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INWESTYCJE OPERATORÓW
TELEKOMUNIKACYJNYCH JAKO CZYNNIK
OGRANICZANIA WYKLUCZENIA CYFROWEGO
W POLSCE
Streszczenie: Celem artykułu jest ocena inwestycji w infrastrukturę telekomunikacyjną
w Polsce w latach 2006-2010 w kontekście niwelowania barier wykluczenia społecznego.
Artykuł wskazuje również na wybrane kwestie dotyczące otoczenia regulacyjnego, będącego
jednym z istotniejszych źródeł niepewności i ryzyka inwestycji na tym rynku.
Słowa kluczowe: inwestycje, wykluczenie społeczne i cyfrowe, regulacja.

1. Wstęp
Inwestycje w nowoczesną infrastrukturę telekomunikacyjną są obecnie koniecznością, czymś, bez czego nowoczesna gospodarka nie mogłaby się rozwijać. Dzięki
niej możliwe jest tworzenie nowych form działalności gospodarczej, zwiększanie
efektywności gospodarowania oraz niwelowanie, choć w określonym zakresie, barier wykluczenia społecznego. Mimo oczywistej konieczności kreowania tych inwestycji należy pamiętać o niepewności oraz ryzyku, które mogą determinować podjęcie decyzji o ich realizacji. Zasadniczym celem artykułu jest dokonanie oceny
inwestycji w infrastrukturę telekomunikacyjną w Polsce w latach 2006-2010 w kontekście niwelowania barier wykluczenia społecznego. Przedmiotem analizy podjętej
w artykule są inwestycje operatorów telekomunikacyjnych. Zwrócono przy tym
szczególną uwagę na otoczenie regulacyjne, które z jednej strony może kreować inwestycje, z drugiej zaś stanowi jedno z istotniejszych źródeł niepewności i ryzyka
inwestowania na tym rynku.

2. Inwestycje – zarys problemu
W literaturze przedmiotu można odnaleźć wiele definicji inwestycji. Najczęściej
określa się tak wydatkowane przez przedsiębiorstwa środki (na majątek rzeczowy,
finansowy, niematerialny i prawny), mające na celu zwiększenie zysku w przyszło-
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ści [Zachorska 2006, s. 12]. Inaczej możemy powiedzieć, że jest to wydatkowanie
środków finansowych i/lub rzeczowych bądź własnej pracy na tworzenie (stworzenie od podstaw, zwiększenie, przekształcenie i tym podobne) zasobu majątku –
w formie materialnych obiektów majątku trwałego (uzupełniająco obrotowego), papierów wartościowych i/lub wiedzy, w celu wykorzystania tego zasobu do uzyskania
odpowiednich korzyści [Czarnek 1998, s. 26-27]. Inwestycja jest w istocie bieżącym
wyrzeczeniem się dla przyszłych korzyści. Ale teraźniejszość jest względnie dobrze
znana, natomiast przyszłość to zawsze tajemnica. Zatem inwestycja jest wyrzeczeniem się pewnego dla niepewnego ([Hirschleifer 1965, s. 509-536], za: [Jajuga, Jajuga 1998, s. 7]). Nowoczesne podejście do inwestycji wskazuje, że ich rezultatem
może być przyrost nie tylko majątku bilansowego, ale i innych zasobów przedsiębiorstwa, lub też korzyści innego rodzaju, np. podniesienie kwalifikacji pracowników, pozyskanie lepszej renomy przez przedsiębiorstwo [Michalak 2007, s. 14].
Przedmiotem analizy podjętej w artykule są inwestycje infrastrukturalne w telekomunikacji, czyli inwestycje o charakterze rzeczowym. Infrastruktura jest dobrem
ekonomicznym, które warunkuje funkcjonowanie gospodarki w krótkim okresie
i jako jedna z determinant decyduje o rozwoju w długim okresie [Kamińska 1999,
s. 48]. Jej rola wzrasta wraz ze wzrostem poziomu rozwoju gospodarczego i stopnia
złożoności poszczególnych podsystemów i postępującym społecznym podziałem
pracy. W dobie społeczeństwa informacyjnego kluczowego znaczenia nabiera właśnie infrastruktura telekomunikacyjna.
Każdej inwestycji towarzyszy ryzyko. Jest to pewne prawdopodobieństwo
wystąpienia jakiegoś negatywnego zdarzenia [Brigham 2005, s. 172]. Zdaniem
F.H. Knighta ryzyko następuje wówczas, gdy wynik danego działania lub decyzji
może być określony za pomocą jednego z trzech rodzajów prawdopodobieństwa:
matematycznego, statystycznego i szacunkowego. Gdy do określenia wyniku danego działania lub decyzji nie można użyć danego rodzaju prawdopodobieństwa,
mamy do czynienia z niepewnością ([Knight 1993, s. 19-20, 245-246], za: [Janasz,
Janasz, Wiśniewska 2007, s. 279]). Zatem ryzyko i niepewność nie są tymi samymi pojęciami, choć często są one używane zamiennie. „Ryzyko zmienia się wraz
z niepewnością, nie zaś ze stopniem prawdopodobieństwa” ([Willet 1951, s. 6], za:
[Janasz, Janasz, Wiśniewska 2007, s. 286]). Niezależnie od sposobu zdefiniowania
ryzyka zawsze ma ono swoje źródło. Jednym z nich, o charakterze zewnętrznym,
które będzie przedmiotem analizy, jest otoczenie regulacyjne.

3. Wykluczenie społeczne – wykluczenie cyfrowe
Termin „wykluczenie społeczne” po raz pierwszy został użyty przez francuskiego
ministra dobrobytu społecznego R. Lenoira. Użył on go w stosunku do osób uznanych za nieprzystosowane do życia w społeczeństwie industrialnym, żyjących
na marginesie społeczeństwa, oraz osób które nie są objęte żadnym systemem ubezpieczeń ([Lenoir 1974], za: [Panek 2011, s. 15]). Kategoria wykluczenia społeczne-
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go nie jest jednoznaczna i może być definiowana w różny sposób. Można ogólnie
przyjąć, że jest to dywersyfikacja społeczeństwa, która wskazuje na podrzędny status osoby lub grupy ludzi. Są to zatem wszelkie formy ograniczania możliwości
uczestniczenia danej osoby czy grupy ludzi w życiu społecznym, gospodarczym,
politycznym, kulturowym z różnych przyczyn, np. materialnych, rasowych czy religijnych.
Wykluczenie społeczne związane z rynkiem usług komunikacji elektronicznej
analizowane jest w kontekście wykluczenia cyfrowego. Przejawia się ono podziałem
społeczeństwa na tych, którzy mają dostęp do cyfrowych narzędzi komunikowania
się (telefonu, internetu, TVK i innych), oraz tych, którzy z jakichś przyczyn takiej
możliwości nie mają. Zakłada się, że dostęp do usług cyfrowych daje szanse na rozwój każdego człowieka i jest szansą, aby w określonym zakresie niwelować bariery
powodujące wykluczenie społeczne1. Z tego względu sprawą oczywistą jest konieczność kreowania inwestycji zwiększających ich dostępność. Należy jednak pamiętać,
że oprócz dostępu do nowoczesnych rozwiązań technologii cyfrowych równie ważne jest posiadanie umiejętności ich wykorzystania. Sam dostęp jest warunkiem koniecznym, ale nie wystarczającym do uznania kogoś za niewykluczonego2.

4. Wykluczenie cyfrowe w Polsce
Analizując problem wykluczenia cyfrowego w Polsce, posłużono się danymi dotyczącymi dostępności do sieci Internet. Odsetek gospodarstw domowych posiadający
szerokopasmowy dostęp do Internetu w 2006 roku wynosił 22%, a w 2010 – 57%.
Średnia UE to w 2006 roku 30%, a w 2010 – 61% [Narodowy plan... 2011, s. 9].
Oferowane w Polsce prędkości Internetu były jednymi z najwolniejszych w UE.
83,1% z nich mieściło się między 144 Kb/s i 2 Mb/s. Większość użytkowników w krajach UE korzysta w tym okresie z łączy o przepływności od 2 Mb/s do 10 Mb/s3.
Nieco lepiej wyglądała sytuacja dostępu do Internetu w sieciach mobilnych, którego
penetracja w 2010 roku wynosiła 6,5%, średnio w UE 6,1% [Narodowy plan... 2011,
s. 8]. Wpływ na to miało uruchomienie telefonii 3G (UMTS). Warto podkreślić fakt,
że w badanym okresie rósł w Polsce odsetek gospodarstw domowych wykorzystujących sieć Internet w codziennym życiu, np. poprzez korzystanie z poczty elektronicznej, wyszukiwanie informacji o usługach, szukanie pracy.
W latach 2006-2010 występowało w Polsce znaczne zróżnicowanie dostępności do cyfrowych usług telekomunikacyjnych ze względu na miejsce zamieszkania.
Należy także wspomnieć o wielu zagrożeniach, np. cyberprzestępstwach.
Trzeba brać pod uwagę jeszcze fakt, że są osoby, które świadomie pozostają „wykluczonymi”.
3
Raport KE nie uwzględnia wszystkich małych operatorów, będących dostawcami usług Internetu szerokopasmowego (ISP), którzy sami szacują swój stan posiadania na około 1-1,5 mln abonentów,
a także nie zostały ujęte informacje o rozwoju rynku mobilnego, Internetuhttp://www.uke.gov.pl/uke/
index.jsp?place=Lead24&news_cat_id=229&news_id=3929&layout=8&page=text.
1
2
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W analizie tego problemu wykorzystano także dane dotyczące dostępu do Internetu,
które przedstawiono w tab. 1.
Tabela 1. Odsetek gospodarstw domowych w Polsce posiadających szerokopasmowy dostęp
do Internetu
Obszar/rok
Duże miasta
Mniejsze miasta
Obszary wiejskie

2006

2007

2008

2009

2010

31,5%
23,0%
9,8%

40,3%
31,7%
16,2%

48,7%
40,7%
23,9%

60,7%
51,8%
40,6%

63,7%
59,5%
46,9%

Zmiana
2010/2006
102,2%
158,7%
378,6%

Źródło: Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2006-2010, Główny
Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Szczecinie, Warszawa 2010, s. 85.

W badanym okresie, szczególnie w 2006 roku, występowały w Polsce rozbieżności dostępu do szerokopasmowego Internetu w zależności od miejsca zamieszkania. Niekorzystnie przedstawiała się sytuacja osób zamieszkujących obszary
wiejskie. Z drugiej jednak strony dynamika zmian na tych obszarach była w latach
2006-2010 największa. Dzięki temu systematycznie zmniejszały się, choć nadal pozostawały wyraźne, różnice między obszarami wiejskimi a miejskimi.
Zróżnicowanie w dostępie gospodarstw domowych do szerokopasmowego Internetu występowało również w poszczególnych regionach Polski, co przedstawia
tab. 2.
Tabela 2. Odsetek gospodarstw domowych posiadających szerokopasmowy dostęp do Internetu
w 2009 roku
Region (województwa)
Centralny (łódzkie, mazowieckie)
Południowy (małopolskie, śląskie)
Wschodni (lubelskie, podkarpackie, świętokrzyskie, podlaskie)
Północno-zachodni (wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie)
Południowo-zachodni (dolnośląskie, opolskie)
Północny (kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie, pomorskie)

Odsetek
52%
51%
46%
55%
50%
53%

Źródło: Społeczeństwo informacyjne w liczbach 2010, MSWiA, Warszawa 2010, s. 27.

Najgorsza sytuacja miała miejsce we wschodnim regionie Polski, a zdecydowanie najlepsza w regionie północno-zachodnim. Optymistyczny jest fakt, że tylko
w regionie wschodnim odsetek gospodarstw domowych bez dostępu do szerokopasmowego Internetu nie przekraczał 50%. Nawiązując do tych danych, warto dodać,
że na lata 2007-2013 jedynie województwa: łódzkie, mazowieckie, podkarpackie,
warmińsko-mazurskie, zachodniopomorskie, śląskie (w opracowaniu) posiadały
strategię rozwoju społeczeństwa informacyjnego, obejmującą m.in. zwiększanie
dostępu do sieci Internet dla gospodarstw domowych [Określenie przyczyn... 2008,
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s. 30]. Z regionu wschodniego taką strategię posiadało jedynie województwo podkarpackie. W zasadniczy sposób skalę wykluczenia cyfrowego w Polsce mogą ograniczyć inwestycje operatorów telekomunikacyjnych, stymulowane m.in. przez politykę regulacyjną.

5. Inwestycje operatorów telekomunikacyjnych na rynku w Polsce
Celem inwestycji realizowanych przez podmioty działające na rynku usług komunikacji elektronicznej jest przede wszystkim tworzenie nowych wartości, a przez
to zwiększenie zysków. Wpływają one również na coraz większą dostępność usług
komunikacji elektronicznej. Dzięki temu, choć w określonym zakresie, niweluje się
jedno ze źródeł wykluczenia społecznego – cyfrowego, czyli głównego problemu
podjętego w artykule. Wzrost konkurencyjności podmiotowej i usługowej przyczynia się do spadku cen, to z kolei do wzrostu dostępności usług. A badania wskazują,
że jednym z głównych czynników decydujących o niekorzystaniu z usług cyfrowych, w tym np. szerokopasmowego Internetu, jest brak możliwości dostępu i jego
wysokie koszty [Społeczeństwo informacyjne... 2010, s. 11]. Zakłada się, że instytucja regulacyjna (Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej) ma narzędzia, które
mogą przyczyniać się – w określony sposób – do zmniejszenia barier wykluczenia
cyfrowego poprzez m.in. pobudzanie inwestycji infrastrukturalnych. Oczywiście,
mimo realizacji ważnego celu społecznego i gospodarczego, inwestycje te nie
są wolne od różnych źródeł niepewności czy ryzyka. Występuje przy tym silna ekspozycja kwestii wyrzeczenia się pewnego na rzecz niepewnego, z uwagi na wyjątkowo dynamiczne zmiany techniczne i technologiczne. Poza tym należy zaznaczyć,
że inwestycje na rynku telekomunikacyjnym związane są z dużym udziałem kosztów utopionych. W aspekcie regulacyjnym niepewność i ryzyko wynika z faktu,
że w polityce Prezesa UKE może dochodzić do zmian, będących rezultatem
np. zmian technicznych i technologicznych. Oczywiście, realizując pewną ogólnodostępną strategię, regulator rynku wskazuje kluczowe obszary działań, ale zawsze
mogą one ulec modyfikacji, zaniechaniu bądź też mogą pojawić się nowe, będące
odpowiedzią na oczekiwania rynku. Wykorzystywane narzędzia polityki regulacyjnej, które są przez uczestników rynku znane i mogą być wobec nich określane ryzyka, są tylko jednym z wielu egzogenicznych źródeł ryzyka inwestycji. Dlatego też
decyzje regulatora ograniczające niepewność i ryzyko mają na tym rynku tak duże
znaczenie. W badanym okresie Prezes UKE podejmował wiele takich decyzji,
a do najważniejszych można zaliczyć (opracowane na podstawie: [Analiza inwestycji... 2011]):
•• zdefiniowanie tzw. drabiny inwestycyjnej, która powinna skłaniać operatorów
alternatywnych do rozbudowy i modernizacji infrastruktury telekomunikacyjnej,
•• określenie regulacji dotyczących usług hurtowych, które obejmują m.in. świadczenia dostępu do strumienia bitów (BSA) oraz do infrastruktury sieciowej
w stałej lokalizacji na bazie lokalnej pętli abonenckiej (LLU),
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•• podpisanie „Porozumienia TP – UKE”, dzięki któremu były monopolista, w zamian za zamrożenie cen hurtowych, zobowiązał się do wybudowania lub zmodernizowania infrastruktury zapewniającej przyłączenie co najmniej 1,2 miliona
nowych łączy szerokopasmowych,
•• określenie regulacji dotyczących dzierżawy kanalizacji kablowej, a więc i możliwości budowy sieci TVK na terenach wcześniej nieobjętych działalnością operatorów kablowych,
•• określenie regulacji przetargowych w zakresie zagospodarowania wolnych pasm
częstotliwości radiowych,
•• określenie regulacji dotyczących zakańczania połączeń w sieciach komórkowych i stacjonarnych, szczególnie w odniesieniu do nowych uczestników rynku
(asymetria stawek).
Poza tym należy wspomnieć, że w badanym okresie regulator rynku brał czynny
udział w pracach związanych z uchwaleniem Ustawy o wspieraniu rozwoju usług
szerokopasmowych, nazywanej potocznie Megaustawą [Ustawa z dnia... 2010,
DzU nr 106, poz. 675]. Jej cele dotyczą zwiększenia popytu inwestycyjnego w sektorze telekomunikacyjnym, w szczególności poprzez działania przyśpieszające realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej (UE).
Należy zaznaczyć, że w latach 2007-2013 na rozbudowę infrastruktury telekomunikacyjnej planuje się wydać ok. 1,443 mld euro. Pozwoli to na wybudowanie sieci
światłowodowej o łącznej długości ok. 28 tys. km i liczbie 3,5 tys. węzłów szkieletowych i dystrybucyjnych [Narodowy plan... 2011, s. 41]. Warto tutaj wspomnieć
o inwestycjach realizowanych na terenie pięciu województw wschodniej Polski: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. Dzięki nim mieszkańcy i działające tam firmy będą mieć dostęp do szybkiego
Internetu. Środki unijne stanowią dodatkowe źródło inwestycji infrastrukturalnych
w Polsce. Główny ciężar finansowania tych wydatków spocznie na przedsiębiorcach telekomunikacyjnych. I właśnie z tego względu tak kluczowym zagadnieniem
jest stworzenie odpowiedniego środowiska regulacyjnego.
Zakłada się zatem, że polityka prowadzona przez Prezesa UKE mogła przyczyniać się w badanym okresie do kreowania inwestycji w infrastrukturę telekomunikacyjną, czyli tak ważnego atrybutu w walce z wykluczeniem cyfrowym. Celowe
wydaje się więc zbadanie wartości inwestycji dokonywanych na tym rynku. Wykorzystano przy tym dane dotyczące inwestycji operatorów telekomunikacyjnych
[Analiza inwestycji... 2011, s. 3]. W 2010 roku poziom zrealizowanych przez nich
inwestycji nie zmienił się w stosunku do roku 2009 i wyniósł około 6,3 mld PLN.
W 2006 roku było to około 7,3 mld PLN. W badanym okresie wznoszący trend nakładów inwestycyjnych w telefonię ruchomą zakończył się w 2008 roku. W 2009
roku nastąpiła pewna stabilizacja, ale już w 2010 segment ten wykazał spadek wydatków inwestycyjnych. Zdecydowanie większa dynamika spadku inwestycji była
widoczna wśród operatorów sieci stacjonarnych i kablowych. W badanym okresie
największe nakłady inwestycyjne ponieśli operatorzy sieci komórkowych – 54%
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udziału, zdecydowanie mniejsze operatorzy stacjonarni – 35% udziału, a najmniejsze operatorzy TVK – 11% udziału [Analiza inwestycji... 2011, s. 17-18].
W kontekście danych przytoczonych w punkcie 4 artykułu należy wspomnieć
o występujących różnicach w ponoszeniu wydatków inwestycyjnych przez operatorów w zależności od regionu Polski [Analiza inwestycji... 2011, s. 35-39]. Przedstawienie struktury nakładów z podziałem na obszary geograficzne przybliża stopień
doinwestowania, tak istotny przy planowaniu inwestycji w infrastrukturę telekomunikacyjną. Największe nasycenie usługami stacjonarnymi (operatorów TVK i operatorów sieci stacjonarnych) występowało w województwie mazowieckim, natomiast najmniejsze w województwie podkarpackim. W przypadku sieci TVK uwagę
zwraca niska penetracja łączami w województwach podkarpackim, opolskim oraz
wielkopolskim. Regionalne zróżnicowanie wydatków inwestycyjnych można także
mierzyć za pomocą wskaźnika, który prezentuje nasycenie usługami telefonii ruchomej, mierzony jako liczba mieszkańców przypadająca na jedną stację bazową.
W badanym okresie najlepszy wynik osiągnęły województwa zachodniopomorskie,
mazowieckie i pomorskie. Słabe nasycenie usługami telekomunikacyjnymi (tereny
niedoinwestowane) występowało w województwach podkarpackim, świętokrzyskim i lubelskim. Należy dodać, że inwestycje w rozwój sieci telekomunikacyjnej były w latach 2006-2010 bardziej intensywne na terenach gęsto zaludnionych
i o wysokim stopniu urbanizacji. Na przykład w 2006 roku na jednego mieszkańca
na wsi było to 18,67 zł, a w mieście 163,23 zł. W 2010 roku na jednego mieszkańca
było to odpowiednio 29,10 zł i 182,01 zł. Znaczące różnice w wydatkach inwestycyjnych pomiędzy miastem a wsią prowadzą do marginalizacji terenów wiejskich
i wykluczenia cyfrowego ludności zamieszkującej te tereny. Zatem instrumenty
regulacyjne mające na celu pobudzanie inwestycji nie były skuteczne na terenach
mniej zaludnionych. Niewątpliwie operatorzy uznali, że inwestycje były tam nadal
mniej opłacalne.

6. Zakończenie
Inwestycje są nierozłącznym elementem procesu gospodarowania. W dobie społeczeństwa informacyjnego na szczególną uwagę zasługują inwestycje w infrastrukturę telekomunikacyjną. Tak jak każde inwestycje, są obarczone niepewnością i ryzykiem. Jednym z ich szczególnych źródeł wskazanych w artykule jest otoczenie
regulacyjne. W badanym okresie Prezes UKE podejmował wiele działań mających
na celu pobudzanie aktywności inwestycyjnej na tym rynku. Należy tutaj wspomnieć o określeniu tzw. drabiny inwestycyjnej i podpisaniu „Porozumienia TP –
UKE” oraz braniu czynnego udziału w tworzeniu zapisów tzw. Megaustawy. Działania te mogły przyczynić się z jednej strony do kreowania inwestycji, a z drugiej
do ograniczania niepewności i ryzyka inwestycyjnego. Niestety badania wykazały,
że występował w Polsce problem nierównego dostępu do usług cyfrowych, w tym
przede wszystkim szerokopasmowego Internetu. Ważnym problemem pozostawał
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niezadowalający rozwój infrastruktury na terenach słabo zurbanizowanych oraz terenach wschodniej Polski. Wpływało to na ograniczoną dostępność do usług, a tym
samym niższy poziom życia obywateli. Zatem instrumenty regulacyjne nie były wystarczająco skuteczne w promowaniu inwestycji na tych obszarach. A słaba infrastruktura nie zachęcała przedsiębiorców do interesowania się tymi obszarami, to zaś
znów ograniczało możliwości rozwoju tych terenów. Szansą dla regionów wschodniej Polski jest realizacja programu budowy sieci szerokopasmowej. Poza tym warto
dodać, że UKE planuje sprzedaż nowych częstotliwości operatorom komórkowym,
co może przyczynić się do zwiększenia dostępności do usług komunikacji elektronicznej. Oczywiście należy mieć świadomość, że dostęp jest tylko jednym z czynników decydujących o niwelowaniu skutków wykluczenia cyfrowego.
Bez efektywnej, dobrej jakościowo i rozbudowanej infrastruktury komunikacyjnej nie jest możliwe osiągnięcie przez Polskę wysokiej dynamiki rozwoju gospodarczego i niwelowania barier wykluczenia społecznego – cyfrowego. Konieczne jest
zatem dalsze kreowanie inwestycji, niwelowanie w możliwie szeroki sposób źródeł
niepewności czy ryzyka, tak przecież istotnych zwłaszcza w kontekście konieczności wykorzystania funduszy UE.
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TELECOMMUNICATION OPERATORS’ INVESTMENTS
AS A FACTOR LIMITING THE DIGITAL EXCLUSION
IN POLAND
Summary: The principal aim of this article is the evaluation of investments in telecommunication infrastructure in Poland from 2006 to 2010 in the context of elimination of social
exclusion barriers. The selected issues concerning the regulation environment, which is one
of the most important sources of uncertainty and risk of investments on this market, are shown
in the article.
Keywords: social exclusion, digital exclusion, investments.

