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Streszczenie 
 

Analizując obraz rynku przed planowanym przez Prezesa UKE przetargiem na czę-
stotliwości 1800 MHz wykorzystywane do łączności głosowej oraz mobilnego do-
stępu do Internetu, warto zauważyć, że w sektorze usług telefonii komórkowej  
– stanowiącym ponad połowę z 25 mld zł wartości całego rynku komunikacji elek-
tronicznej (liczonego łącznie z usługami płatnej TV) – coraz większą rolą ogrywają 
„pasmochłonne” usługi transmisji danych. Ogromną wagę ma zatem dostępność i 
pojemność pasm częstotliwości umożliwiających operatorom świadczenie i rozwój 
takich usług, a w konsekwencji niezwykle istotna jest polityka częstotliwościowa 
regulatora: zasady udostępniania częstotliwości, oceny stanu konkurencyjności i 
promowanie tej konkurencyjności w celu rozwoju rynku. 

Z zadowoleniem należy przyjąć założenia Prezesa UKE dotyczące zbliżającego się 
przetargu, iż „najistotniejszym kryterium oceny ofert (…) będzie kryterium zacho-
wania warunków konkurencji”. Działania regulatora z lat 2005-2011 wspierające 
konkurencyjność (które przejawiały się m.in. obniżeniem o 20% wskaźnika kon-
centracji HHI), doprowadziły do prawie trzykrotnego obniżenia cen usług telefonii 
komórkowej. 

Przeprowadzona analiza scenariuszowa możliwych rozstrzygnięć przetargu na czę-
stotliwości 1800 MHz wskazuje, że wyrównanie pozycji konkurencyjnych poszcze-
gólnych graczy rynkowych, przy ewentualnym wprowadzeniu nowego gracza na 
rynek (scenariusz „Hiperkonkurencji”) przyspieszy spadek cen o ok. 20%. Benefi-
cjentem wzrostu konkurencji będą konsumenci, którzy zyskają w tej sytuacji pra-
wie 7 mld zł na obniżkach opłat za usługi głosowe i transmisji danych oraz wzro-
ście wolumenu ruchu. 

W przypadku utrzymania niezrównoważonego podziału pasma pomiędzy operato-
rami i wystąpienia scenariusza „Silnego oligopolu” (wzmocnienie pozycji operato-
rów zasiedziałych), konsumenci mogą stracić prawie 5,8 mld zł, a bilans dobroby-
tu społecznego dla wszystkich „graczy” spadnie przeszło o 3,1 mld zł.  

Przetarg na częstotliwości 1800 MHz powinien wyrównywać szanse rozwoju 
wszystkich podmiotów obecnych na rynku telefonii ruchomej. Przeprowadzona 
analiza scenariuszowa pozwala stwierdzić, że względna wartość ekonomiczna od-
powiedniego sprofilowania warunków przetargu wynosi ok. 6,25 mld zł.  

Wobec faktu, że częstotliwości 800 MHz będą dostępne dopiero w drugiej połowie 
2013 r., sprzedaż warto przeprowadzić szybko. Korzystne byłoby też jak najszyb-
sze zapoznanie graczy rynkowych z założeniami polityki UKE dotyczącej dystrybu-
cji pozostałych „częstotliwości LTE” w pasmach 800 MHz i 2,6 MHz. 
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Wprowadzenie 
Celem niniejszego raportu jest analiza scenariuszowa rozwoju rynku telefonii mo-
bilnej w zależności od możliwych rozstrzygnięć przetargu na częstotliwości 
1800 MHz. 

Analiza przeprowadzona została przy założeniu utrzymania się lub niewielkiej 
zmiany warunków przetargu, ogłoszonych przez Prezesa UKE w ramach konsulta-
cji i zawartych w przedstawionych projektach dokumentów przetargowych1. Anali-
za uwzględnia obecną sytuację na rynku telefonii ruchomej, w tym szerokopa-
smowego dostępu do Internetu z wykorzystaniem technologii mobilnych, a także 
szerszy kontekst obecnego stanu rynku komunikacji elektronicznej w Polsce oraz 
tendencje, jakie można na nim zaobserwować.  

W rozdziale 1. Analizy przedstawiono obecny stan i naszą ocenę kierunków oraz 
perspektyw rozwoju rynku telefonii ruchomej w Polsce na tle całości polskiego 
rynku komunikacji elektronicznej. 

Rozdział 2. zawiera omówienie metodyki analizy scenariuszowej, a następnie pre-
zentuje scenariusze rozwoju sytuacji rynkowej w zależności od możliwych wyni-
ków przetargu na częstotliwości 1800 MHz. 

W rozdziale 3. zaprezentowano wyniki bilansu dobrobytu społecznego dla trzech 
grup: konsumentów, Skarbu Państwa oraz operatorów telefonii ruchomej (MNO) 
dla poszczególnych scenariuszy. Analiza prowadzona jest przy użyciu standardo-
wej metody wyliczania kosztów i korzyści dla poszczególnych grup: 

• Korzyści/koszty konsumentów i przedsiębiorstw jako użytkowników usług 
wynikają ze zmiany cen usług mobilnych i związanej z tym zmieniającej się 
konsumpcji usług; 

• Korzyści/koszty Skarbu Państwa wynikają ze zmiany kwot wpływów z tytułu 
VAT od usług sprzedawanych na rynku detalicznym;  

• Korzyści/koszty operatorów mobilnych wynikają ze zmiany przychodów 
na poszczególnych segmentach rynku.  

Scenariuszem odniesienia (bazowym) jest scenariusz organicznego rozwoju rynku, 
w którym rynek rozwija się przy zachowaniu warunków konkurencji oraz utrzyma-
niu względnej równowagi między czterema działającymi na rynku operatorami 
infrastrukturalnymi. Scenariusz zakłada, że rynek zachowuje się zgodnie z tenden-
cjami obserwowanymi w ciągu ostatnich 5 lat. 

Dla oceny poprawności przyjętych założeń oraz wiarygodności wyników bardzo 
istotna jest analiza wrażliwości przyjętego modelu w odniesieniu do prawdopodo-
bieństwa zajścia analizowanych zjawisk a także przedstawienie parametrów i zja-
wisk pominiętych przy tworzeniu modelu. Analizę tę zawiera rozdział 4. 

W rozdziale 5 zawarto wnioski końcowe wynikające z przeprowadzonej analizy 
scenariuszowej. 

                                                
1 Obwieszczenie Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z 29 maja 2011 r. 
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1. Stan i perspektywy rozwoju  
polskiego rynku telefonii ruchomej 

Przedstawiając pokrótce tło przygotowywanego przetargu na częstotliwości 
1800 MHz 2  wykorzystywane w telefonii ruchomej do łączności głosowej oraz 
świadczenia usług bezprzewodowego dostępu szerokopasmowego warto zauwa-
żyć, że choć łączna wartość usług segmentu mobilnego według analiz Audytela w 
2011 r. stanowiła ok. 54% wartości całego rynku komunikacji elektronicznej3 (li-
czonego łącznie z usługami płatnej TV), to jednak i w tym segmencie rynku ob-
serwujemy tendencje, które muszą uwzględniać w swych zamierzeniach wszyscy 
aktorzy rynku komunikacji elektronicznej, a także regulator tego rynku.  

Rysunek 1. Całkowita wartość rynku usług telekomunikacyjnych  
w Polsce w latach 2006-2011 (wg grup usług, w mld zł) 

 
 

Przychody (mld zł) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Płatna telewizja4 2,87 3,54 4,28 5,14 5,96 6,68 

Transmisja danych 5 2,10 2,39 2,67 2,85 2,98 3,10 

Dostęp do Internetu 6 2,60 3,00 3,56 3,88 4,01 4,23 

Telefonia komórkowa7 22,00 23,61 25,87 24,84 25,07 25,09 

Telefonia stacjonarna 8 11,68 10,77 10,17 9,19 7,86 7,43 

RAZEM 41,26 43,30 46,56 45,90 45,88 46,52 

Źródło: „Stan i perspektywy rozwoju polskiego rynku telekomunikacyjnego do roku 2017”, Audytel, 2011. 

                                                
2 Przetarg na pięć rezerwacji częstotliwości z zakresu 1729,9-1754,9 MHz oraz 1824,9-1849,9 MHz, 

http://www.uke.gov.pl/uke/index.jsp?place=Lead01&news_cat_id=168&news_id=7990&layout=3&page=text 
3 „Stan i perspektywy rozwoju polskiego rynku telekomunikacyjnego do roku 2017”, Audytel, 2011. 
4 Kategoria obejmuje przychody z usług cyfrowej i analogowej telewizji kablowej, telewizji satelitarnej oraz IPTV. 
5 Kategoria obejmuje przychody z łączy dzierżawionych, usług sieci pakietowych: FR/ATM, IP VPN, Metro Ethernet i innych 

typów usług transmisji danych. 
6 Kategoria obejmuje dostęp komutowany dial-up, łącza xDSL oraz dostęp za pośrednictwem telewizji kablowych, sieci 

LAN/WLAN, dostępu radiowego i innych technologii. 
7 Kategoria obejmuje wszystkie kategorie przychodów infrastrukturalnych operatorów Sieci komórkowych, wliczając usługi 

mobilnego dostępu do Internetu. 
8 Kategoria obejmuje przychody z abonamentów, bezpośrednich i pośrednich usług głosowych (połączeń lokalnych, między-

strefowych, do sieci ruchomych i międzynarodowych) z wyłączeniem usług telefonii internetowej VoIP świadczonych bez 
przydzielenia użytkownikowi numeru stacjonarnego, przychody z usług sieci IN (usługi typu 0800, 0801 i 0700 i inne) 
oraz przychody z usług hurtowych (tranzyt i terminowanie ruchu telekomunikacyjnego) oraz rozliczeń międzyoperator-
skich (abonamenty, rozpoczęcie, zakończenie lub przeniesienie połączenia). 

41,26
43,30

46,56 45,90 45,88 46,52

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Płatna TV

Transmisja
danych

Dostęp do
Internetu

Telefonia
komórkowa

Telefonia
stacjonarna



RAPORT ANALIZA SCENARIUSZOWA I BILANS DOBROBYTU MOŻLIWYCH 
ROZSTRZYGNIĘĆ PRZETARGU NA CZĘSTOTLIWOŚCI 1800 MHZ 

RAPORT ANALITYCZNY © AUDYTEL 2012 6 | 26 

Jak wynika z danych prezentowanych na rysunku 1., wzrost łącznej wartości usług 
w telefonii ruchomej w latach 2009-2011 wykazywał stosunkowo niewielką dyna-
mikę (poniżej 1%), przy czym stanowiące niemal połowę przychodów operatorów 
wpływy z połączeń głosowych i abonamentów od 2010 r. zaczęły spadać mimo 
stałego, ale już umiarkowanego wzrostu liczby użytkowników. Utrzymanie lub 
wzrost przychodów operatorzy zawdzięczają głównie usługom nie głosowym, w 
tym szybko rosnącym wpływom z szerokopasmowego dostępu do Internetu.  

Na rozwój rynku w latach 2007-2011 największy wpływ miały regulacje Urzędu 
Komunikacji Elektronicznej, które przyczyniły się najpierw do pojawienia się no-
wych graczy (wejście P4 na początku 2007), a w konsekwencji do spadku cen. 

Rysunek 2. Wartość wskaźnika koncentracji HHI dla rynku telefonii ko-
mórkowej oraz średnia cena połączenia rozpoczynanego 
w sieciach telefonii komórkowej w latach 2005-2011 

 

Źródło: obliczenia własne Audytel. 

Analiza rysunku 2. - pokazującego wartość jednego z parametrów opisujących 
stopień konkurencyjności rynku telefonii mobilnej (wskaźnika koncentracji HHI9) – 
wskazuje, że ceny usług głosowych spadały wraz ze spadkiem stopnia koncentracji 
rynku10. Według wyliczeń Audytela prowadzonych metodą obliczania bilansu do-
brobytu społecznego, w latach 2006-2010 regulacje wykreowały nadwyżkę dla 
konsumentów w wysokości ponad 19,4 mld złotych11. 

W perspektywie najbliższych pięciu lat wartość rynku usług telefonii ruchomej 
będzie rosnąć, choć nie tak dynamicznie jak w latach ubiegłych. W latach 
2012-2017 Audytel prognozuje średnioroczny wzrost rzędu 0,7%, a więc znacznie 
słabszy niż w latach 2003-2011, kiedy wynosił ponad 6,5%.  

                                                
9 Herfindahl-Hirschman Index; współczynnik, którego wartość odwzorowuje stopień koncentracji oraz poziom konkurencji 

na danym rynku. 

10 Wartość HHI nieznacznie wahała się w latach 2003-2006 w granicach 3.300 3.370 punktów. Od trzeciego kwartału 2007 
r. udział kart SIM obsługiwanych przez P4 w całkowitej liczbie kart zaczął być zauważalny, co doprowadziło do obniżenia 
wartości HHI do poziomu 3206 na koniec 2007 r., 3060 na koniec 2008 r. i 2899 na koniec 2009 r. Rok 2011 r. zamknął 
się wartością HHI rzędu 2657, co oznacza spadek o ok. 20% względem okresu sprzed wejścia P4. 

11 „Analiza wpływu dotychczasowej regulacji telefonii ruchomej w Polsce (od 2006 r. do 22 września 2010 r.) w zakresie 
ustalania stawek MTR dla Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o., Polkomtel S.A. i PTK Centertel Sp. z o.o. oraz asymetrii 
stawek MTR dla P4 Sp. z o.o. i Cyfrowego Polsatu S.A. na rozwój krajowego rynku telekomunikacyjnego (telefonii rucho-
mej i stacjonarnej)”, Audytel S.A., październik 2010. 
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Prognoza dotycząca wzrostu wartości z telefonii ruchomej w bieżącym roku (do 
ok. 26,5 mld zł12) zakładała istotne wpływy w tym segmencie jakie miały przy-
nieść mistrzostwa Europy w piłce nożnej - EURO 2012, zwłaszcza wpływy z połą-
czeń wykonywanych przez przyjezdnych kibiców drużyn piłkarskich. Imprezy  
EURO 2012 na terenie Polski już się zakończyły, ale wiarygodnie podsumować 
wpływy będzie można dopiero na podstawie wyników finansowych operatorów za 
rok 2012, więc w ocenach dynamiki rynku trzeba brać pod uwagę lata 2009-2011 
oraz prognozy na lata 2013-2017.  

Rysunek 3. Penetracja telefonii komórkowej w latach 2009-2017 

 
Źródło: „Stan i perspektywy rozwoju polskiego rynku telekomunikacyjnego do roku 2017”, Audytel, 2011. 

Rysunek 4. Liczba użytkowników telefonii komórkowej  
w latach 2009-2017 w podziale na pre-paid i post-paid (mln) 

 
Źródło: „Stan i perspektywy rozwoju polskiego rynku telekomunikacyjnego do roku 2017”, Audytel, 2011. 

Warto przy tym zauważyć, że horyzont czasowych prognoz Audytela – rok 2017 – 
może się pokrywać z szerokim wprowadzeniem na rynku telefonii mobilnej nowych 
technologii (LTE Advanced i innych 4G), ewentualnymi zmianami modeli rozliczeń 
międzyoperatorskich czy zanikiem różnicy między stawkami za połączenia krajowe 
i roamingowe. Jednak niezależnie od podstawowego stopnia nasycenia rynku (ry-
sunek 3.) czy malejącej dynamiki przyrostu liczby użytkowników (rysunek 4.) 
subsegment konsumencki nadal wykazuje nadal dużą elastyczność cenową, nato-

                                                
12 „Stan i perspektywy rozwoju polskiego rynku telekomunikacyjnego do roku 2017”, Audytel, 2011. 
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miast całość rynku mobilnego nadal ma duży potencjał rozwoju usług dodanych, 
w szczególności mobilnego dostępu do Internetu oraz usług M2M13. 

Z uwagi na potencjał usług niegłosowych, przede wszystkim transmisji danych 
i dostępu szerokopasmowego, ogromną wagę dla rozwoju rynku ma dostępność 
i pojemność pasm częstotliwości umożliwiających operatorom świadczenie i dyna-
miczny rozwój takich usług. Dlatego też niezwykle istotna jest polityka częstotli-
wościowa regulatora, zasady udostępniania częstotliwości, oceny stanu konkuren-
cyjności rynku i promowania tej konkurencyjności w celu rozwoju rynku.  

W odróżnieniu np. od rynku dostępu do Internetu, pojemność rynku telefonii mo-
bilnej (w rozumieniu możliwej liczby operatorów) jest ograniczona przede wszyst-
kim z uwagi na zaszłości historyczne. Na początku rozwoju rynku nie doceniono 
potencjału rozwojowego telefonii mobilnej, a strategie przydziału częstotliwości 
zakładały ograniczoną do 2-3 liczbę operatorów na rynkach narodowych krajów 
średniej wielkości. Sytuacja zmieniała się wraz ze zmianą technologii oraz warun-
ków regulacyjnych: pojawiali się wtedy nowi gracze (nazywani late entrants), jed-
nak z wyjątkiem krajów bardzo rozległych i o bardzo wysokiej liczbie ludności (np. 
Chiny, Indie, Rosja, Kanada, Brazylia, USA) trudno w obecnych technologiach 
i warunkach regulacyjnych wyobrazić sobie możliwość działania kilkunastu opera-
torów MNO (z własną infrastrukturą radiową) w europejskim kraju średniej wielko-
ści. Wyjątkiem mogą być operatorzy specjalizowani, np. w usługach M2M.  

Dlatego można zakładać, że w najbliższych latach na rynku polskim będzie jeszcze 
miejsce na jednego, najwyżej na dwóch nowych graczy – w zależności od polityki 
rezerwacji częstotliwości regulatora. Oczywiście ewentualne pojawienie się nowe-
go gracza będzie też zależało od ocen tej polityki przez potencjalnych inwestorów, 
tempa rozwoju technologii oraz prognozowanej chłonności rynku. 

Przedstawione dalej scenariusze rozwoju sytuacji na rynku analizujemy więc na 
naszkicowanym powyżej tle rynkowym, uwzględniając także następujące czynniki: 

• Konsolidację zasobów Polkomtela, Mobylandu, Centernetu i Aero2, co zwięk-
sza koncentrację częstotliwości na rynku mobilnym oraz dodatkowo wprowa-
dza współzależność pomiędzy rynkiem mobilnym i rynkiem płatnej telewizji;  

• Współpracę PTC i PTK Centertel, która przyczynia się do zmniejszenia kosz-
tów utrzymania infrastruktury tych operatorów; 

• Pełną dostępność pasma „LTE 800 MHz” dopiero w drugiej połowie 2013 r. – 
dla wykorzystania pasma trzeba było kolejno: uwolnić kanały UHF telewizji 
analogowej, częstotliwości zajmowane przez krajowe systemy radionawigacji 
lotniczej, a także wynegocjować porozumienia ze wschodnimi sąsiadami (ich 
lotnictwo wojskowe ma prawo wykorzystywać to pasmo do 2015 r); 

• Nierównowagę w dostępie do częstotliwości 2G/3G, która w niedługim czasie 
może skutkować ograniczeniem konkurencyjności ze względu na rosnące za-
potrzebowanie na mobilną transmisję danych; 

• Coraz szybsze tempo zmian technologicznych (nowe technologie radiowe: 
LTE) sprawiające, że rynek zmienia się szybciej niż dotyczące go regulacje.  

                                                
13 Ang. Machine-to-Machine.  
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2. Analiza scenariuszowa 

2.1. Metodyka 
Niniejsza analiza jest próbą bliższego przyjrzenia się scenariuszom rozwoju sytua-
cji rynkowej w zależności od możliwych rozstrzygnięć przetargu na częstotliwości 
1800 MHz. Zastosowano w niej standardową metodykę analizy kosztów i korzyści 
za pomocą wyliczenia dobrobytu społecznego w różnych scenariuszach rozwoju 
rynku, rekomendowaną przez Komisję Europejską i stosowaną już przez Audytel w 
analizach wykonywanych dla UKE oraz innych podmiotów rynkowych w latach 
ubiegłych.  

Analiza kosztów i korzyści w omawianym przypadku uwzględniała następujące 
kategorie: 

• Korzyści/koszty Skarbu Państwa wynikające ze zmiany kwot wpływów z tytu-
łu VAT od usług sprzedawanych na rynku detalicznym (mobilny głos, mobilny 
Internet);  

• Korzyści/koszty konsumentów i przedsiębiorstw wynikające ze zmiany cen 
usług mobilnych i związanych z tym zmian konsumpcji usług; 

• Korzyści/koszty operatorów mobilnych wynikające ze zwiększenia/zmniej-
szenia przychodów w poszczególnych segmentach rynku. 

 
W zaproponowanych scenariuszach posługiwano się  prognozami rozwoju rynku 
telekomunikacyjnego w horyzoncie 5 lat. Prognozy przygotowywano przy założe-
niu rozwoju penetracji usług telefonii komórkowej (usługi głosowe i mobilnej 
transmisji danych) oraz charakterystyk konsumpcji usług (elastyczności i ceny) 
zastosowanych w raporcie Audytela „Stan i perspektywy rozwoju polskiego rynku 
telekomunikacyjnego do roku 2017”. 

 

2.2.  Scenariusze rozwoju sytuacji 
Warunki przygotowywanego przez Urząd Komunikacji Elektronicznej przetargu są 
zarówno konsekwencją sytuacji na rynku telefonii ruchomej, jaki i generalnej poli-
tyki regulacyjnej – czyli zachowania warunków konkurencji. Przy analizie scena-
riuszy rozwoju sytuacji na rynku należy wziąć pod uwagę założenia, które przy-
świecały Prezes UKE przy konstrukcji dokumentacji przetargowej i sposobu oceny 
ofert: „W tym przetargu staram się zrównoważyć konkurencyjność tak, aby dać 
pewne przewagi podmiotom, które tych zasobów częstotliwości jeszcze nie mają, 
np. operatorowi P4. Natomiast w pozostałym zakresie dać wszystkim, którzy są na 
rynku, którzy potrzebują jeszcze tych częstotliwości, żeby wyrównać te szanse w 
obrębie pozostałych trzech”14. 

Niewielka skala dostępnych częstotliwości (25 MHz) oraz ich położenie w paśmie 
1800 MHz (przeznaczonym do świadczenia usług głównie na terenach silnie zurba-
nizowanych) sprawia, że oferowane częstotliwości są skierowane raczej do działa-

                                                
14 http://www.newseria.pl/news/technologie/najcenniejsze_pasmo_na,p302098882  
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jących na polskim rynku operatorów infrastrukturalnych – w celu zapewnia rezerw 
pojemności sieci radiowej dla rosnącego ruchu mobilnej transmisji danych. Zawsze 
istnieje jednak niezerowe prawdopodobieństwo pojawienia się wśród oferentów 
nowego gracza, który będzie chciał zbudować ogólnokrajową infrastrukturę tele-
komunikacyjną, w szczególności w kontekście zbliżających się przetargów na duże 
zasoby pasma 800 MHz i 2,6 GHz - tzw. częstotliwości LTE. W toku dalszych analiz 
przyjęto, że częstotliwości 1800 MHz, które nowy gracz pozyska, nie trafią do ope-
ratorów zasiedziałych. Sytuacja, w której alokacja częstotliwości następuje na 
rzecz nowego gracza i operatorów zasiedziałych, z pominięciem P4, wydaje się 
zarówno mało prawdopodobna, jak i niepożądana z perspektywy celów regulacyj-
nych (byłoby to powielenie scenariusza „Silnego oligopolu” – por. scenariusze 
możliwych rozstrzygnięć przetargu na pasmo 1800 MHz poniżej). 

Uwzględniając powyższe założenia przy analizie możliwych rozstrzygnięć przetargu 
wyróżniono następujące scenariusze: 

1/ Scenariusz „Rozwój organiczny”: P4 uzyskuje 2-3 rezerwacje częstotliwości, 
a resztę operatorzy zasiedziali (bez Polkomtela) - rynek rozwija wg trendów 
z ostatnich 5 lat; 

2/ Scenariusz „Hiperkonkurencji”: P4 uzysku je 2 lub 3 rezerwacje, a resztę 
nowy podmiot („new entrant”), który rozpoczyna realną działalność  - rynek 
przyspiesza (zakładamy, że nowy gracz  nie jest „wydmuszką”); 

3/ Scenariusz „Spekulacyjny”: P4 uzysku je 2 lub 3 rezerwacje, a resztę new 
entrant, który okazuje się wydmuszką i sprzedaje się jednemu z operatorów 
zasiedziałych lub bankrutuje - w konsekwencji rynek spowalnia; 

4/ Scenariusz „Silnego Oligopolu”: większość lub wszystkie rezerwacje uzysku-
ją operatorzy zasiedziali - w konsekwencji następuje petryfikacja rynku na 
jego obecnej ścieżce rozwojowej. 

W tabeli 1. zaprezentowano udziały rynkowe operatorów infrastrukturalnych na 
rynku telefonii mobilnej w ostatnim roku prognozy, liczone miarą liczby obsługi-
wanych kart SIM. 

Tabela 1. Charakterystyka scenariuszy rozwoju rynku (segment mobilny, 
perspektywa 5 lat)  

Parametr / scenariusz 
1. Rozwój 
organiczny 

2. Hiperkonku-
rencja 

3. Spekulacje 4. Silny  
oligopol 

Docelowe 
udziały 

rynkowe 
MNO [%] 

Grupa Polkomtela 28-30% 25-27% 28-30% 29-31% 

PTK Centertel 26-28% 24-26% 27-29% 28-30% 

PTC 26-28% 24-26% 27-29% 28-30% 

P4 15-20% 15-17% 14-16% 10-14% 

Nowy gracz 0% 5-10% 0% 0% 
Źródło: Audytel, opracowanie własne. 

Przedstawione parametry rozwoju rynku zostały wyliczone na podstawie modeli 
prognostycznych Audytela wykorzystywanych od wielu lat w publikowanych co-
rocznie prognozach rynkowych. Modele te przewidują prognozowanie popytu na 
poszczególne rodzaje usług telekomunikacyjnych z uwzględnieniem trendów ma-
kroekonomicznych i technologicznych oraz efektów konkurencyjnych. 
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2.2.1. SCENARIUSZ 1: Rozwój organiczny (scenariusz  
bazowy) 

Założeniem bazowego scenariusza rozwoju rynku mobilnego jest zachowanie wa-
runków konkurencji pomiędzy funkcjonującymi na polskim rynku operatorami 
infrastrukturalnymi. 

Współpraca przy optymalizacji kosztów infrastruktury pomiędzy PTK Centertel 
i Polkomtel, a także wykorzystanie synergii w grupie Polkomtela i Cyfrowego Pol-
satu wpłynie na utrzymanie przez te podmioty dominującej pozycji na rynku. Na 
dobrych pozycjach pozostaną PTC i PTK Centertel, gdyż mają stabilnych, branżo-
wych inwestorów strategicznych, w odróżnieniu od Polkomtela i pozostałych kon-
kurentów. 

Rysunek 5. Udziały MNO w rynku telefonii komórkowej (karty SIM)  
– wariant rozwoju organicznego (scenariusz bazowy) 

 

Źródło: Audytel, opracowanie własne. 

 

Sukces P4, który do końca roku 2011 osiągnął 7 milionów abonentów i około 14% 
udziału w rynku, jest w dużym stopniu efektem bardzo silnego wsparcia regula-
cyjnego (asymetria MTR), którego zakres jest stopniowo ograniczany i które nie-
bawem zostanie zupełnie zaniechane. Można więc oczekiwać, że wzrost udziałów 
rynkowych P4 będzie kontynuowany dzięki nowym częstotliwościom, a potem 
stopniowo wyhamuje na poziomie nieco ponad 17%.  

Zakładamy w tym scenariuszu, że na rynku nie ma przejęć. a jeśli będą, to między 
mniejszymi podmiotami i ich ewentualny efekt rynkowy będzie nieznaczny.  

Ze względu na rywalizację w dość szerokim oligopolu (4 graczy, nie licząc MVNO), 
konkurencyjność rynku mobilnego jako takiego nadal będzie się wzmagać, co bę-
dzie miało przełożenie na spadek cen usług mobilnych. 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

2009 2010 2011 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P

Grupa
Polkomtel

P4

PTC

PTK

Nowy
gracz



RAPORT ANALIZA SCENARIUSZOWA I BILANS DOBROBYTU MOŻLIWYCH 
ROZSTRZYGNIĘĆ PRZETARGU NA CZĘSTOTLIWOŚCI 1800 MHZ 

RAPORT ANALITYCZNY © AUDYTEL 2012 12 | 26 

2.2.2. SCENARIUSZ 2: Hiperkonkurencja 
Równowaga na rynku oligopolistycznym, jakim do pewnego stopnia jest regulowa-
ny rynek usług mobilnych w Polsce, nie jest równowagą statyczną, gdyż rynek jest 
poddany presji wielu czynników zarówno wewnętrznych (działania konkurencyjne, 
zmieniające się potrzeby klientów), jak i zewnętrznych (zagrożenie substytutami, 
konwergencja usług, presja regulacyjna). Jednym z kluczowych wydarzeń, które 
jest prawdopodobne na polskim rynku mobilnym i które może zmienić jego dyna-
mikę, jest wejście nowych graczy. 

Ważnym kierunkiem działań regulatorów, nie tylko na rynku polskim, było zwięk-
szanie konkurencji na rynku mobilnym poprzez umożliwianie wejść nowym pod-
miotom. Jak wskazują obserwacje rynków europejskich, z reguły im później wcho-
dzą na rynek kolejni operatorzy mobilni, tym niższe osiągają docelowe udziały 
rynkowe. Dzieje się tak pomimo zabiegów regulacyjnych mających wyrównywać 
szanse rynkowe (np. asymetria MTR, MNP). 

Tabela 2. Zależność kolejności wejścia MNO od udziałów w krajowym 
rynku telefonii ruchomej, według stanu na koniec czerwca 2011 
r., baza – kraje UE 14-2 (nowi członkowie bez Cypru i Malty) 

Kolejność wejścia 
 Kraj / MNO 

Pierwszy Drugi Trzeci Czwarty Piąty 

Bułgaria 
Mobiltel 

(49%, 1995) 

Globul  
(36%, 2001) 

Vivacom 
(15%, 2005) 

  

Czechy 
T-Mobile  

(41%, 1996) 

Telefónica 
O2  

(36%, 1996) 

Vodafone 
(22%, 2000) 

Mobilkom/ 
U:fon 

(1%, 2007) 

 

Estonia 
EMT 

(44%, 1995) 

Elisa Eesti 
(29%, 1995) 

Tele2 
(27%, 2006) 

  

Litwa 
Omnitel 

(40%, 1995) 

Bité 
(23%, 1995) 

Tele2 
(37%, 1999) 

  

Łotwa 
LMT 

(41%, 1995) 

Tele2 
(46%, 1997) 

Bité 
(13%, 2005) 

  

Polska 
T-Mobile 

(30%, 1996) 

PlusGSM 
(31%, 1996) 

Orange 
(30%, 1998) 

(1992: 
NMT450) 

Play 
(9%, 2006) 

Aero2,  
CenterNet, 
Mobyland 
(2009) 

Rumunia 
Orange 

(37%, 1997) 

Vodafone 
(35%, 1997) 

Cosmote 
(27%, 2000) 

Digi.Mobil 
(1%, 2007) 

 

Słowacja 
T-Mobile  

(35%, 1997) 

Orange 
(49%, 1997) 

Telefónica 
O2  

(16%, 2011) 

  

Słowenia 
Mobitel 

(56%, 1996) 

SI.mobil 
(29%, 1999) 

Tusmobil 
(10%, 2007) 

T-2 
(5%, 2008) 

 

Węgry 
T-Mobile 

(44%, 1994) 

Telenor 
(33%, 1994) 

Vodafone 
(23%, 1999) 

  

Źródło: Audytel na podstawie danych regulatorów. 

W kilku przypadkach późno wchodzącym operatorom wyraźnie pomagało wsparcie 
dużego operatora międzynarodowego. Przykłady znaleźć możemy na rynku pol-
skim, na którym trzeci operator GSM (Idea, obecnie Orange) zrównał swój udział 
rynkowy z udziałami dwóch operatorów zasiedziałych już w 2003 r., w czym po-
mogło mu doświadczenia z rynku telefonii ruchomej NMT oraz wsparcie operatora 
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stacjonarnego należącego do międzynarodowej grupy kapitałowej. Doświadczenia 
z bardzo konkurencyjnych rynków skandynawskich i agresywna polityka zaowo-
cowały wysokim udziałem Tele2 na rynkach republik bałtyckich, zaś potencjał 
operatorów międzynarodowych przyczynił się do stosunkowo wysokich udziałów 
Vodafone w Czechach i na Węgrzech oraz Cosmote w Rumunii (właścicielem jest 
grecki OTE).  

W scenariuszu „Hiperkonkurencji” na Polski rynek wchodzi nowy gracz, wspierany 
najprawdopodobniej przez silnego operatora międzynarodowego. Operatorzy za-
siedziali nie otrzymują w przetargu 1800 MHz kolejnych rezerwacji. Nowy gracz 
staje w roli „challengera” obok P4, wyposażonego w wyniku przetargu w 2-3 nowe 
rezerwacje pasma.  

Dzięki aktywnej akcji marketingowej oraz budowie ogólnopolskiej sieci radiowej 
(także na bazie częstotliwości LTE) nowy gracz zdobywa docelowo 5-10% udzia-
łów w rynku. Z dużym prawdopodobieństwem nowy operator może specjalizować 
się w świadczeniu jedynie usług transmisji danych i dostępu do Internetu, w tym 
specjalizowanych rozwiązaniach M2M (np. zdalny odczyt liczników, samochodowy 
system alarmowy e-Call, telemetria i monitoring). 

Rysunek 6. Udziały MNO w rynku telefonii komórkowej (karty SIM)  
– wariant hiperkonkurencyjny (scenariusz 2)  

 

Źródło: Audytel, opracowanie własne. 

 

Zwiększenie konkurencji na rynku telefonii mobilnej doprowadza docelowo do 
pogłębienia spadku cen o około 20%. Doprowadza to do zwiększenia wykorzysty-
wania usług przez konsumentów, co przy równoległej obniżce stawek powoduje 
wygenerowanie nadwyżki dla użytkowników indywidualnych i biznesowych. 

Dzięki nowym częstotliwościom P4 utrzymuje swoją pozycję na rynku, natomiast 
operatorzy zasiedziali - pomimo obrony swych pozycji rynkowych - tracą po 2-3% 
udziału w całkowitej liczbie kart SIM. 
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2.2.3. SCENARIUSZ 3: Spekulacyjny 
W scenariuszu spekulacyjnym na polski rynek wchodzi nowy gracz, jednakże jego 
zasoby i potencjał do świadczenia usług są ograniczone. Po dwóch-trzech latach 
i osiągnięciu 1-2% udziału w rynku odsprzedaje on swoje częstotliwości operato-
rom zasiedziałym lub bankrutuje. 

Rysunek 7. Udziały MNO w rynku telefonii komórkowej (karty SIM)  
– wariant spekulacyjny (scenariusz 3)  

 

Źródło: Audytel, opracowanie własne. 

 

Nowy gracz przejmuje spory blok częstotliwości w organizowanym przetargu, jed-
nakże nie prowadzi on wystarczających inwestycji w infrastrukturę radiową. Brak 
wyrównania zasobów częstotliwościowych między czterema MNO oraz rosnąca 
presja na obniżenie cen w związku z wejściem kolejnego gracza doprowadza do 
stagnacji na rynku telekomunikacyjnym, przejawiającej się m.in. ograniczeniem 
inwestycji w infrastrukturę telekomunikacyjną. W przypadku opóźnienia przetargu 
na pozostałe częstotliwości LTE może wystąpić nawet efekt „łóżka wodnego”, po-
legającego na wzroście cen jednostkowych. 

Spekulacyjne zachowanie nowego gracza w największym stopniu negatywnie od-
czuwa operator o najmniejszych zasobach częstotliwościowych – P4. Brak wystar-
czających zasobów widma doprowadza do faktycznego zatrzymania jego rozwoju. 
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2.2.4. SCENARIUSZ 4: Silny oligopol 
W scenariuszu umocnienia oligopolu okazuje się, że zaproponowane przez UKE 
w przetargu warunki, mające na celu zachowanie konkurencji na rynku polskim, 
są niewystarczające do osiągnięcia tego celu i częstotliwości nabywają w większo-
ści trzej operatorzy zasiedziali. 

Przy takim rozwoju sytuacji na pierwszą pozycję na rynku wysuwają się PTK Cen-
tertel i PTC (dysponujący łącznie około 42% pasma 2G/3G), których porozumienie 
dotyczące wspólnego utrzymywania infrastruktury telekomunikacyjnej ma dwa 
realne wymiary rynkowe: 

• Przenosi konkurencję z poziomu infrastruktury na poziom usług (bo obie stro-
ny porozumienia pozostają przy swoich markach Orange i T-Mobile); 

• Zapewnia obu stronom dużą przewagę kosztową w stosunku do wszystkich 
pozostałych graczy na rynku, co jest niezwykle ważne zwłaszcza w kontekście 
niezbędnych inwestycji w sieci nowej generacji (LTE/LTE-Advanced).  

Można sobie wyobrazić (i to nie całkiem bezpodstawnie - zważywszy połączenie 
sieci Orange i T-Mobile w Wielkiej Brytanii), że w scenariuszu tym następuje inte-
gracja sieci tych operatorów na rynku polskim. 

Polkomtel wraz grupą podmiotów skupionych wokół Cyfrowego Polsatu (dysponu-
jąc łącznie około 42% pasma 2G/3G) nieznacznie wzmacnia swoją pozycję na 
rynku, głównie dzięki możliwości świadczenia konwergentnych wielopakietów oraz 
dostępowi do różnorodnego kontentu (w tym telewizyjnego). 

W scenariuszu tym liderzy rynku, nie będąc pod presją kosztową, w dłuższym 
terminie mogą narzucić rynkowi swoją politykę cenową, której prawdopodobnym 
przejawem byłoby dążenie do uniknięcia wojny cenowej w usługach głosowych na 
rzecz bardzo bogatej i konkurencyjnej oferty dostępu do Internetu. 

Rysunek 8. Udziały MNO w rynku telefonii komórkowej (karty SIM)  
– wariant umocnienia oligopolu (scenariusz 4)  

 

Źródło: Audytel, opracowanie własne. 
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Jedyną sensowną (ale krótkoterminową) strategią dla P4 jako czwartego operatora 
infrastrukturalnego (dysponującego około 15% zasobów pasma 2G/3G), byłoby 
opóźnianie lub ograniczanie inwestycji w nowoczesne technologie transmisji da-
nych (HSPA+ i LTE) i maksymalne wykorzystanie rezerw pojemnościowych istnie-
jącej infrastruktury (przykładowo przez zagęszczanie siatki stacji bazowych) tak 
długo, jak się tylko da. Opóźnienie inwestycji w LTE może jednak w dłuższym ter-
minie oznaczać oddanie pola operatorom zasiedziałym, którzy w efekcie osiągnęli-
by udziały w rynku rzędu 30% każdy. Operator P4 z powodów technologicznych 
(brak szerokiego wdrożenia LTE i ograniczenie pojemności sieci), a także z powo-
du zbyt małej ekonomii skali, nie byłby w stanie utrzymać swych udziałów. Ko-
nieczność prowadzenia mało efektywnych inwestycyjnie działań zmierzających do 
zwiększenia pojemności sieci bez nowych zasobów częstotliwościowych w zasadzie 
wykluczyłoby ten podmiot z gry konkurencyjnej, co doprowadziłoby w konsekwen-
cji do mniejszego spadku cen i utrzymania się cen na poziomie nawet o 25% wyż-
szym, niż w Scenariuszu 1 (Rozwoju organicznego). 

 

2.3. Punkt wyjścia i dalszy rozwój sytuacji 
Punktem wyjścia do dalszej analizy jest sytuacja na przełomie czerwca i lipca 
2012 r., gdy nie wiadomo jeszcze na pewno czy i na jakich warunkach odbędzie 
się przetarg na częstotliwości 1800 MHz. 

Czynnikami różnicującymi tempo ewolucji cen usług głosowych i usług interneto-
wych w scenariuszach 1-4 będzie poziom konkurencyjności rynku (w tym liczba 
graczy) oraz wzajemny wpływ rynku głosowego i rynku mobilnej transmisji da-
nych.  

 

Rysunek 9. Porównanie ewolucji średniej efektywnej ceny minuty rozpo-
czynanego połączenia w sieciach komórkowych w analizowa-
nych scenariuszach [w zł]  

 

Źródło: Audytel, opracowanie własne. 
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W oligopolistycznym scenariuszu 4. spadek cen będzie wolniejszy z powodu 
wzmocnienia roli liderów na rynku mobilnym i „zabetonowania” rynku. W scena-
riuszu 1. i 2. poprzez utrzymanie się lub zwiększenie liczby graczy mających real-
ny wpływ na rynek dojdzie do wzmocnienia efektywnej konkurencji (w scenariuszu 
2. tylko tymczasowo). 

 

Rysunek 9. Porównanie ewolucji średniej efektywnej ceny transmisji 
1MB w sieciach komórkowych w analizowanych scenariu-
szach [w zł za 1 MB transmisji]  

Źródło: Audytel, opracowanie własne. 
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3. Bilans dobrobytu 
Zgodnie z zasadami ekonomii dobrobytu, stosowanymi przez Komisję Europejską15 
dla oceny korzyści społecznych projektów aktów prawnych i działań, całkowita 
wartość społeczna danego przedsięwzięcia jest równa sumie kosztów i korzyści 
wszystkich interesariuszy:  

• konsumentów (zmiany w nadwyżce przypadającej konsumentom), 

• dostawców usług, 

• Skarbu Państwa (zmiany we wpływach z podatków pośrednich).  

Bilans kosztów i korzyści sporządzony został na podstawie parametrów rynku tele-
fonii mobilnej (ceny efektywne, wolumen sprzedaży) obserwowanych w latach 
2005-2011 w podziale na następujące segmenty usług: 

• usługi głosowe, 

• usługi mobilnej transmisji danych. 

 
W bilansie pominięte zostały inne usługi niegłosowe ze względu na ich relatywnie 
mały udział w całkowitym wolumenie przychodów lub ze względu na niski stopień 
standaryzacji, a co za tym idzie – trudności w modelowaniu scenariusza alterna-
tywnego.  

Poprzez porównanie zmian w wolumenach i efektywnych cenach usług w rozważa-
nych scenariuszach zostały wyliczone różnice w poszczególnych kategoriach kosz-
tów i korzyści składających się na bilans dobrobytu wszystkich interesariuszy. 

Ponieważ kwantyfikacja efektów pośrednich jest w ogólności bardzo trudna, wzo-
rem innych opracowań 16  Audytel proponuje zastosowanie w niniejszej analizie 
następujących założeń upraszczających, które nie wpływają w większym stopniu 
na wnioski z analizy: 

• pominięcie wpływu inwestycji na bilans dobrobytu; 

• pominięcie pośrednich efektów społecznych, 

• pominięcie wpływu na inne gałęzie gospodarki, 

• przyjęcie, że koszty utrzymania infrastruktury danego operatora są niezależ-
ne od liczby klientów. 

 
Scenariuszem odniesienia (bazowym) jest scenariusz organicznego rozwoju rynku 
(scenariusz 1), w którym rynek rozwija się przy zachowaniu warunków konkuren-
cji oraz utrzymaniu względnej równowagi między czterema działającymi na rynku 
operatorami infrastrukturalnymi. Scenariusz ”Rozwoju organicznego” zakłada, że 

                                                

15 Patrz np. „Impact Assessment Of Policy Options In Relation To A Commission Proposal For A Regulation Of The European 
Parliament And Of The Council On Roaming On Public Mobile Networks Within The Community“, Brussels, 12.07.2006 

16 Np. „Analiza funkcjonalnej separacji TP SA” konsorcjum KPMG/GWM/IŁ dla UKE (2008); Raport dla UKE „Analiza na-
stępstw wdrożenia scenariusza przyspieszonej redukcji stawek MTR”, Audytel, grudzień 2008; Raport dla UKE: „Czy nale-
ży regulować rynek telekomunikacyjny w dobie globalnego kryzysu gospodarczego?”, Audytel, marzec 2009  
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rynek zachowuje się zgodnie z tendencjami obserwowanymi w ciągu ostatnich 5 
lat. W odniesieniu do tego scenariusza przeprowadzono wyliczenie zmian bilansu 
dobrobytu społecznego w przypadku realizacji poszczególnych scenariuszy alter-
natywnych. 

Rysunek 11. Zmiana bilansu dobrobytu w Scenariuszu 2 (względem  
scenariusza 1) [mld zł] 

 

Źródło: Audytel, opracowanie własne. 

W scenariuszu 2. („Hiperkonkurencji” - por. rysunek 11.) głównym beneficjentem 
wzrostu konkurencji na rynku są konsumenci, którzy zyskują łącznie prawie 7 mld 
zł. Na spadku cen tracą natomiast zasiedziali operatorzy MNO (3,31 mld zł straty 
netto) oraz Skarb Państwa (0,48 mln zł mniej przychodów z tytułu VAT). 

W scenariuszu 3. („Spekulacyjnym” por. rysunek 12.) początkowo dużo zyskują 
konsumenci. Jednakże po zaprzestaniu działalności nowego gracza z każdym ro-
kiem ich sytuacja się pogarsza, by doprowadzić ostatecznie do sytuacji podobnej 
do występującej w scenariuszu 4. W horyzoncie pięcioletnim głównym beneficjen-
tem scenariusza 3. są konsumenci, którzy zyskują łącznie 1,94 mld zł. Na utrzy-
mującym się przez dwa-trzy lata spadku cen tracą natomiast zasiedziali operato-
rzy MNO (2,52 mld zł straty netto) oraz Skarb Państwa (0,37 mln zł mniej przy-
chodów z tytułu VAT). 
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Rysunek 12. Zmiana bilansu dobrobytu w Scenariuszu 3 (względem  
scenariusza 1) [mld zł] 

 
Źródło: Audytel, opracowanie własne. 

W scenariuszu 4. („Silnego oligopolu” - por. rysunek 13.) głównym beneficjentem 
są zasiedziali operatorzy MNO (2,30 mld zł korzyści netto). Na zawyżonych cenach 
i częściowo nieelastycznym popycie korzysta też w pewnym stopniu Skarb Pań-
stwa (0,33 mld zł dodatkowych przychodów z tytułu VAT). Natomiast zasobność 
kieszeni konsumentów spada o prawie 5,79 mld zł. 

Rysunek 13. Zmiana bilansu dobrobytu w Scenariuszu 4 (względem  
scenariusza 1) [mld zł] 

 
Źródło: Audytel, opracowanie własne. 
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Tabela 4. Zmiana bilansu dobrobytu w stosunku do Scenariusza 1  
w podziale na grupy usług [mld zł] 

Grupa Scenariusz2 Scenariusz 3 Scenariusz 4 

Usługi  
głosowe 

Konsumenci 4,12 1,22 -3,80 

Skarb Państwa -0,35 -0,19 0,30 

MNO -2,39 -1,27 2,05 

Internet 
mobilny 

Konsumenci 2,76 0,73 -1,99 

Skarb Państwa -0,13 -0,18 0,04 

MNO -0,92 -1,25 0,25 

RAZEM 3,09 -0,94 -3,16 
Źródło: Audytel, opracowanie własne. 

 
Wartość dobrobytu społecznego w wariancie „Hiperkonkurencji” jest dodatnia i 
wynosi ok. 3,09 mld zł, natomiast w wariancie „Silnego oligopolu” wartość dobro-
bytu jest ujemna i wynosi ok. -3,16 mld zł. Sumując te wartości można więc 
stwierdzić, że względna wartość ekonomiczna odpowiedniego sprofilowania wa-
runków przetargu wynosi ok. 6,2 mld zł.  
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4. Analiza wrażliwości modelu 
Oszacowanie bilansu dobrobytu zostało dokonane przy założeniach dotyczących 
parametrów charakteryzujących rynek, wymienionych w rozdziale 2.1. Dwa spo-
śród tych parametrów mają kluczowe znaczenie dla dynamiki rozwoju: 

• elastyczność cenowa popytu, 

• poziom konkurencyjności rynku, przejawiający się tempem spadku cen deta-
licznych. 

Ponieważ wszystkie scenariusze były analizowane przy założeniu identycznych 
parametrów dotyczących charakterystyki konsumentów i ich popytu na usługi, 
parametry te mogą zostać pominiętę w analizie wrażliwości modelu. Otwarte zo-
staje natomiast pytanie, jaki będzie wpływ poziomu konkurencyjności rynku na 
zmianę cen usług głosowych i mobilnej transmisji danych. Poniżej przedstawiono 
analizę wrażliwości dobrobytu względem tych cen. 

Rysunek 14. Bilans dobrobytu społecznego w zależności od zmiany cen* 
dla scenariusza 2 (w stosunku do scenariusza 1) 

 

* „0%” oznacza takie same ceny jak w scenariuszu 1, natomiast „100%” ceny jak w scenariuszu 2. 
Źródło: Audytel, opracowanie własne. 

 

Jak widać z rysunku 14., bilans dobrobytu dla scenariusza „Hiperkonkurencji” za-
leży wprawdzie od zmiany cen detalicznych, ale w najbardziej istotnym przedziale 
zmienności tych współczynników (od 0% do 120%) bilans pozostaje dodatni, co 
oznacza zysk dla rynku jako całości.  
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Rysunek 15. Bilans dobrobytu społecznego w zależności od zmiany cen* 
dla scenariusza 3 (w stosunku do scenariusza 1) 

 

* „0%” oznacza takie same ceny jak w scenariuszu 1, natomiast „100%” ceny jak w scenariuszu 3. 
Źródło: Audytel, opracowanie własne. 

 

Rysunek 16. Bilans dobrobytu społecznego w zależności od zmiany cen* 
dla scenariusza 4 (w stosunku do scenariusza 1) 

 

* „0%” oznacza takie same ceny jak w scenariuszu 1, natomiast „100%” ceny jak w scenariuszu 4. 
Źródło: Audytel, opracowanie własne. 

 
Na wykresach 15. i 16. bilans dobrobytu dla scenariusza Spekulacyjnego i Silnego 
oligopolu zależy wprawdzie od zmiany cen detalicznych, ale w najbardziej istot-
nym przedziale zmienności tych współczynników (od 0% do 120%) bilans pozo-
staje ujemny, co oznacza stratę dla rynku jako całości.  
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W celu zmniejszenia liczby wolnych parametrów modelu w powyższych rozważa-
niach przyjęto następujące założenia upraszczające:  

• zakłada się, ze częstotliwości 1800 MHz zostaną rozdysponowane przed koń-
cem 2012 r.; 

• pomija się wpływ ewentualnego refarmingu niektórych częstotliwości; 

• zakłada się, że w okresie objętym prognozą stawki MTR będą symetryczne 
(za wyjątkiem stawek dla nowego gracza) i pomija się wszelkie przepływy na 
rynku hurtowym (asymetria dla nowego gracza spowoduje, że nie będzie 
przepływów na rynku hurtowym); 

• pomija się kategorie usług, których wpływ na ogólny bilans jest relatywnie 
mały (np. SMS, MMS), bądź niemożliwy do oszacowania (np. nowe usługi 
multimedialne); 

• nie uwzględnia się w bilansie dobrobytu opłat za uzyskanie rezerwacji często-
tliwości; 

• nie uwzględnia się w bilansie dobrobytu przepływów związanych z wypłatą 
zysków przedsiębiorstw i zapłatą ceny za przejmowane przedsiębiorstwa.  
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5. Wnioski końcowe 
Uwzględniając sformułowane w projektach dokumentów przetargowych podsta-
wowe założenia przetargu na częstotliwości 1800 MHz, przede wszystkim deklara-
cję Prezesa UKE dotyczącą kryteriów oceny ofert, zgodnie z którą „najistotniej-
szym kryterium oceny ofert w niniejszym przetargu będzie kryterium zachowania 
warunków konkurencji” należy podkreślić, że proces rezerwacyjny częstotliwości 
powinien być rozpatrywany w kontekście możliwości rozwoju konkurencyjności 
rynku polskiego zarówno w perspektywie krótko- i średnioterminowej, jak i długo-
terminowej. Analiza powinna być przeprowadzona bardzo skrupulatnie i uwzględ-
niać głosy wszystkich podmiotów na rynku, gdyż – jak to wykazano przy oblicza-
niu bilansu dobrobytu społecznego – względna wartość ekonomiczna odpowied-
niego sprofilowania warunków przetargu wynosi ok. 6,25 mld zł.  

Na wstępnym etapie tworzenia polityki rezerwacyjnej dotyczącej tzw. częstotliwo-
ści LTE, a więc pasm 800 MHz, 1800 MHz oraz 2,6 GHz regulator zakładał, że 
przetarg na te pasma zostanie przeprowadzony razem, w jednym postępowaniu 
przetargowym. Jednak wobec konieczności oczekiwania na pełne uwolnienie pa-
sma 800 MHz zadecydował o wcześniejszej realizacji niektórych etapów. W obec-
nej sytuacji można sformułować wniosek, że bieżące i bliskie działania regulacyjne 
powinny zmierzać do wyrównywania szans rozwoju wszystkich podmiotów obec-
nych już dziś na rynku telefonii ruchomej.  

Przetarg na częstotliwości 1800 MHz powinien promować rozwój konkurencji po-
między istniejącymi podmiotami i powinien być przeprowadzony możliwie jak naj-
szybciej. Argumentów na poparcie tej tezy dostarcza przeprowadzona analiza sce-
nariuszowa, która wykazuje, że w przypadku utrzymania niezrównoważonego po-
działu pasma pomiędzy operatorami i wystąpienia scenariusza „Silnego oligopolu”, 
konsumenci mogą stracić prawie 5,8 mld zł, a rynek jako całość przeszło 3,1 mld 
zł.  

W dłuższej perspektywie polityka rezerwacji częstotliwości powinna stwarzać sta-
bilne i przewidywalne warunki rozwoju biznesu. Z tego punktu widzenia najlepiej 
byłoby, gdyby założenia regulacyjne dotyczące warunków dla kolejnych przetar-
gów na pozostałe częstotliwości LTE, a więc na pasma 800 MHz i 2,6 GHz były 
znane (przynajmniej poddane konsultacjom) przed terminem złożenia ofert na 
częstotliwości 1800 MHz. Pozwoliłoby to oferentom na długofalowe planowanie 
swoich ewentualnych zobowiązań inwestycyjnych, jakie będą mieli zamiar określić 
w swoich ofertach, a także na wybranie potencjalnych wariantów rozwoju sieci i 
usług. 



RAPORT ANALIZA SCENARIUSZOWA I BILANS DOBROBYTU MOŻLIWYCH 
ROZSTRZYGNIĘĆ PRZETARGU NA CZĘSTOTLIWOŚCI 1800 MHZ 

RAPORT ANALITYCZNY © AUDYTEL 2012 26 | 26 

Własność intelektualna  
Niniejszy dokument stanowi własność intelektualną Audytel S.A. Cytaty z niniej-
szej publikacji muszą być prawidłowo przypisane do oryginalnego źródła:  

[Źródło: Audytel, „Analiza scenariuszowa i bilans dobrobytu możliwych rozstrzy-
gnięć przetargu na częstotliwości 1800 MHz, 29 czerwca 2012]. 
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