Gdzie na świecie wydają najwięcej na komórki?
Wpisany przez DK
Pt, 20 wrz 2013

3 kwietnia 1973 roku, czyli 40 lat temu, wykonano pierwszą w historii rozmowę przeprowadzoną
przez telefon komórkowy. Motorola DynaTAC 8000x, bo o nim mowa, ważył niecały kilogram, a
pod względem gabarytów niczym nie różnił się od dorodnej cegły. Pierwsze telefony
komórkowe w Polsce pojawiły się zaś 21 lat temu. 18 czerwca 1992 roku ruszyła pierwsza w
Polsce sieć komórkowa Centertel.

Początki komórek w Polsce to nie tylko ogromne rozmiary telefonów, ale również wysokie
koszty rozmowy. Za minutę rozmowy trzeba było płacić 1,02 zł. Dzisiaj z telefonów
komórkowych korzysta aż 88 proc. Polaków mających ponad 15 lat. Co miesiąc średnio
każdy z Polaków płaci za rozmowy przez komórkę około 75 zł. To nie tak dużo, jakby się
mogło wydawać, gdyż na świecie są państwa gdzie średnio płaci się nawet trzy razy
więcej.

Opierając się na danych Merrill Lynch (ml.com) prezentujemy poniżej pierwszą dziesiątkę
państw, w których użytkownicy komórek płacą najwięcej za rachunek telefoniczny. Jest to
średnia dla wszystkich obywateli państwa biorąca pod uwagę wysokość abonamentu i samego
rachunku.

10. Hiszpania – około 109 złotych
Mimo iż Hiszpania została mocno dotknięta kryzysem gospodarczym, jej obywatele całkiem
sporo wydają na rachunki telefoniczne.

9. Belgia – około 112 złotych.
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Liczba abonentów telefonów komórkowych wzrosła w Belgi ponad tysiąckrotnie od połowy lat
90-tych ubiegłego wieku.

8. Holandia – około 125 złotych.
Mimo, że Holandia nie jest największym krajem, może pochwalić się sporą konkurencją na
rynku telekomunikacyjnym. Głównymi dostawcami usług są tu Hi.nl, KPN, Lebara, Online, Ortel
Mobile, Telfort, T-mobile, UPC oraz Vodafone.

7. Norwegia – około 138 złotych.
Zasięg telefonów komórkowych w Norwegii jest w zdecydowanej większości bardzo dobry, z
zasięgiem sieci GSM blisko 100%.

6. Francja – około 141 złotych.
We Francji działa siedmiu dużych operatorów telefonii komórkowej a mianowicie Avenir
Telecom, Bouygues Telecom, Orange, Sagem Wireless, SFR, Transatel i Virgin Mobile France.

5. Australia – około 144 złote.
Pomimo, że kraj jest ogromny, z dużymi obszarami o niskim zaludnieniu, zasięg i obsługa
operatorów są na zaskakująca dobrym poziomie.

4. Szwajcaria – około 150 złotych.
Pieniądze te najczęściej wpływają do trzech głównych dostawców usług, jakimi są: Swisscom
Mobile, Sunrise i Orange. Każda z tych firm dysponuje własną infrastrukturą. Ponadto długość
przeciętnej umowy na telefon komórkowy wynosi 12 lub 24 miesiące.

3. Stany Zjednoczone – około 157 złotych.
Stany Zjednoczone mają szereg różnych dostawców usług bezprzewodowych. To bardzo
konkurencyjny rynek na którym rywalizuje ze sobą około 30 różnych usługodawców i 50
operatorów wirtualnych.

2. Japonia – około 173 złote.
W Japonii jest pięciu dostawców usług telefonii komórkowej, są to NTT DoCoMo z 60 milionami
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abonentów, KDDI z 32 milionami abonentów, Softbank Mobile z 23 milionami abonentów,
Willcom z 3,8 mln abonentów, oraz EMOBILE z 2,6 mln abonentów.

1. Kanada – około 176 złotych miesięcznie.
Przeciętny rachunek za telefon komórkowy w kanadzie opiewa na 176 złotych. Kanada ma
trzech głównych dostawców usług mobilnych, a są nimi: Rogers Wireless z 9 400 000
abonentów, Bell Wireless z 7 710 000 abonentów, oraz Telus Mobility z 7 700 000 abonentów.
Dodatkowo mamy tu kilku mniejszych dostawców usług.

Źródło: ml.com oraz rankingi24.pl
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