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Οι παγκόσµιοι Δείκτες των Τηλεπικοινωνιών

Η

Διεθνής Ένωση Τηλεπικοινωνιών
(ITU) διοργάνωσε το Δεκέµβριο
2007 την 6η Συνεδρίαση Δεικτών Τηλεπικοινωνιών (WTI - World Technology
Index)/ Τεχνολογιών Πληροφορικής και
Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Κύριος σκοπός της
ήταν η εξέταση των στατιστικών στοιχείων της ITU, ο καθορισµός δεικτών και η
συζήτηση για τη συλλογή, τη διάχυση
και τη χρήση δεδοµένων. Στη συντριπτική πλειονότητά τους, τα νοικοκυριά στις
αναπτυσσόµενες χώρες εξακολουθούν
να µην έχουν πρόσβαση σε ΤΠΕ, όπως
υπολογιστές και Διαδίκτυο. Εποµένως,
η τοπική πρόσβαση διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στη σύνδεση εκείνων που
δεν έχουν ακόµη συνδεθεί.

στόχων που έχουν τεθεί από την Παγκόσµια Διάσκεψη Κορυφής για την Κοινωνία
της Πληροφορίας (WSIS), συµπεριλαµβανοµένης της έκκλησής της να “διασφαλιστεί ότι περισσότεροι από το ήµισυ των
κατοίκων παγκοσµίως διαθέτουν πρόσβαση στις ΤΠΕ στην περιοχή τους”.

χάσµατος και την αναγνώριση των τάσεων της αγοράς, για παράδειγµα στο πεδίο
της χρήσης ευρυζωνικότητας (Διάγραµµα
1). Τα δεδοµένα των νοικοκυριών (και µεµονωµένων ατόµων) συλλέγονται µέσω
ενός ερωτηµατολογίου που αποστέλλεται στις Εθνικές Στατιστικές Υπηρεσίες.

Παρακολούθηση της Κοινωνίας
της Πληροφορίας

Τα δεδοµένα που συλλέγονται από την
ITU καλύπτουν περίπου 100 δείκτες για
περισσότερες από 200 οικονοµίες. Η ITU
παρέχει ορισµούς προκειµένου να βοηθήσει τις χώρες στις προσπάθειες συλλογής των δεδοµένων τους και ετοιµάζει
ένα εγχειρίδιο αξιολόγησης νοικοκυριών,
το οποίο θα χρησιµοποιηθεί για τη δηµιουργία υποδοµής, καθώς και ως εκπαιδευτικό υλικό για Εθνικές Στατιστικές Υπηρεσίες στις αναπτυσσόµενες χώρες. Εκτός
από τη χρήση τους για την ανάλυση των
εξελίξεων στις τεχνολογίες ΤΠΕ, τα δεδοµένα της ITU δηµοσιεύονται σε µια σειρά αναφορών, όπως η Ετήσια Επετηρίδα
Στατιστικών και η Αναφορά Παγκόσµιας
Ανάπτυξης Τηλεπικοινωνιών/ Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.
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Μέσω της παραδοχής ότι οι παραδοσιακοί δείκτες (όπως οι γραµµές σταθερής
τηλεφωνίας και οι συνδροµητές κινητής
τηλεφωνίας) από µόνοι τους δεν επαρκούν ώστε να προσδιοριστεί η έκταση
του ψηφιακού χάσµατος, τονίστηκε η
ανάγκη µέτρησης της τοπικής ή δηµόσιας πρόσβασης σε ΤΠΕ. Στη συνεδρίαση επισηµάνθηκε µια σειρά δεικτών
για τη µέτρηση της τοπικής πρόσβασης,
συµπεριλαµβανοµένου του εντοπισµού
του ποσοστού των κοινοτήτων (σε χωριά
και κωµοπόλεις) που είναι συνδεδεµένες
µε το δηµόσιο δίκτυο τηλεφωνίας (στα-
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Διάγραµµα 1. Συνδροµητές στο Διαδίκτυο
ανά περιοχή και τύπο πρόσβασης, 2006

Ως εξειδικευµένη υπηρεσία των Ηνωµένων Εθνών στις τηλεπικοινωνίες, η ITU
είναι υπεύθυνη για τη δηµιουργία στατιστικών που καλύπτουν τον κλάδο σε
παγκόσµιο επίπεδο. Αυτές οι στατιστικές
για την πλευρά της προσφοράς προέρχονται απευθείας από τα Κράτη Μέλη
της ITU, µέσω του ερωτηµατολογίου
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Σύµφωνα µε τα δεδοµένα της ITU, ο αριθµός των
συνδροµητών της κινητής τηλεφωνίας ξεπέρασε

θερής ή/ και κινητής) και εκείνων που διαθέτουν δηµόσιο κέντρο πρόσβασης στο
Διαδίκτυο. Τα εν λόγω στοιχεία θα βοηθήσουν και στην παρακολούθηση των
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το ορόσηµο των 3 δις τον Αύγουστο του 2007
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Παγκόσµιων Δεικτών Τηλεπικοινωνιών/
ΤΠΕ. Χρησιµοποιούνται για τη µέτρηση
των εξελίξεων στις τεχνολογίες ΤΠΕ ανά
τον κόσµο, την ανάλυση του ψηφιακού

Κινητή/ Ασύρµατη
ευρυζωνικότητα
Δεδοµένης της ταχέως µεταβαλλόµενης φύσης του κλάδου των Τεχνολογιών
Πληροφορικής και Επικοινωνιών, υφίσταται διαρκής ανάγκη ενηµέρωσης και αναθεώρησης των υφιστάµενων δεικτών. Στο
πλαίσιο της συνεδρίας για τους νέους δείκτες, συζητήθηκαν οι εξελίξεις στο πεδίο
της κινητής/ ασύρµατης ευρυζωνικότητας.
Ο Οργανισµός Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), ο οποίος εργάζεται για τη δηµιουργία ενός εναρµονισµένου ορισµού για τη µέτρηση της
χρήσης ασύρµατης ευρυζωνικότητας,
παρουσίασε την εµπειρία του. Ο ΟΟΣΑ
υποστήριξε ότι οι τεχνολογίες αυτού του

-Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών
ορισµού θα πρέπει να περιλαµβάνουν
την τεχνολογία WiMAX, άλλες τεχνολογίες σταθερής ασύρµατης πρόσβασης
και εκείνες που εµπίπτουν στο πρότυπο
ΙΜΤ-2000 και τα µεταγενέστερα πρότυπα της ITU, Διάγραµµα 2.

τηλεφωνίας ξεπέρασε το ορόσηµο των 3
δις τον Αύγουστο του 2007 (Διάγραµµα 3).
Τα ποσοστά αύξησης της κινητής τηλεφωνίας ήταν υψηλά σε όλες σχεδόν τις
περιοχές και ο αριθµός των συνδροµητών έχει αυξηθεί από 20% έως 30% παγκοσµίως από το 2000, όταν η παγκόσµια διείσδυση βρισκόταν στο 12%.

(Included)
Wi MAX
Satellite
Other FWA
Not active?
IMT 2000 (3G)
and beyond

Limited coverage?

Bt cap too low? Contention ratios?
Device type?
Οther
Mobile/data card

Future wireless standards
Wi-Fi

Διάγραµµα 2. Τι θα πρέπει να περιλαµβάνεται
κατά τη µέτρηση της χρήσης ασύρµατης
ευρυζωνικότητας;

Επισηµάνθηκαν µια σειρά ζητηµάτων
µέτρησης, συµπεριλαµβανοµένης της
διάκρισης µεταξύ πιθανών και ενεργών
συνδροµητών σε υπηρεσίες κινητής ευρυζωνικότητας. Παρόλο που η πρόσβαση στην κινητή ευρυζωνικότητα, ιδιαίτερα µέσω των δικτύων τρίτης γενιάς (3G),
παραµένει περιορισµένη σε πολλές αναπτυσσόµενες χώρες, είναι σηµαντικό να
αρχίσει να παρακολουθείται η εν λόγω
εξέλιξη σε πρώιµο στάδιο. Οι υφιστάµενες
τάσεις υποδηλώνουν ότι η κινητή ευρυζωνικότητα θα αποτελέσει σηµαντικό µέσο
πρόσβασης στις αναπτυσσόµενες χώρες.
Η ITU θα συνεχίσει να συνεργάζεται µε τον
ΟΟΣΑ για τη µεγιστοποίηση της διεθνούς
συγκρισιµότητας των δεδοµένων.

Κινητά τηλέφωνα για το ήµισυ
του παγκόσµιου πληθυσµού
Η ITU αναµένει ότι το παγκόσµιο ποσοστό διείσδυσης της κινητής τηλεφωνίας θα φθάσει στο 50% στις αρχές του
2008. Σύµφωνα µε τα δεδοµένα της ITU,
ο αριθµός των συνδροµητών της κινητής
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Σε πολλές αναπτυσσόµενες περιοχές, συµπεριλαµβανοµένης της Αφρικής, όπου
οι γραµµές σταθερής τηλεφωνίας παραµένουν πολύ περιορισµένες, η επιτυχία
της κινητής τηλεφωνίας ήταν καίρια για
την ενίσχυση της πρόσβασης στις τηλεπικοινωνίες. Μόνο κατά το 2006, στην
Αφρική προστέθηκαν περισσότεροι από
60 εκατ. συνδροµητές κινητής τηλεφωνίας στη βάση συνδροµητών και το ποσοστό αύξησης της κινητής τηλεφωνίας
σε ολόκληρη την ήπειρο προσεγγίζει το
50% ετησίως κατά τα τελευταία χρόνια.
εκατ.
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Διάγραµµα 3. Συνδροµητές κινητής
τηλεφωνίας, παγκόσµια

Καθώς η παγκόσµια διείσδυση της κινητής τηλεφωνίας φθάνει στο 50%, θεωρητικά αυτό σηµαίνει ότι ένα στα δύο
άτοµα κατέχει ή χρησιµοποιεί κινητό τηλέφωνο. Εντούτοις, χρειάζεται κάποια
διευκρίνηση των στατιστικών στοιχείων.
Όταν µεµονωµένοι καταναλωτές γίνονται συνδροµητές σε περισσότερες από
µια υπηρεσίες προσµετρούνται δύο
φορές. Επίσης, οι µέθοδοι των παρόχων για τη µέτρηση των ενεργών συνδροµητών προπληρωµένων υπηρεσιών διαφέρουν, συχνά διογκώνοντας
τον πραγµατικό αριθµό των ατόµων

Η παγκόσµια διείσδυση
της κινητής τηλεφωνίας
φθάνει στο 50%,
µε ένα στα δύο άτοµα
κατέχει ή χρησιµοποιεί
κινητό τηλέφωνο
που χρησιµοποιούν κινητό τηλέφωνο.
Από την άλλη πλευρά, ορισµένοι συνδροµητές, ιδιαίτερα σε αναπτυσσόµενες
χώρες, µοιράζονται το κινητό τους τηλέφωνο µε άλλους, επεκτείνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τα οφέλη του. Τέλος, και
παρά τους υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης
στον κλάδο της κινητής τηλεφωνίας, εξακολουθούν να υφίστανται µεγάλες διαφορές στα ποσοστά διείσδυσης της κινητής τηλεφωνίας µεταξύ περιοχών και
εντός των ίδιων χωρών, ιδιαίτερα µεταξύ
αστικών και αγροτικών περιοχών. Αυτές
οι αντιθέσεις καταδεικνύονται από τέσσερις οικονοµίες που αναµένεται ότι θα
έχουν ολοένα και πιο σηµαντικό αντίκτυπο από πλευράς πληθυσµού, πόρων και
παγκόσµιου µεριδίου στο ΑΕΠ (ακαθάριστο εγχώριο προϊόν) - τη Βραζιλία, τηΡωσία, την Ινδία και την Κίνα. Σε αυτές τις
χώρες και µόνο αποδίδονται σχεδόν 1 δις
συνδροµητές κινητής τηλεφωνίας το 2007,
ήτοι σχεδόν το 1/3 του συνόλου παγκοσµίως. Αν προσθέσει κανείς του συνδροµητές της κινητής τηλεφωνίας στις
Ηνωµένες Πολιτείες, την Ιαπωνία και την
Ινδονησία, ο αριθµός των συνδροµητών
σε αυτές τις επτά χώρες αντιστοιχεί στο
ήµισυ του συνόλου παγκοσµίως.
Το παραπάνω άρθρο είναι αναδηµοσίευση από
το περιοδικό ITUnews, τεύχος 1/ 2008.

43

