοδος  συνεχίζει  να  αυξάνεται,  οι  προσδοκίες  των  ατόµων

για  ασύρµατες  φορητές  υπηρεσίες  επικοινωνίας,  οι  οποίες  µπορούν  να

«ανταποκρίνονται»  µε  ταχύτητα,  σαφήνεια/ακρίβεια  και  ελαστικότητα  στις

ανάγκες  τους,  θα  επιβεβαιώνονται  καθηµερινά. Το  δίκτυο  ασύρµατης

επικοινωνίας  θα  αποτελείται  από  τεράστιες  δυνατότητες  και  ικανότητες.

Καινούργια  προιόντα  και  υπηρεσίες  ασύρµατης  φορητής  επικοινωνίας  θα

δηµιουργηθούν  όπου  η  επιτυχία  τους  θα  στηρίζεται  στην  ποιότητα  και

στην  «ελκυστικότητα»  του  περιεχοµένου  τους  και  στην  ικανότητα  των

ατόµων  να  τα  προσεγγίσουν  και  να  τα  χρησιµοποιήσουν. Πρόκληση

αποτελεί  το  γεγονός  ότι  θα  πρέπει  να  αξιοποιηθεί  η  Ευρωπαική

δηµιουργικότητα,  το  τεχνολογικό  της  κεφάλαιο,  η  πλούσια  κληρονοµιά,  η

ποικιλία  της  και  το  υψηλά  εκπαιδευµένο  ανθρώπινο  κεφάλαιο  για  την

παραγωγή,  οργάνωση,  διαµόρφωση  και  παράδοση  αυτού  του

περιεχοµένου.
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Η  πρόσβαση    της  ανάπτυξης  της φορητής  ασύρµατης  επικοινωνίας

στις χώρες  της  Ασίας  χαρακτηρίζεται  από  ένα  µεγάλο  ποσοστό

δυσκολίας. Οι  αναπτυσσόµενες  χώρες  βρίσκονται  τώρα  σε  κρίσιµο

σηµείο. Μερικές  από  αυτές,  κυρίως  οι  περιοχές  της  νότιας Ασίας,

βρίσκονται  σε  κατάσταση  συνεχόµενης  τεχνολογικής  εκπαίδευσης. Χαµηλά

επίπεδα  γνώσης,  γραφής  και  ανάγνωσης,  φτωχή  υποδοµή

τηλεπικοινωνίας  και  χαµηλό  βιοτικό  επίπεδο,  χαρακτηρίζει  ένα  µεγάλο

µέρος  του  πληθυσµού. Παρόλο  όµως,  που  η  Ασία  είναι  προς  το  παρόν

χαµηλότερου  οικονοµικού  επιπέδου  σε  σχέση  µε  την  Ευρώπη,  δεν

υπάρχει  µια  ώθηση  (“topdown”  push)  για  τη  δηµιουργία  ενός

οµοιόµορφου  προτύπου  ανάπτυξης  για  την  περιοχή  και  ακόµη

αποτελείται  από  µερικά  έθνη  τα  οποία  αναπτύσσονται  µε  ταχείς

ρυθµούς. Οι  αγορές  στις  διάφορες  περιοχές  της  είναι  ετερογενείς,

ποικίλλοντας  από  τις  υψηλά  αναπτυγµένες  οικονοµίες – Hong  Kong –

µέχρι  τις  καινούργιες,  αναδυόµενες  αγορές – Κίνα  και  Βιετνάµ.

Το  µέλλον  διαγράφεται  δύσκολο  αλλά  παράλληλα  και  από  ένα  βαθµό

αισιοδοξίας. Τα  προβλήµατα  της  Ασίας  µπορούν  να  περιοριστούν,

επισυνάπτοντας  επαγγελµατικές  συµφωνίες  στις  ασιατικές  ασύρµατες

αγορές, – wireless  markets – για  την  επανεκτίµηση  των  επαγγελµατικών

ευκαιριών  και  την  ανάπτυξη  νέων  στρατηγικών  έτσι  ώστε  να  παραµείνει

στην  κορυφή  των  προκλήσεων  και  του  ανταγωνισµού. Είναι  ένας

δύσκολος  αγώνας  αλλά  και  απαραίτητος  πλέον,  για  κάθε  χώρα,

περιοχή,  καθώς  η  ανάπτυξη  της  ασύρµατης  φορητής  επικοινωνίας  είναι

ένας  αναγκαίος  τρόπος  διαβίωσης.
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