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   Μαδρίτη, 19 Απριλίου 2018 

                                                                                       

 

Η ισπανική Τelefónica κερδίζει έδαφος στο Ηνωμένο Βασίλειο 

Η Telefónica είναι μία από τις μεγαλύτερες ιδιωτικές εταιρείες τηλεπικοινωνίας 

παγκοσμίως, με παρουσία σε 25 χώρες και ισχυρή βάση στην Ισπανία, όπου και 

εδρεύει, στην Ευρώπη και στη Λατινική Αμερική. 

 Η Telefónica αποτέλεσε μία από τις ισχυρότερες συμμετοχές στη δημοπρασία 

ραδιοφάσματος που διεξήχθη στο Ηνωμένο Βασίλειο στις 20 Μαρτίου τ.έ., τα 

αποτελέσματα της οποίας έγιναν γνωστά στις 5 Απριλίου. Η θυγατρική της εταιρεία O2 

που δραστηριοποιείται εκεί, έχει επιτύχει βασικές συχνότητες για την επέκταση των 

υπηρεσιών 4G και την ανάπτυξη των νέων δικτύων 5G, με συνολική επένδυση 600 εκ. 

ευρώ (523,61 εκ. λίρες). Ο αριθμός είναι σύμφωνος με τις εκτιμήσεις των σχετικών 

αναλυτών. Τα νέα περιουσιακά στοιχεία είναι καθοριστικής σημασίας για την Telefónica 

στην πρόθεσή της να λάβει μέρος στο μετοχικό κεφάλαιο της O2. 

Συγκεκριμένα, η Telefónica κατέλαβε τέσσερις δέσμες δορυφορικών δικτύων των 10 

MHz στη ζώνη των 2,3 GHz (υπηρεσίες 4G) και οκτώ δέσμες δορυφορικών δικτύων των 

5 MHz στη ζώνη των 3,4 GHz (5G). Συνολικά, η Telefónica (ο δεύτερος φορέας 

εκμετάλλευσης στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά την εταιρεία τηλεπικοινωνιών BT) έχει λάβει 

40 Mhz σε κάθε μία από τις συχνότητες. 

Σύμφωνα με την ίδια την εταιρεία, όσον αφορά την προσφορά της στον διαγωνισμό, η 

Ο2 έχει επιτύχει τον συνδυασμό επαρκούς φάσματος για την άμεση επέκταση της 

δυναμικότητας του δικτύου 4G και την προετοιμασία ανάπτυξης της υποδομής 5G. 

Με τη σειρά του, το βρετανικό κράτος θα συμμετέχει με το ποσό των 1.558 εκ. ευρώ 

(1.360 εκ. λίρες) για τη δημοπρασία του ραδιοφάσματος, σύμφωνα με την ρυθμιστική 

αρχή τηλεπικοινωνιών. Η ρυθμιστική αρχή αναφέρει ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η  

θυγατρική της BT, έχει λάβει 40 MHz στη ζώνη των 3,4 GHz, με επένδυση ποσού της 

τάξεως των 302 εκ. λιρών (περί τα 346 εκ. ευρώ). Η Hutchison έχει λάβει  20 MHz για το 

ποσό των 151 εκ. λιρών, ενώ η Vodafone έλαβε 50 MHz με κόστος 378 εκ. λίρες. 

Όλοι οι φορείς εκμετάλλευσης που συμμετείχαν, σημείωσαν επιτυχία σχετικά με τις 

δέσμες για δορυφορικά δίκτυα επικοινωνιών στη ζώνη των 3,4 GHz (υπηρεσίες 5G) 

αλλά μόνο η Telefónica κατέχει περιουσιακά στοιχεία στη ζώνη των 2,3 GHz που 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν άμεσα για την τεχνολογία 4G μετά την απελευθέρωσή 

τους για την παροχή επιπλέον δυναμικότητας. 
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Σύμφωνα με το διευθύνοντα σύμβουλο της O2, η Telefónica UK αποτελεί σημείο 

αναφοράς στο Ηνωμένο Βασίλειο, από άποψη ποιότητας υπηρεσιών και εμπιστοσύνης 

των πελατών και θέτει ως στόχο το δίκτυο να έχει την καλύτερη δυνατή κάλυψη.  

 

 

 

 


