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Ψηφιακός μετασχηματισμός και 5G, τα πλεονεκτήματα για την αντιμετώπιση της κρίσης 

 

Ο τομέας των τηλεπικοινωνιών βγαίνει ισχυρότερος, μετά από μήνες πανδημίας κορωνοϊού. 

Έχει λειτουργήσει ως διαμεσολαβητής, ώστε το ξέσπασμα του Covid-19 να είναι περισσότερο 

διαχειρίσιμο, ενώ ταυτόχρονα, σύμφωνα με τον Toni Brunet, εκπρόσωπο της ισχυρής εταιρίας 

τηλεπικοινωνιών Cellnex, έχει βοηθήσει στον περιορισμό του αντίκτυπου της πανδημίας, τόσο 

στην οικονομία, όσο και στη κοινωνία. Μάλιστα ο κ. Brunet υπογραμμίζει ότι η ανάκτηση της 

οικονομίας και της κοινωνίας δεν θα μπορέσει να επιτευχθεί χωρίς την παρουσία ενός 

τηλεπικοινωνιακού δικτύου.  

Στην πραγματικότητα, όπως επισημαίνει η Telefónica, οι τηλεπικοινωνίες επηρεάζουν σε μεγάλο 

βαθμό και άλλες βιομηχανίε. Για κάθε ευρώ που ο τομέας των τηλεπικοινωνιών επενδύει σε 

υποδομές, δημιουργείται επίδραση τριών ευρώ σε βασικούς τομείς, όπως η ασφάλεια, ο 

τουρισμός και η υγεία, με σκοπό την ανάπτυξη υπηρεσιών, όπως η βιομηχανία 4.0, οι έξυπνες 

πόλεις, τα αυτόνομα οχήματα. Τελικά οι τομείς που επηρεάζονται από τις τηλεπικοινωνίες 

αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 70% της ισπανικής οικονομίας. 

Σύμφωνα με τον Daniel Jiménez, γενικό διευθυντή της Vodafone Spain, αυτή τη στιγμή είναι 

απαραίτητο να ληφθούν οι κατάλληλες αποφάσεις για να επιτευχθεί ψηφιακή έξοδος από την 

κρίση. Κατά τη γνώμη του, τα ευρωπαϊκά κονδύλια που προορίζονται για την ανοικοδόμηση, 

προσφέρουν μία μοναδική ευκαιρία να εξελιχθεί η οικονομία, με αποτέλεσμα να αναδειχθεί 

ισχυρότερη από την κρίση της πανδημίας. 

Ο Daniel Jiménez με τα ανωτέρω, αναφέρεται στην ιδέα που ξεκίνησε ο António Coimbra, 

Διευθύνων Σύμβουλος της Vodafone, πριν από μερικές εβδομάδες, όταν εξήγησε ότι στα 

επόμενα τρία χρόνια, είναι δυνατόν να αναπτυχθεί το 5G, στο βαθμό που καλύπτει σήμερα το 

4G, με συνολική επένδυση 5 δις ευρώ. Εν συνεχεία, πρότεινε να παραχωρήσει η κυβέρνηση το 

10% των ευρωπαϊκών κονδυλίων για ψηφιοποίηση. Δηλαδή ζήτησε περίπου 2 δις ευρώ, ενώ τα 

υπόλοιπα 3 δις ευρώ θα χρηματοδοτηθούν από τον κλάδο των τηλεπικοινωνιών. 

Ταυτόχρονα ο José Miguel García, επικεφαλής της  Virgin Telco και Διευθύνων Σύμβουλος του 

ομίλου Euskaltel δήλωσε ότι η ψηφιοποίηση της οικονομίας είναι απαραίτητη για την ανάκαμψη 

μετά την κρίση που έχει προκαλέσει ο Covid-19, και ως εκ τούτου ο ρόλος της τεχνολογίας θα 

είναι ουσιαστικός, όπως αποδείχθηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας σε όλα τα κοινωνικά και 

επιχειρηματικά επίπεδα. Ακόμη προσθέτει ότι κατά την τελευταία 20ετία, οι εταιρίες δούλεψαν 

και κατάφεραν να  αναπτύξουν στην Ισπανία μία ποικιλία κορυφαίων λειτουργικών μοντέλων για 

όλους τους κλάδους. 
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O Julio Juan Prieto, διευθυντής τηλεπικοινωνιών της Accenture, επισήμανε ότι η κατάσταση που 

έχει επικρατήσει τους τελευταίους μήνες ήταν μια εξαιρετική δοκιμασία άγχους για τις 

τηλεπικοινωνιακές υποδομές.  Συμπληρώνει ότι ένα άλλο ζήτημα είναι εάν ο τομέας θα μπορέσει 

να κερδίσει χρήματα από αυτήν την κατάσταση και να απομακρυνθεί εν μέρει από τον έντονο 

ανταγωνισμό τιμών, ώστε οι επιχειρήσεις να είναι σε θέση να συνεχίσουν να επενδύουν, να 

καινοτομούν και να συμβάλλουν στον βιομηχανικό μετασχηματισμό της χώρας. 

Πράγματι, από επιχειρηματική άποψη, δεν είναι όλοι αισιόδοξοι για τους επόμενους μήνες. "Οι 

οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού, θα τονίσουν την 

υπάρχουσα τάση για προσφορές χαμηλού κόστους και μείωση της αξίας σε μία αγορά με μεγάλη 

ανταγωνιστικότητα", επισημαίνουν από την εταιρία τηλεπικοινωνιών Orange. 

Την ίδια ώρα, η εταιρική δραστηριότητα δεν έχει σταματήσει. Ωστόσο, η Telefónica υποστηρίζει 

ότι η μεγαλύτερη επενδυτική προσπάθεια θα έρθει όταν ο όγκος των τερματικών 5G είναι 

σημαντικός και όταν οι ανάγκες κάλυψης σε εσωτερικούς χώρους και σε επαρχιακές περιοχές 

αυξηθεί. Προκειμένου να συμβεί αυτό, το φασματικό εύρος των 700 Mhz θα είναι απαραίτητο, 

του οποίου η δημοπρασία έχει προγραμματιστεί για το πρώτο τρίμηνο του 2021. 
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