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A tanulmány kiindulópontja
Fontos hogy az üzleti szereplők és szabályozó
tényekre alapozzák döntéseiket
Hiányos, pontatlan, rosszul interpretált információk
keringenek a piaci tényekről
holott van adat, csak össze kell gyűjteni és feldolgozni
jól definiált kérdéseket kell megfogalmazni és
megfelelő módszertant kell alkalmazni azok
megválaszolásához

Lehetséges szakmai konszenzus kialakítása a
magyar mobilpiac jellemzőit illetően
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Fő kérdések
Igazak-e a következő mítoszok?
• A magyar mobil hangszolgáltatási és a mobilinternet
árak európai összevetésben magasak
• Több szolgáltató a piacon, illetve új szereplő belépése
alacsonyabb árakat eredményez

Ezeket a kérdéseket lehet és érdemes is vizsgálni
• egy összehasonlító vizsgálat nem adhat egyértelmű
választ arra a kérdésre, hogy mennyire effektív verseny
• de alkalmas arra, hogy árnyalja a képet
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Hogy áll Magyarország az alapmutatók
tekintetében?
Hogy teljesít a magyar mobilpiac?
Milyen az ellátottság és a penetráció szintje?
Magasak-e a mobil hangszolgáltatási árak?
Magasak-e mobilinternet árak?
Elégedettek-e a fogyasztók?

Nemzetközi összehasonlítás:
• EU27
• EU12 (2004-től csatlakozott országok)
• Szűkebb közép-európai régió (CZ, HU, PL, RO, SI, SK)
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Hogy teljesít Magyarország nemzetközi
összehasonlításban?
Magyarország relatív pozíciója
rangsorban elfoglalt hely,
statisztikai középértékekhez (átlag, medián) való
viszony,
gazdasági fejlettségi (GDP/fő) sorrendben elfoglalt
pozícióhoz képest (2011-ben az EU-ban a 22. )
a rangsor melyik harmadában van Magyarország az adott
mutató tekintetében
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Milyen mélyebb összefüggéseket találunk a
mobilpiaci jellemzők eltérései mögött?
Mi magyarázza az országok közti különbségeket?
piaci jellemzők:
a piaci szereplők száma?
a piaci belépések?

gazdasági fejlettség?
egyéb: pl. népesség, népsűrűség?
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A tanulmány
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Fő tendenciák az európai piacokon az elmúlt 12
évben
Új spektrum-kiosztások 3G (+ maradék 2G) és mostanában 4G
frekvenciák
Technológiák együttélése 2G → 2G/3G → 2G/3G/4G
Új belépők megjelenése (28), fúziók (7) és kilépések (2)
Jelenlegi helyzet: 2012 végén 14 háromszereplős és 12
négyszereplős piac működik az EU-ban
A mobil penetráció 100%-nál magasabb értéket ért el minden uniós
tagországban, de nagyok az országok közti különbségek
A mobilinternet-penetráció folyamatosan nő, de nagyok az országok
közti különbségek
különböző eszközök eltérő használati jellemzők: laptop / tablet
/okostelefon

A mobil hangszolgáltatások és a mobilinternet szolgáltatás ára
csökken
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A mobil szolgáltatások penetrációs és
lefedettségi mutatói (2011)

legjobb
harmad

középső
harmad

utolsó
harmad

• e mutatók
tekintetében nem
túl kedvező a kép
• az utolsó
harmadban szereplő
magyar mutatók
alapvetően az ország
gazdasági
fejlettségének
megfelelő pozíciót
jeleznek

Forrás: Digital Agenda Scoreboard
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Mobil hangszolgáltatási árak alakulása
Kisfogyasztói kosár (OECD 2002) árainak alakulása (€), 2004-2010

• a magyar mobil árak az
EU átlagnál nagyobb
mértékben csökkentek
• ugyanazokat a fogyasztói
kosarakat 2010-ben
harmadannyiért lehetett
a magyar piacon
megvenni, mint hét
évvel korábban
Forrás: Teligen (2004-10)
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Mobil hangszolgáltatási árak összehasonlítása
ARPM az EU-ban (€ cent; EU27 átlaga: 10,7€ cent), 2010

2010-ben a magyar átlagos mobil
percdíj (ARPM) alacsony, 35%-kal az
EU átlag alatt, a 7. legkisebb érték
az OECD 2002-ben és 2006-ban
definiált fogyasztói kosarai alapján
számított árak összehasonlításában
Magyarország a középmezőnyben
foglal helyet 2010-ben

Forrás: Digital Agenda Scoreboard
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Ellentmondó eredmények az OECD-től
OECD kisfogyasztói kosár (30 hívás, 100 SMS) havi kiadása ÁFA-val (USD PPP), 2010. aug.
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Forrás: OECD (2011)

az OECD új, 2009-ben definiált fogyasztói kosarai alapján számított relatív árak
összehasonlítása Magyarországot mutatta a legmagasabbnak a mobil árak
tekintetében 2010-ben
egyes kosarak esetében a magyar ár 100-150%-kal tűnt magasabbnak, mint az átlag
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Az ellentmondásos eredmények okai
A különböző ár-mutatók közötti eltérések okai
a különböző mutatók mást mérnek: ARPM illetve kosarak
ÁFÁs vagy ÁFA nélküli ár
árfolyamon számított ár és vásárlőerő-paritáson számított
árak eltérése

A fenti tényezők mind okai az eltérésnek, de az OECD
2009-ben definiált kosarai alapján számított árak
nominális árfolyamon összehasonlítva is magasak!
ez strukturális problémára utal
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Magyarország pozíciója az árfolyamon
számított árak alapján (2011)

legjobb
harmad

az ARPM a legjobb harmadban, az OECD 2006-os kosarak árai a
középső harmadban
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A vásárlóerő-paritáson (PPP) történő számítás
hatása ugyanezen áraknál

legjobb
harmad

középső
harmad

vásárlóerő-paritáson az ARPM a középső harmadban, az OECD 2006-os
kosarak árai a harmadik harmadban
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Mit mérnek a 2009-es OECD kosarak?
Egy előfizetőre eső havi SMS-ek száma az EU-ban 2011-ben (db) - EU27 átlaga: 59db; EU27 medián: 42db
kosár

OECD 2009
hívás db

hívásperc

SMS db

low

30

50

100

medium

100

188

140

high

300

569

225

prepaid 40

40

75

60

extra high

900

1787

350

SMS

8

15

400

Forrás: GSMA (2011)

A kosarak az SMS tekintetében nem illeszkednek az EU piacok többségének jellemző
fogyasztási szerkezetéhez!
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A 2009-es OECD kosarak használhatatlanok
a kosarak a hívások volumenében sokkal jobban differenciálnak, holott
az országok jellemzői a fajlagos SMS használatban mutatnak jóval
nagyobb szóródást
a kosarakban foglalt SMS volumen irreálisan magas az EU tagállamok
többségének a jellemző fogyasztási szerkezetét figyelembe véve
nincs olyan fogyasztói kosár, ami az EU tagállamok többségében a kis és
közepes fogyasztók fogyasztási jellemzőit reprezentálná
a magas magyar kosár árak elsősorban az irreálisan magas SMS volumen
miatt alakultak ki
az OECD kosarak tartalmának felülvizsgálata szükséges, különben az
eredmények a jövőben is használhatatlanok lesznek
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Laptopos mobilinternet kutatás
Infrapont önálló kutatás 2013 márciusában az előfizetéses
laptopos mobilinternet ajánlatokról
27 EU tagállam, 90 szolgáltató, 331 ajánlat
ajánlatok jellemzői – legfontosabb differenciáló az
adatkorlát
árak elemzése
fogyasztói kosarak: 1, 2, 5, 10, 15, 30 GB adatkorlát
fogyasztói kosarak árainak összehasonlítása
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Laptopos mobilinternet ajánlatok
megoszlása
az adatkorlát tekintetében
nagy különbségek vannak
nagy nyugat-európai piacokon
jellemző az alacsony
adatkorlát
8 tagállamban nincs 30 GB-os
ajánlat
legnagyobb adatfelhasználást
biztosító piacokon (skandináv,
balti országok, AT, LU) már
évek óta működik a 4G

Ajánlatok gyakorisága az adatkorlát nagysága szerint (db), 2013

Forrás: Szolgáltatói honlapok alapján Infrapont
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A laptopos mobilinternet ajánlatok jellemzői
Medián ajánlat adatkorlátja (GB), 2013. március

•

•

•

a magyar piac az európai
középmezőnyben
helyezkedik el az adatkorlát
maximuma és mediánja
tekintetében
a legkisebb magyar csomag
2GB-os, a legnagyobb 30
GB-os
differenciált magyar
ajánlatok az adatkorlát
nagysága tekintetében:
nagy választék a fogyasztók
számára

Forrás: Szolgáltatói honlapok alapján Infrapont
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Mobilinternet árak összehasonlítása
Kisfogyasztói 2 GB adatkorlátos kosár – átlagos árak (EU27 átlaga: 16,7€), 2013. március

•

•

a 2 GB-os kisfogyasztói
kosár esetén a magyar
átlagos piaci ár a 4.
legalacsonyabb az EU-ban,
ez több mint 40%-kal
alacsonyabb az uniós
átlagnál

Forrás: Szolgáltatói honlapok alapján Infrapont
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A magyar mobilinternet árak helyezése

legjobb
harmad

•

•

Az 1, a 2, az 5 és a 15 GB-os
mobilinternet kosaraknál az
Euro árfolyamon számított
magyar árak a rangsorban az
első harmadban
helyezkednek el
A 10 és a 30 GB-os kosarak a
középső harmad elején
találhatók
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Összehasonlító fogyasztói értékelés a 2011. évi
Eurobarometer vizsgálatok alapján

legjobb
harmad

a magyar fogyasztók
megítélése
nemzetközi
összehasonlításban
döntően a közepes
vagy a legjobb
harmadba sorolja a
mobil szolgáltatást
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Magasak a magyar árak?
A magyar árak abszolút szintje európai összehasonlításban
nem magas
a mobil hangszolgáltatás ára a középmezőnyben
a laptopos mobilinternet árak a legjobb harmadban

Az ár-összehasonlítások ellentmondásos eredményeinek okai
az unióban Magyarországon a legmagasabb az ÁFA kulcs - de az
összehasonlításban ennek hatása kismértékű
a vásárlóerő-paritásos számítás a magyar árakat mindig jelentősen növeli
- de ez relatív árat érzékeltet és nem a tényleges árakat mér
a fő ok: az OECD 2009-es kosarai a torz kosárszerkezet miatt
alkalmatlanok számos ország – köztük Magyarország – relatív
árszintjének hiteles tükrözésére
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A statisztikai-ökonometriai vizsgálatok értelme
Mélyebb elemzés, megbízhatóbb válaszok:
• az egyes országok között megfigyelhető különbségeket
több tényező is magyarázhatja: szereplők száma, GDP/fő,
népesség, ÁFA, árfolyam, különböző technológiák, stb.
• az ökonometria vizsgálatok pontosan arra alkalmasak, hogy
elkülönítsék az egyes tényezők magyarázó erejét
(kontrollálni lehet pl. az ország gazdasági fejlettségére, stb.)
• példa: ha egy országban egy 2010-es belépés után az árak
2011-re 10%-kal csökkentek, akkor ez valóban a belépés
hatása?
• ha az árak „normál” csökkenési üteme 9%, akkor a belépés tényleges
hatása minimális (legfeljebb 1%)

25

Mi a szereplők számának hatása?
Egy adott időpontban végzett összehasonlítás
alapján nincs szignifikáns különbség a
négyszereplős és a háromszereplős piacok
teljesítménye között
a négyszereplős piacok átlagosan nem teljesítettek
jobban sem a mobil hangszolgáltatás, sem a
mobilinternet ára, sem a penetráció vonatkozásában
az országok közötti árkülönbségeket alapvetően az egy
főre jutó GDP-ben megfigyelhető különbségek
magyarázzák
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A piaci szereplők számának hatása statisztikai
és ökonometriai vizsgálatok alapján
Vizsgált terület

Jobb-e a négyszereplős piacok átlagos
teljesítménye a háromszereplős
piacokéhoz képest?

Mobil penetráció (2011 illetve 20032011 panel)
Mobilinternet penetráció (2011)

Nem

Mobil hangszolgáltatás ára (2010 és
2003-2010 panel)
Laptopos mobilinternet ára (2013)

Nem

Fogyasztói elégedettség (2011)

ahol szignifikáns különbség volt (hálózatok
elérhetősége és hívás minősége), ott a
háromszereplős piacok teljesítettek jobban

Nem

Nem
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Van-e kimutatható dinamikus hatása új
szereplők belépésének?
Az európai piacokon megfigyelhető tényleges belépések
dinamikus hatásainak elemzése alapján igazolható, hogy nem
minden belépés jár árcsökkentő hatással a mobil
hangszolgáltatásoknál
• ökonometriai elemzés, amely a belépés különböző típusait és más
tényezőket (GDP/fő alakulása, ÁFA változások, árfolyamok alakulása,
mobilpiaci jellemzők, stb.) is figyelembe veszi
• a 2-szereplős piacokra a belépés pozitív hatása sokkal egyértelműbb
• a 3-szereplős piacoknál:
• helyi belépő megjelenésének hatása csak az első évben mutatható ki, utána az
árak visszaállnak a „standard” ütemben csökkenő pályára
• nemzetközi vállalatok belépése esetén viszont éppen a hosszú távú árcsökkentő
hatások az erősebbek
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Az eredmények használhatósága
Erős eredmények: általános, statisztikai következtetésen
alapuló tanulságok 27 ország adatai alapján
Ezek fontos adalékok, de nem perdöntőek annak
megítélésében, hogy effektív-e a verseny
Ugyanakkor az eredmények közösen elfogadott
evidenciáként szolgálhatnak
a szabályozói döntéshozatalhoz
az üzleti döntéshozatalhoz
az ágazati közpolitika alakításához

Sürgető feladat az OECD ár-összehasonlítási módszertan
problémáinak kezelése/ korrekciója
az összehasonlítás csak Magyarországra is releváns
kosárszerkezet alkalmazása esetén lesz használható
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Köszönöm a figyelmet!
www.infrapont.hu

Lehetséges viszonyítási pontok – gazdasági
mutatók (2011) alapján
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