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Wstęp
Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej jest branżową izb gospodarczą zrzeszającą
oraz reprezentującą małych i średnich przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Nasi
członkowie, to w zdecydowanej większości liderzy rynków lokalnych.
W ramach różnych Programów Operacyjnych nasi członkowie zrealizowali dotąd
prawie 200 projektów o wartości ok. pół miliarda złotych, czyli nawet do 1/3 dostępnych w
różnych Programach alokacji. Zarząd KIKE oraz jej Grupa Robocza ds. Administracji
Publicznej aktywnie współpracują z partnerami publicznymi i prywatnymi celem uzyskania
optymalnych metod wsparcia dla segmentu oraz stworzenia najkorzystniejszych ram
formalno-prawnych jego funkcjonowania.
Niniejsze opracowanie ma na celu podsumowanie osiągnięć lokalnych ISP (nie tylko
zrzeszonych w Izbie), pokazanie ich silnych stron oraz szans, jakie niesie najbliższa
przyszłość. Szanse te nie zostaną jednakże wykorzystane, jeśli wspólnie z partnerami nie
wypracujemy nowych mechanizmów działania, celem zasypania luki kapitałowej, będącej
kluczową barierą, którą napotykają na co dzień przedsiębiorcy chcący kontynuować
zapoczątkowany kilka lat temu wysiłek inwestycyjny.
W rozdziale pierwszym wskażemy na cechy polskiego rynku telekomunikacyjnego,
odróżniającego go dość istotnie od rynków Europy Zachodniej. Brak takiego rozróżnienia i
dostrzeżenia roli sektora MŚP jest często popełnianym błędem metodologicznym, w wyniku
którego przyjmowane są rozwiązania często nie przystające do krajowych realiów.
Rozdział drugi to opis historii sukcesu, jaką bez wątpienia okazały się lata 2011-2015,
kiedy to wysiłek inwestycyjny lokalnych operatorów w budowę nowoczesnych sieci
dostępowych pchnął cały rynek telekomunikacyjny na zupełnie nowe tory. Małe i średnie
firmy dokonały skokowego postępu technologicznego, za którym do dziś nie nadążają duzi
gracze.
W rozdziale trzecim opiszemy cechy segmentu MŚP, decydujące o jego przewadze
konkurencyjnej. Wreszcie w rozdziale czwartym, przy okazji analizy case study, dokonamy
podsumowania możliwości inwestycyjnych dla instytucji finansowych.
Liczymy, iż przedstawione tu dane będą świadczyć same za siebie i skutecznie
przyczynią się do ustalenia nowych relacji pomiędzy ISP a rynkiem finansowym.
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Część 1 – Określenie i specyfika segmentu MŚP
ISP, czyli lokalni dostawcy usług internetowych, to pomimo postępującej w ostatnich
latach konsolidacji, w dalszym ciągu znak szczególny polskiego rynku telekomunikacyjnego.
Wedle danych pozyskanych z Urzędu Komunikacji Elektronicznej, do Systemu
Informacyjnego o Infrastrukturze Szerokopasmowej regularnie raportuje ok. 2,8 tys.
przedsiębiorców telekomunikacyjnych (na łącznie 6364 rekordy w RPT, stan na dzień
12.08.20161), z czego przytłaczającą większość stanowią małe i średnie firmy.
W tej sytuacji, a także w kontekście toczących się konsultacji kolejnego naboru
(naborów?) I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, warto określić co
tak naprawdę rozumiemy przez pojęcie „ISP”, czyli sektor małych i średnich przedsiębiorców
telekomunikacyjnych. I czy kryje się w tym segmencie potencjał, który warto brać pod uwagę
i wspieraćw znacznie większym stopniu w działaniach na rzecz dalszej cyfryzacji kraju.
Definicja sektora MŚP w telekomunikacji
Zgodnie z najbardziej powszechnie stosowaną definicją UE „na kategorię
mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) składają się
przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie
przekracza 50 milionów euro, a/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów
euro”2.
W tych szerokich ramach wyróżnia się także podkategorie: mikro, małe i średnie firmy.
Mikroprzedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10
pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów
EUR. Natomiast małe przedsiębiorstwo zatrudnia mniej niż 50 pracowników i wykazuje
roczny obrót lub roczna sumę bilansową nie przekraczającą 10 milionów EUR.
Wydaje się jednak, iż powyższa ogólna klasyfikacja nie jest adekwatna do
uwarunkowań polskiego rynku operatorskiego3, gdyż nie uwzględnia jego specyfiki (niższe
zatrudnienie niż w firmach produkcyjnych) oraz kluczowego parametru, tzn. ilości
abonentów.
1

https://danepubliczne.gov.pl/dataset/przedsiebiorcy_telekomunikacyjni
Wyciąg z art. 2 załącznika do zalecenia Komisji 2003/361/WE
3
Podobne cechy mają rynki niektórych innych krajów Europy Środkowej i Wschodniej, choć w większości z nich
nie było odpowiedników takich programów uninych, jak POIG 8.4.
2
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Niestety dostępna literatura przedmiotu, w tym najważniejsze opracowanie branżowe –
Raporty UKE o stanie rynku telekomunikacyjnego – rzadko analizują rynek z punktu
widzenia wielkości operatorów. Uważamy taki stan rzeczy za istotne niedopatrzenie,
zniekształcające obraz rynku. Wyraźniejsze dostrzeżenie roli MŚP pozwoliłoby w lepszy
sposób planować inwestycje na „białych plamach”, choćby poprzez projektowanie wymagań
i obszarów w oparciu o kompletniejsze dane nt realnie działających na obszarach
konkursowych firm. Równocześnie pełniejsze dane pozwalałyby ograniczyć dublowanie już
zrealizowanych inwestycji, co jest niestety coraz powszechniejszą praktyką dużych firm,
pomimo deklaracji o chęci współdzielenia i dzierżawy sieci. Niestety wobec niewielkiej ilości
informacji w publicznych raportach o sieciach budowanych przez ISP, potencjał tych sieci
(obecnie najczęściej standardu FTTH) jest łatwo marginalizowany zarówno w planowaniu
kolejnych naborów POPC, jak i w planach inwestycyjnych największych telekomów.
Analizując rynek MŚP warto też połączyć w jedną kategorię ISP oraz małe sieci
kablowe, z uwagi na zacieranie się tradycyjnych podziałów i rosnącą zbieżność
technologiczną obu grup.
(Nota bene należy też zauważyć, iż wspomniane Raporty UKE, jakkolwiek bardzo
wartościowe z uwagi na agregowanie danych, posiadają zdaniem Izby pewne braki
metodologiczne choćby takie, jak brak ciągłości prezentacji danych w kolejnych latach, co
utrudnia porównywalność i obserwowanie trendów.)
Z uwagi na powyższe braki w statystykach, a także ilości abonentów obsługiwanych
przez operatorów zaprezentowane w tabeli poniżej przyjęliśmy roboczo, iż górną granicą
zaklasyfikowania danego podmiotu do kategorii MŚP powinna być liczba 50 tysięcy
abonentów. Próg powyżej 10 tysięcy abonentów przekroczyło w Polsce jednak jak dotąd
jedynie kilkadziesiąt firm. Stąd analizując cały segment telekomunikacyjnych MŚP w
kontekście możliwości, problemów i potrzeb inwestycyjnych wskazane jest, by dodatkowo
wydzielić następujące mniejsze podgrupy operatorów sieci dostępowych z uwagi na liczbę ich
abonentów:
 do 1 tys. podpisanych umów to mikroprzedsiębiorstwa,
 od 1 do 10 tys. podpisanych umów – małe przedsiębiorstwa,
 od 10 do 50 tys. podpisanych umów – średnie przedsiębiorstwa.
Podział ten naturalnie ogniskuje się na segmencie B2C pomijając firmy specjalizujące
się w usługach B2B. Jednak analizowane przez nas inwestycje lokalnych operatorów
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adresowane są przede wszystkim do abonentów indywidualnych. Wedle szczegółowych
danych pozyskanych z RPT dzięki uprzejmości UKE, na dzień 19.08.2016 liczba
przedsiębiorstw przynależnych do poszczególnych kategorii przedstawia się następująco:
wielkość firmy
mikro

małe

średnie i duże

liczba abonentów

ilość firm

%

0 - 300

1631

58,48%

300 - 1000

605

21,69%

1000 - 5000

444

15,92%

5000 - 10000

60

2,15%

10000+

49

1,76%

2789

100,00%

RAZEM:

Tabela 1 - Podział aktywnych przedsiębiorstw telekomunikacyjnych z uwagi na wielkość
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Wykres 1 - Podział aktywnych przedsiębiorstw telekomunikacyjnych z uwagi na wielkość

Taka klasyfikacja pozwala o wiele lepiej uchwycić specyfikę rynku i wyraźne podziały
na kategorie operatorów. Jednocześnie podział ten pozwala uchwycić istotną różnicę
polskiego rynku usług dostępowych od rynków zachodnioeuropejskich, definiujących w
dalszym ciągu benchmarki w zakresie planowania inwestycji na poziomie dużych korporacji i
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planowania interwencji publicznych. W warunkach Polski przedsiębiorstwo posiadające
powyżej 10 tysięcy abonentów nie należy już bowiem do segmentu MŚP, podczas gdy w
Europie zachodniej – zazwyczaj tak.

Specyfika polskiego rynku ISP
Nie ulega wątpliwości, iż pomimo postępującej konsolidacji rynku (objawiającej się
m.in. w licznych przejęciach) segment MŚP pozostaje istotnym i integralnym elementem
krajobrazu polskiego Internetu, decydującym o jego dynamice i konkurencyjności.
Świadczą o tym zarówno twarde dane makroekonomiczne, jak i analizy trendów po
stronie podaży i popytu.
Publikowane corocznie od 2005 Raporty UKE wskazują wyraźnie na systematyczny
wzrost udziału lokalnych ISP w całości rynku usług stacjonarnego dostępu do Internetu, przy
jednoczesnym spadku udziałów największego gracza, jakim jest Orange Polska (d. TPSA):
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
lokalni ISP
30,00%

OPL

20,00%
10,00%
0,00%
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Wykres 2 - Udziały w rynku ISP i OPL na przestrzeni ostatnich 10 lat

W ub. roku zsumowany udział segmentu MŚP (28,3%) zrównał się praktycznie z
udziałem w rynku największego gracza i niedawnego monopolisty (29,9%).
Ze specyfiką polskiego rynku kontrastuje silnie sytuacja w Europie Zachodniej. Jak
wspomnieliśmy powyżej, struktura polskiego rynku ISP jest istotnie odmienna od tej, którą
tam obserwujemy. Przykładowo w Niemczech rynek zdominowany jest przez 6 graczy,
dzielących między siebie (stan na 30.09.2015) 91,2% rynku. Zaledwie 8,8% rynku posiadają
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mali operatorzy. Dominacja dużych graczy jest tym większa, że znacznie silniejszą pozycję
posiada w Niemczech dawny narodowy operator, czyli Deutsche Telekom (41,6%). Jego
dominująca pozycja ulega co prawda erozji, lecz znacznie powolniejszej niż w Polsce:
ISP

DT

2011

6,40%

45,50%

2012

8,10%

45,20%

2013

9,80%

43,30%

2014

8,20%

42,10%

2015

8,80%

41,60%

Tabela 2 - Struktura niemieckiego rynku usług dostępowych
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Wykres 3 - Struktura niemieckiego rynku usług dostępowych

Co równie istotne i warte podkreślenia, w Polsce stale rośnie też całkowita wartość
segmentu MŚP, wyrażona w przychodach ze sprzedaży, nawet pomimo ustabilizowania się
wartości całego rynku usług dostępowych, obserwowanego w ostatnich latach. Wynika to
zarówno z wzrostu udziałów w rynku, jak i z faktu, że lokalni ISP działają przeważnie w
najdynamiczniej rozwijającej się i najbardziej pojemnej technologii NGA, jaką jest
światłowód FTTH:
9
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„[w 2015 roku] największy wzrost w przychodach nastąpił w przypadku usług
światłowodowych. Ich wartość wzrosła o około 58% w okresie od 2014 r. do 2015 r”4.
6
5
4
wartość pozostałej części
rynku (mld zł)

3

wartość udziału MŚP w rynku
2
1
0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Wykres 4 - Struktura wartości polskiego rynku usług dostępowych

Udział w rynku na poziomie 28,3% w roku 2015 przekłada się na przychody segmentu
MŚP o łącznej wartości 1,43 mld zł.

4

Raport UKE za rok 2015, str. 8
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Część 2 – Projekty unijne: historia sukcesu
Jednym z powodów utrzymującej się silnej pozycji małych i średnich przedsiębiorstw
na rynku usług dostępowych jest wysiłek inwestycyjny, który poniosły one w ostatnim
okresie. Wysiłek ten uznać można za bezprecedensowy5 zarówno w ujęciu ilościowym, jak i
jakościowym. Lata 2012-2015 były dzięki temu przełomowym okresem w funkcjonowaniu
całej branży. Wówczas zrealizowano gros największych inwestycji w innowacyjne sieci
światłowodowe, które skokowo pchnęły do przodu nie tylko samych inwestorów, ale też cały
rynek telekomunikacyjny.
Znaczna część tych inwestycji wykonana została przy istotnym wsparciu ze środków
publicznych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (działanie 8.4) oraz Programu Operacyjnego Rozwój
Polski Wschodniej (działanie II.1).
Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej na bieżąco monitorowała wdrażanie obu
działań z uwagi na intensywne zaangażowanie jej członków w realizację dofinansowanych
projektów. Przedsiębiorstwa zrzeszone w KIKE zrealizowały w przeważającej większości
projekty światłowodowe: ich udział w ogólnej masie inwestycji wynosił aż 83,9%. Świadczy
to dobitnie o nowoczesności i zaawansowaniu technologicznym zrzeszonych w Izbie MŚP,
które niemal zawsze do nowych inwestycji wybierają technologie światłowodowe6.
Projekty z dofinansowaniem UE są wygodnym narzędziem do analizowania skali
inwestycji, ich zasięgu, stosowanych technologii i efektów biznesowych, gdyż z uwagi na
obszerne obowiązki sprawozdawcze podlegały one skrupulatnej kontroli wydatków i
5

Warto w tym miejscu wspomnieć, iż opisywany skutek był możliwy dzięki alokowaniu środków na budowę
sieci telekomunikacyjnych w ramach POIG 8.4, RPW II.1 i kilku regionalnych działań RPO, które dostępne były
dla sektora MŚP. To rozwiązanie nietypowe nawet w naszym regionie Europy. Tymczasem dostępność dotacji
spowodowała w Polsce bardzo dużą aktywizację inwestycyjną małych i średnich przedsiębiorstw, a w efekcie
realizację niezwykle nowoczesnych projektów sieciowych średnio na 2-3 lata przed rozpoczęciem podobnych
inwestycji przez największe firmy.
Można z całym przekonaniem przyjąć, iż udostępnienie innych środków inwestycyjnych polskim ISP poskutkuje
dalszą rozbudową sieci (gł. FTTH) w oparciu o doświadczenia i już wybudowane elementy infrastruktury
gwarantując dostęp do Internetu kolejnym gospodarstwom domowym. A równocześnie zapewniając rozsądny
zwrot z inwestycji.
6
Pewien udział rozwiązań radiowych w statystykach projektów dofinansowanych w poprzedniej perspektywie
finansowej wynika przy tym przede wszystkim z faktu, iż w pierwszych projektach zgłaszanych do konkursów w
latach 2008-2011 dominowała właśnie technologia radiowa, zaś w blokach – ISP budowali sieci Ethernetowi
(ETTH).Rozwiązania światłowodowe były ówcześnie zbyt drogie, by wykorzystywać je w sieciach dostępowych.
Jeśli projektowano elementy sieci światłowodowych, to wyłącznie w warstwie sieci szkieletowych i
dystrybucyjnych. Stąd też w statystykach naborów obecne są sieci hybrydowe (np. FTTB), które zazwyczaj mogą
zostać przebudowane do standardu FTTH.

11

KRAJOWA IZBA

KOMUNIKACJI ETHERNETOWEJ

02-013 Warszawa, ul. Lindleya 16
tel: + 48 22 29 28 700, Fax +48 22 29 28 701; e-mail: biuro@kike.pl
KRS: 0000316678; Regon: 141637225; NIP: 9512270210; http://www.kike.pl

osiąganych rezultatów. Należy jednak podkreślić, iż ich specyfika, wynikająca z wymogów
administracji publicznej (projekty 8.4 PO IG realizowane były w większości na obszarach
„białych

plam”,

mieszczących

się

w

kategoriach

4-11

Narodowego

Planu

Szerokopasmowego; zasady kwalifikowalności wydatków; brak możliwości dofinansowania
kosztów własnych personelu) zaburza nieco ogólny obraz inwestycji operatorów lokalnych,
szczególnie przez zawyżenie kosztów i wydłużenie procesu budowlanego z uwagi na trudny
charakter obszarów konkursowych. Dlatego też do wszelkich ekstrapolacji pozyskanych w ten
sposób danych należy podchodzić z pewną ostrożnością, mając na uwadze, iż inwestycje
własne ISP są zazwyczaj tańsze i efektywniejsze, niż te realizowane w obszarach
dofinansowanych, czyli tzw. „białych plamach”.
Jeśli chodzi o działanie 8.4 PO IG, to wysokość zakontraktowanych środków z EFRR z
uwzględnieniem oszczędności wyniosła 672 648 043,12 PLN. W ramach tych środków 310
beneficjentów zrealizowało 540 projektów, a zatem na jednego beneficjenta przypada 1,75
projektu. Biorąc pod uwagę tylko naboru z okresu 2011-2013, gdy zdecydowaną większość
projektów stanowiły inwestycje światłowodowe, o parametrach NGA, średnia skala
zaangażowania pojedynczego operatora wyglądała następująco:


Łączna wartości inwestycji – ok. 3,5 mln zł



25 podłączonych miejscowości7



9,1 tys. gospodarstw domowych w zasięgu sieci (HP), czyli



25 tys. mieszkańców na obszarze realizacji projektów



wskaźnik rezultatu (HC – homes connected) – 1470 umów abonenckich8

Ponad 52 % wszystkich projektów9 to najnowocześniejsze projekty światłowodowe, a
dalsze 17% - projekty mieszane, z komponentem światłowodowym.

7

Wartość ta wyraźnie wskazuje na fakt, iż zdecydowana większość projektów lokalnych operatorów
realizowana była na terenach wiejskich. Czyli odwrotnie niż czynią to najwięksi przedsiębiorcy
telekomunikacyjni nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie.
8
Obliczenia własne autorów na podstawie danych CPPC i danych własnych
9
Czyli nie tylko tych realizowanych przez członków KIKE.
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17%

30%
projekty radiowe
projekty światłowodowe
projekty mieszane

53%

Wykres 5 - Struktura inwestycji 8.4 PO IG w podziale na technologie

Schematyczny zasięg projektów poszczególnych rodzajów na mapie Polski przedstawia
poniższa mapa:

Rysunek 1 - Mapa lokalizacji projektów 8.4 PO IG w Polsce

Jeśli chodzi o działanie II.1 Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej „Sieć
szerokopasmowa Polski Wschodniej”, to było ono wdrażanie w 5 województwach tzw.
„ściany wschodniej”: warmińsko-mazurskim, podlaskim, lubelskim, podkarpackim i

13

KRAJOWA IZBA

KOMUNIKACJI ETHERNETOWEJ

02-013 Warszawa, ul. Lindleya 16
tel: + 48 22 29 28 700, Fax +48 22 29 28 701; e-mail: biuro@kike.pl
KRS: 0000316678; Regon: 141637225; NIP: 9512270210; http://www.kike.pl

świętokrzyskim. W ramach działania przeprowadzono tylko dwa nabory dla przedsiębiorstw
telekomunikacyjnych (wszystkich, nie tylko z segmentu MŚP). Co więcej, uruchomiono je
bardzo późno, bo dopiero w latach 2013-2014. Pomimo krótkiego czasu na przygotowanie
wniosków i ich realizację, oba konkursy cieszyły się sporym zainteresowaniem. Łącznie
wybrano do realizacji 93 projekty o wartości dofinansowania 260 mln zł z EFRR.
Co ciekawe, pomimo możliwości aplikowania w naborach II.1 PO RPW przez dużych
operatorów, jedynie Orange Polska SA zdecydowała się na składanie wniosków, a te były
stosunkowo niewielkie jak na możliwości OPL. Świadczą o tym wartości dotacji na projekty
OPL i pozostałych operatorów: średnia wartość dotacji dla projektów składanych przez MŚP
w naborach RPW wynosiła 2,805 mln zł, była zatem ponad 2-krotnie wyższa niższa niż w
przypadku Orange Polska (1,067 mln zł).
ilość
złożonych
wniosków

średnia wartość
dotacji (zł)

OPL

12

1 067 396

pozostali ISP

81

2 805 803

Tabela 3 - Zestawienie średnich wartości dotacji w działaniu II.1 PO RPW

pozostali ISP

średnia wartość dotacji

OPL

0

1 000 000

2 000 000

3 000 000

Wykres 6 - Zestawienie średnich wartości dotacji w działaniu II.1 PO RPW
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Jak widać, projekty związane z realizacją w ramach RPW II.1 projektów na terenie
„białych plam” w obszarach wiejskich okazały się dla największych operatorów co do zasady
nieatrakcyjne10.
Na poniższej mapie zaznaczono powiaty z największą planowaną liczbą podłączeń
(HC) w wyniku realizacji projektów z obu działań (8.4 i II.1). Są one rozlokowane dość
równomiernie w skali kraju, co potwierdza naszą tezę, iż lokalni ISP prowadzą działalność w
bezpośrednim sąsiedztwie swoich siedzib realizując inwestycje rozproszone na obszarze
całego kraju, oraz że nie konkurują pomiędzy sobą z uwagi na brak kolizji geograficznych.

Rysunek 2 –Lokalizacje projektów dofinansowanych z uwzględnieniem ilości podłączeń w podziale na powiaty
10

Do dziś duże telekomy skupiają swoje inwestycje na obszarach miejskich, co jest typowe w skali całej Europy.
W Polsce likwidację wykluczenia cyfrowego na terenach wiejskich w unikalnej w UE skali wspierają operatorzy
lokalni. Ich możliwości inwestycyjne ograniczane są jednak przez brak dostępu do środków inwestycyjnych.
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Efekty biznesowe i społeczne
Budowane sieci doprowadziły do podpisania prawie 250 tysięcy umów abonenckich, z
czego 2/3 do sieci FTTH. Akwizycja nadal jednak trwa, stąd stale rośnie liczba abonentów i
związane z tym przychody beneficjentów poprzedniej perspektywy. Całkowita długość sieci
światłowodowych, realizowanych w ramach działania 8.4 PO IG, wyniosła 16,5 tysiąca
kilometrów.
Jednocześnie zaznaczyć trzeba, iż dane dotyczące liczby podłączeń odnoszą się do
podstawowego wskaźnika rezultatu, jakim w latach 2007-2013 był podłączany abonent
(homes connected, czyli HC). Wskaźnik ten nie oddaje wszakże zasięgu sieci, który
zwielokrotniony jest o całkowitą liczbę osób, stojących za każdą umową abonencką, oraz o
całkowity potencjalny zasięg sieci (HP, homes passed) – czyli liczbę gospodarstw domowych
znajdujących się w zasięgu wybudowanych sieci11.
Oczywiście nie sposób jest precyzyjnie określić liczby osób, korzystających z
pojedynczej umowy abonenckiej. Jednakże dla uproszczenia przyjęliśmy za GUS, iż średnio
w gospodarstwie domowym w Polsce zamieszkują 2,82 osoby. Oznacza to, iż do budowanych
sieci korzystało na przełomie 2015 i 2016 roku ok. 685 tys. osób12.
Przechodząc na poziom HP, zasięg sieci określić można, jeśli przyjmiemy średnie
zakładane nasycenie (wskaźnik akwizycji z projektów 8.4 PO IG) na danym terenie. Na
podstawie danych od operatorów, publicznych statystyk i doświadczeń własnych członków
KIKE oszacować je można na poziomie 15%. Oznacza to, iż na terenach objętych
inwestycjami prowadzonymi w ramach projektów dofinansowywanych ze środków starej
perspektywy finansowej przez małych i średnich operatorów zamieszkuje ok. 4,5 mln osób w
ok. 1,5 mln gospodarstw domowych, a zatem ok. 12% ludności Polski. To dobre
podsumowanie potencjału skali już zrealizowanych ze wsparciem środków unijnych
inwestycji MŚP13.

11

Jeśli w miejscowości jest 100 gospodarstw domowych (czyli HP) do których operator dociera z infrastrukturą
(np. do granicy nieruchomości lub do budynku wielorodzinnego), a podłączonych zostaje 15% (podłączone, to
HC), to jako zasięg sieci należy wskazać 100 gospodarstw domowych, gdyż każdy mieszkaniec ma możliwość
uzyskania podłączenia do sieci, jeśli się na to zdecyduje. Niestety w poprzedniej perspektywie raportowano
tylko abonentów podłączonych (HC). Stąd liczba gospodarstw domowych wyliczana może być tylko pośrednio w
oparciu o dane dot. skuteczności akwizycji w poszczególnych projektach.
12
Gospodarstwa domowe w 2011 roku – wyniki spisu ludności i mieszkań 2011, GUS 2013
13
Pełna informacja o potencjale MŚP (i wielkości posiadanych sieci) powinna obejmować jednak również
inwestycje własne, budowane niekiedy od końca lat 90-tych i stale modernizowane. Niestety w raportach UKE
brak jest precyzyjnych danych na ten temat, w tym danych o ich zasięgu (HP). W opracowaniach UKE można
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Rysunek 3 - Efekty ekonomiczne inwestycji szerokopasmowych 2007-2013

Wiosną 2015, a więc pod koniec okresu realizacji projektów z dofinansowaniem UE,
Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej przeprowadziła badanie ankietowe, w którym
pytano m.in. o stopień zadowolenia beneficjentów z faktu skorzystania z dotacji. Na pytanie
Czy Pana/i zdaniem działanie przyczyniło się do rozwoju firmy? pozytywnie odpowiedziało
81,2% respondentów, z czego aż 65,6% uznało ten wpływ za wysoki.

Tak, w wysokim stopniu

Tak, w przeciętnym
stopniu
Nie przyczyniło się

Nie, osłabiło
firmę/wywołało
niepotrzebne trudności
Nie wiem/ trudno
powiedzieć

tylko znaleźć dane wycinkowe. Np. wg UKE w 2013 r. sektor MŚP odpowiadał za 90?????% inwestycji FTTH w
Polsce.
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Wykres 7 - Stopień zadowolenia beneficjentów funduszy europejskich

Zdaniem KIKE przytoczone wyniki, a także spływające do nas na bieżąco informacji od
operatorów świadczą o tym, iż segment MŚP jest bardzo efektywny inwestycyjnie,
a równocześnie chłonny na dodatkowe źródła finansowania, co wynika z trudności
z pozyskaniem finansowania inwestycji własnych, zwłaszcza ze strony sektora finansowego.
Pamiętać należy, iż środki unijne zaoferowały po 2009 r. wsparcie projektów
telekomunikacyjnych MŚP, dla których do dziś brak jest krajowego finansowania zwrotnego
lub inwestycyjnego.
Analizując Rejestr Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych UKE należy pamiętać, że
przeszło połowa zarejestrowanych firm nie prowadzi żadnej działalności telekomunikacyjnej
(lub wręcz nie istnieje). Równocześnie większość z zarejestrowanych w RPT i prowadzących
działalność firm, to podmioty małe, a więc lokalne wiejskie lub osiedlowe sieci (radiowe,
kablowe, CaTV), kawiarnie internetowe oraz niewielkie spółdzielnie i

jednostki

samorządowe. Analizując konkursy perspektywy 2007-2013 i informacje z rynku można
przyjąć roboczo, że z tej liczby aktywnych przedsiębiorców ok. 30% (czyli kilkaset
podmiotów), posiada potencjał inwestycyjny i skalę działania umożliwiającą realizację
większych projektów inwestycyjnych, których realizacja jest uzależniona od możliwości
pozyskania kredytów inwestycyjnych. Równocześnie połowa z nich (a więc ok. 15%) została
beneficjentami konkursów POIG, RPO i RPW z poprzedniej perspektywy finansowej. Po
okresie realizacji projektów posiadają oni doświadczenie, kadry, narzędzia oraz finansowanie
możliwe do wykorzystania do realizacji dalszych inwestycji. Szacujemy też, że podobny
potencjał posiada dalsze 15% firm z RPT, które z różnych względów nie zdecydowały się na
udział w dotychczasowych naborach, lecz aktywnie poszukują możliwości finansowania
kolejnych inwestycji ze środków zwrotnych.
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Część 3 – Przewagi konkurencyjne lokalnych ISP
Silna pozycja małych i średnich operatorów oraz ich stopniowo rosnący udział w
polskim rynku usług dostępowych wynika z utrwalonej pozycji MŚP na lokalnych rynkach i
kilku kluczowych przewag konkurencyjnych. Najważniejsze z nich to:
Innowacyjność technologiczna
Lokalni ISP przynajmniej od roku 2011 budują przede wszystkim sieci optyczne
spełniające kryteria dostępu Next Generation Access. Ponieważ w zdecydowanej większości
są to sieci światłowodowe w standardzie GPON / FTTH, dla których co do zasady brak jest
ograniczeń co do przepustowości, to spełniają one również kryterium przepustowości 100
Mb/s+, określone jako długofalowy cel w Europejskiej Agendzie Cyfrowej. Skokowa zmiana
technologiczna zapoczątkowana przez ISP, wymusiła reakcję dużych graczy, którzy w chwili
obecnej pozostają w tyle, jeśli przeanalizujemy stopień zaawansowania modernizacji sieci
dostępowych i np. niezwykle niski poziom akwizycji usług FTTH14. O fakcie kompletnego
przeoczenia przez nich momentu zmiany technologicznej świadczyć mogą fragmenty planów
inwestycyjnych, pochodzące nie dalej niż sprzed dwóch lat:
Orange 2014:
„W 2013 roku (…) kontynuowaliśmy ograniczanie nakładów inwestycyjnych, które
zmniejszyły się o 18%2 i wyniosły 14,8% przychodów (wobec 16,5% w 2012 roku)”.
Netia 2014:
„Zamierzamy skoncentrować się na najbardziej atrakcyjnych na rynku obszarach
segmentu korporacyjnego, podnosząc rentowność przy ograniczaniu dodatkowych nakładów
inwestycyjnych”.
Multimedia 2014:
„Obecnie nie planujemy inwestycji w modernizację sieci dostępowych i spodziewamy
się, że roczne nakłady inwestycyjne (z wyjątkiem tych związanych z przejęciami) w latach
kolejnych będą średnio nieznacznie niższe niż nakłady inwestycyjne w latach 2008-2012”.

14

Nie wszyscy duzi operatorzy wdrażają usługi światłowodowe FTTH. Szczególnie wśród sieci CaTV część firm
koncentruje się na kolejnych generacjach platform DOCSIS w oparciu o kable koncentryczne. Rozwiązania te co
do zasady mogą być jednak stosowane wyłącznie w budynkach wielorodzinnych, a więc i na obszarach słabiej
zurbanizowanych.
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Sytuacja uległa zmianie do tego stopnia, że na rynku doszło już do podpisania
pierwszych umów na hurtową dzierżawę przez Orange Polska sieci FTTH małych
operatorów, co jeszcze kilka lat temu było nie do pomyślenia. Równocześnie najwięksi
operatorzy zmuszeni zostali do zweryfikowania swoich planów inwestycyjnych w sieci
FTTx15.
Efektywność ekonomiczna
Małe i średnie firmy budują sieci taniej od swoich dużych rywali, gdyż o wiele lepiej
znają lokalne rynki, zatrudniają wysoko wykwalifikowanych specjalistów oraz potrafią w
elastyczny sposób dopasować się do oczekiwań klientów. Własne sieci budują też zazwyczaj
sami omijając narzuty kolejnych podwykonawców i skracając procesy decyzyjne oraz
łańcuchy dostaw.
Z naszych wyliczeń wynika, iż przeciętny koszt objęcia zasięgiem sieci światłowodowej
pojedynczego gospodarstwa domowego dla inwestycji realizowanych przez MŚP wynosi 937
zł netto16. Natomiast średni koszt objęcia zasięgiem przez Orange Polska 650 tysięcy HP
siecią FTTH w roku 2015 wyniósł wedle dostępnych danych 692 zł netto17. Wartość ta jednak
tylko pozornie jest zbliżona. Jak wspomniano – lokalni operatorzy działają zazwyczaj na
obszarach

trudniejszych

terenowo,

rzadziej

zaludnionych,

zabudowanych

domami

jednorodzinnymi, w przeciwieństwie do dużych graczy, koncentrujących się z inwestycjami
FTTH na „łatwych” terenach miejskich, gęsto zaludnionych i zabudowanych domami
wielorodzinnymi (wybierają gł. bloki i segmenty).
Dane statystyczne, którymi posiłkujemy się w niniejszym Raporcie pochodzą w
zdecydowanej większości z analizy projektów dofinansowanych z środków UE,
realizowanych w ramach poprzedniej perspektywy finansowej. Należy zatem wyraźnie
zaznaczyć, iż z założenia były to projekty ulokowane na obszarach wyznaczonych jako „białe

15

FTTx, to ogólne określenie sieci światłowodowych, również hybrydowych, w których światłowód może, ale
nie zawsze musi być doprowadzany bezpośrednio do lokalu abonenta (FTTH). W sieciach operatorów CaTV
dominuje wariant FTTB (Fiber to the Buiding – czyli światłowód do budynku), gdzie ostatnie kilkadziesiąt
metrów sieci oparte jest o kable koncentryczne. Wariantów budowy sieci hybrydowych jest więcej, ale jedynie
FTTH zapewnia wszystkie zalety sieci światłowodowej w zakresie bezawaryjności, niskich kosztów utrzymania i
możliwości zaoferowania dowolnych prędkości w przyszłości, bez konieczności modyfikacji części pasywnej
sieci.
16
Wyliczenia własne na podstawie statystyk realizacji projektów dofinansowanych z działania 8.4 PO IG i II.1 PO
RPW
17
Na podstawie analizy planów inwestycyjnych OPL oraz informacji prasowych
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plamy”, a zatem z definicji mniej efektywne kosztowo. Jedynie część inwestycji zrealizowano
w blokach.
W świetle naszych roboczych analiz, przeprowadzanych np. przy okazji negocjacji
stawek na potrzeby umów BSA (hurtowego dostęp udo sieci lokalnych) wynika, iż koszty
budowy sieci przez ISP zazwyczaj o 30% niższe, niż dużych firm telekomunikacyjnych.
Kluczowa jest tu optymalizacja kosztów i bardzo dobra znajomość obszaru inwestycji.
Wysoki potencjał dalszego rozwoju
Z uwagi na specyfikę działalności, MŚP budują sieci w swoim bezpośrednim
sąsiedztwie, a zatem przede wszystkim na:


obszarach wiejskich,



trudniejszych biznesowo i terenowo,



terenach o niskim stopniu urbanizacji.

Nie jest więc przesadą stwierdzenie, że lokalni operatorzy dostarczają Internet „pod
strzechy” – do miejscowości oddalonych od dużych ośrodków, gdzie dostępność
nowoczesnych usług NGA jest niska, stąd ARPU możliwe do uzyskania z pojedynczego
abonenta, z uwagi na możliwość sprzedaży pakietów usług, a nie tylko samego dostępu do
Internetu, jest zazwyczaj wyższe niż w miastach18. W rezultacie, małe i średnie firmy są w
stanie wykorzystać naturalną bliskość do użytkownika końcowego, wynikającą z rozproszenia
segmentu po całym kraju i braku konkurencji pomiędzy poszczególnymi podmiotami. Daje to
dwojakie korzyści:


Możliwość zaspokojenia utrzymującego się wysokiego popytu mieszkańców na
usługi szerokopasmowe, wynikającego z braku dostępnych alternatywnych
rozwiązań NGA, m.in. wskutek zaniechania inwestycji przez dużych
operatorów, o czym napisaliśmy powyżej,



ARPU (średni miesięczny przychód uzyskiwany od jednego abonenta ze
świadczenia usług dostępu do Internetu) wyższe niż na terenach o mniejszym
nasyceniu usługami. Przy średniej dla Polski w kwocie 30,6 zł, szacujemy

18

Pakiet usług (np. 3-Play) jest bowiem ekonomicznie bardziej dla abonenta opłacalny, niż zakup od ISP
światłowodowego dostępu do Internetu i równocześnie korzystanie w oparciu o odrębną umowę np. z
platformy TVSat, a często też nadal odrębnie stacjonarnego telefonu. Należy pamiętać, iż na terenach wiejskich
nie tylko transmisja danych, ale i prowadzenie rozmów telefonicznych bywa utrudnione. Zaś na jakość odbioru
programów TV z satelity wpływają m.in. warunki atmosferyczne, zalesienie, itp. Tymczasem komplet w/w usług
dostarczany światłowodem nie tylko gwarantuje ich cenę niższą w pakiecie, ale i doskonałą jakość.
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ARPU dla terenów słabiej zurbanizowanych na poziomie 50-70 zł, w zależności
od lokalizacji HC (budynek wielo- lub jednorodzinny).
Nie jest przesadą stwierdzenie, iż od początku obecnej dekady sektor MŚP
zapoczątkował jakościową rewolucję na polskim rynku telekomunikacyjnym. Doprowadziło
to do sytuacji, w której dawni liderzy w krótkim czasie pozostali z balastem starzejących się i
niewydolnych rozwiązań, opartych głownie o sieci miedziane. Prowadzi to do opływu
klientów i problemów finansowych, czego przykładem może być obserwowana ostatnio
kondycja Netii. Ocena ta nie jest naszą subiektywną interpretacją, lecz została potwierdzona
jako fakt przez obserwatorów rynku:
„(…) istotna zmiana to (...) zdecydowany zwrot operatorów stacjonarnych w kierunku
budowy sieci światłowodowych (FTTH). Trendy te są zarówno widoczne w zamierzeniach
inwestycyjnych największego operatora, Orange, jak i wielu operatorów z sektora MŚP.
Inwestycje Orange skupione są głównie w dużych miastach i stanowią alternatywę do
dynamicznie rozwijanych sieci telewizji kablowych. Inwestycje sektora MŚP zlokalizowane są
na obszarach małych wsi i miast i stają się jedyną alternatywą na dostęp do szybkiego
Internetu”19
Bezpośrednie kontakty z abonentami i JST.
Analizując przewagi ISP nad dużymi operatorami trudno nie wspomnieć o bardzo
dobrej znajomości rynku i często wręcz sąsiedzkich kontaktach pomiędzy usługodawcami, a
abonentami. Bezpośrednie relacje przekładają się na lepszą i sprawniejszą obsługę abonentów
oraz często znacznie łatwiejszy, efektywniejszy oraz krótszy proces uzgodnień oraz realizacji
nowych inwestycji. Czynniki te oraz brak łańcucha podwykonawców i dostawców
przekładają się na statystycznie niższe koszty realizacji inwestycji przez MŚP. Warunkiem
sprawnego wykorzystania tego potencjału jest jednak ponownie dostęp do kapitału.

19

Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2014 roku, UKE, Warszawa, czerwiec 2015, s. 63
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Część 4 – Case study inwestycji w sieć NGA. Wnioski dla sektora
finansowego
Opisany powyżej wysiłek inwestycyjny ostatnich lat przyniósł małymi średnim
operatorom znaczne umocnienie ich pozycji rynkowej, lecz także poważnie nadszarpnął
zasoby finansowe sektora. Jak wykazaliśmy, pobudził też duże podmioty do realizacji ich
własnych projektów światłowodowych, co w średniej i długiej perspektywie czasowej
wzmaga walkę konkurencyjną (tym bardziej w kontekście coraz bardziej nasyconego
środowiska) i stawia przed lokalnymi ISP wyzwania dalszej rozbudowy ich sieci. Rozbudowa
ta przynieść może dalsze korzyści biznesowe, gdyż prowadzona będzie na w dalszym ciągu
chłonnych popytowo obszarach, gdzie już częściowo powstały sieci. Tym samym dalsza
rozbudowa infrastruktury z definicji będzie tańsza, niż podejmowanie nowych inwestycji „od
zera”, rozpoczynane np. przez duże telekomy.
Dalsza faza wysiłku inwestycyjnego wymaga jednak pozyskania nowych źródeł
finansowania z uwagi na fakt wyczerpania się możliwych do pozyskania przez MŚP środków
unijnych. Dzieje się tak z uwagi na fakt, iż w większości przypadków nowe obszary
konkursowe nie są wyznaczane w bezpośrednim sąsiedztwie już zrealizowanych projektów
lub nowe konkursy są zbyt duże – tak jest w przypadku planowanego na jesień br. II naboru
POPC 1.1 opartego o NUTS320. Tymczasem w sąsiedztwie wybudowanych w poprzednich
latach

sieci

nadal

istnieją

obszary

ze

zidentyfikowanym

i

niezaspokojonym

zapotrzebowaniem na dostęp do usług szerokopasmowych. Często nie mają one szans na
dofinansowanie również z uwagi na mechanizm wyznaczania obszarów konkursowych i
ograniczoną pulę dostępnych w POPC środków, która skutkuje koniecznością wyboru przez
beneficjenta jedynie części kwalifikowanych lokalizacji21. Czasem jednak dotacja nie jest
wcale potrzebna. Rozbudowanie sieci na kolejne ulice, czy sąsiednią miejscowość
niejednokrotnie możliwe jest w oparciu środki zwrotne. Problemem jest tu jednak pozyskanie
kapitału na okres zwrotu z inwestycji.
Tymczasem sektor MŚP wciąż spotyka się z bardzo konserwatywną (a przez to
restrykcyjną) polityką banków i funduszy inwestycyjnych, które odmawiają analizowania
wartości majątku telekomunikacyjnego ISP, jako podstawy do zabezpieczenia kredytów lub
20

Czyli obszary statystyczne obejmujące zazwyczaj po kilka powiatów, dla których wartość inwestycji wynosić
będzie średnio kilkadziesiąt milionów złotych.
21
Szczegółowa analiza zasad projektowania i optymalizacji sieci z uwagi na obszar projektu i lokalne warunki
inwestycyjne wykracza poza ramy niniejszego opracowania.
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promes. W efekcie przedsiębiorcy miewają trudności nawet z pozyskaniem kredytu w
wysokości choćby kilkuset tysięcy złotych. Ocena zdolności finansowej MŚP dokonywana
jest bowiem przez pryzmat kredytów konsumenckich, a nie inwestycyjnych.
Bariera w dostępie do kapitału jest kluczową przeszkodą w kontynuowaniu przez
lokalnych operatorów wysiłku inwestycyjnego w kolejnych latach, co jest niezbędne dla
dalszego wykorzystania rozbudzonego m.in. dotacjami potencjału inwestycyjnego, a w
konsekwencji do utrzymania uzyskanej przewagi konkurencyjnej i technologicznej. Małe i
średnie firmy mając sieci warte od kilku do kilkudziesięciu milionów złotych nie mają
równocześnie dostępu do kapitału na realizacje projektów z okresem zwrotu od 2 do 7 lat (w
zależności od lokalizacji inwestycji).
Bariera ta jest tym trudniejsza do zrozumienia, że rynek telekomunikacyjny – i szerzej
ICT – to jedna z najdynamiczniej rozwijających się dziedzin gospodarki. Dziś udział ICT w
tworzeniu polskiego Produktu Krajowego Brutto to ok. 5%, w 2020 roku ma to być między
9% a 15% PKB, w zależności od źródła22.
Poniżej postaramy się wykazać, iż w świetle osiągnięć i potencjału sektora MŚP
zasadna będzie zmiana podejścia instytucji finansowych i liberalizacja warunków
zaangażowania w nowe projekty budowlane.

Case study
Stan wyjściowy
Przedstawiamy symulację projektu inwestycyjnego lokalnego ISP na typowym dla
niego obszarze, czyli w małym mieście będącym siedzibą gminy, oddalonym od dużych
ośrodków miejskich o co najmniej 30 km, pokrytym mieszaną zabudową – bloki i kamienice
w centrum, domy jednorodzinne na przedmieściach, gospodarstwa rolne na peryferiach.
Obszar inwestycji zamieszkuje ok. 20 tys. osób, obejmuje ona budowę sieci FTTH (GPON) w
blokach i budynkach jednorodzinnych.
Celem projektu jest pokrycie zasięgiem sieci ok. 1350 HP (gospodarstwa domowe,
lokale użytkowe) w 2 osiedlach bloków oraz w domkach jednorodzinnych i kilkunastu
dodatkowych budynkach wielorodzinnych poza w/w osiedlami. W blokach dostępna jest
jedna sieć telewizji kablowej posiadająca w miarę nowoczesny zestaw usług, co skutkuje
słabą konkurencją.
22

Dane PARP i Ministerstwa Rozwoju
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W wyniku realizacji wcześniejszych inwestycji operator posiada na terenie
miejscowości kilkuset abonentów; nowy projekt polega zatem na rozbudowie i modernizacji
istniejącej sieci, co również jest typowe dla strategii biznesowych MŚP.
Nakłady finansowe
Budżet szacowany jest na 2 mln złotych, z czego:


1,5 mln zł to inwestycja na 2 osiedlach bloków – łącznie ok. 1130 HP.
Infrastruktura na terenie osiedli opiera się na budowie własnej kanalizacji
kablowej.



0,5 mln zł to inwestycja w 220 budynkach jednorodzinnych zlokalizowanych w
bezpośrednim sąsiedztwie w/w osiedli, na trasie sieci magistralnej łączącej
istniejący

węzeł

operatora

z

osiedlami.

Infrastruktura

do

domków

jednorodzinnych doprowadzona zostanie w wariancie mieszanym, czyli
częściowo w ziemi, a częściowo na słupach niskiego napięcia zakładu
energetycznego.

Cele biznesowe
Projekt zakłada przebudowę istniejącej sieci miedzianej (starego typu) do standardu
FTTH GPON celem zwiększenia przychodów i zysku poprzez:


wdrożenie nowych usług (triple play w miejsce wyłącznie dostępu do Internetu),



pozyskanie nowych abonentów poprzez wdrożenie nowych usług i szybszego
niż konkurencja dostępu do Internetu,



pozyskanie dodatkowych abonentów w modelu hurtowym, co zwiększa istotnie
wykorzystanie sieci światłowodowej i przychody z niej,



dodatkowe

objęcie

inwestycją

sąsiadujących

z

osiedlami

budynków

jednorodzinnych skutkować będzie pozyskaniem nowych abonentów; na bazie
doświadczeń własnych i branżowych, akwizycja usług w budynkach
jednorodzinnych sięga średnio ok. 50-60% w ciągu 2 lat, z czego połowa
abonentów kontraktuje również telewizję.

Harmonogram
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Budowa sieci w blokach zrealizowana zostanie w kilka miesięcy od pozyskania
finansowania (rok n). W przypadku domków proces inwestycyjny zależy od technologii i
może zakończyć się po kilkunastu miesiącach (rok n+1). Akwizycja nowych umów
rozpocznie się dopiero po wykonaniu inwestycji, co oznacza pozyskanie abonentów do
założonego progu akwizycji w latach n+1 i n+2.
Założenia przychodowe
Obecnie na zasobach blokowych operator posiada 250 abonentów sieci miedzianej
(czyli 20% mieszkańców). Po przebudowie zostaną zmigrowani na łącza światłowodowe
uzyskując dostęp do pełnego pakietu usług, bardzo wysoką bezawaryjność sieci (światłowody
zapewniają najwyższą niezawodność w branży telekomunikacyjnej), odporność sieci na
warunki atmosferyczne (czego nie gwarantują ani sieci miedziane, ani usługi z satelitarnych
platform TV). Dodatkową korzyścią dla operatora jest fakt, iż migracja z łączy miedzianych
na światłowodowe wiąże się z podpisaniem nowych umów z 2-letnim okresem
lojalnościowym, co daje gwarancję przychodów z obecnych umów przez kolejne 2 lata.
Operator liczy ponadto na podłączenie kolejnych 20% mieszkańców, czyli około 250
mieszkań poprzez akwizycję własną.


Przychód z abonenta w bloku – średnio 50 zł (wyższy, jeśli kontraktuje się
również TV).



Przychód z abonenta w domku jednorodzinnym – średnio ok. 70 zł (z uwagi na
statystycznie większą, niż w blokach, liczbą osób kontraktujących TV oraz
szybsze pakiety dostępu do Internetu).



Operator zamierza również podpisać umowę na dzierżawę sieci w modelu
hurtowym dla Orange i innych podmiotów. W ramach dostępu hurtowego
planuje się podłączenie 20% - 40% HP dla obcych operatorów. Przychód z
takiego abonenta to 31,50 zł miesięcznie (bloki) i 41,50 zł (domy jednorodzinne)
.

Po dwuletnim okresie akwizycji przychody miesięczne powinny wynosić 42 724 zł,
natomiast przychód roczny (w roku n+2) – 512 688 zł.
Dane i wykresy obrazujące akwizycję i przychody w okresie realizacji projektu (rok n)
oraz dwóch kolejnych latach akwizycji
Abonenci na koniec roku:
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abonenci obecni bloki

250

250

250

akwizycja własna bloki

0

125

250

akwizycja hurtowa bloki

0

175

350

akwizycja własna domki

0

33

66

akwizycja hurtowa domki

0

33

66

250

616

982

RAZEM:

Tabela 4 - Akwizycja w okresie realizacji projektu (rok n) oraz dwóch kolejnych latach akwizycji

1000
900
800

akwizycja hurtowa domki

700

akwizycja własna domki

600
500

akwizycja hurtowa bloki

400

akwizycja własna bloki

300

abonenci obecni bloki

200
100
0

Wykres 8 - Akwizycja w okresie realizacji projektu (rok n) oraz dwóch kolejnych latach akwizycji

Przychody roczne:

n

n+1

n+2

150 000,00

150 000,00

150 000,00

akwizycja własna bloki

0,00

75 000,00

150 000,00

akwizycja hurtowa bloki

0,00

66 150,00

132 300,00

akwizycja własna domki

0,00

27 720,00

55 440,00

akwizycja hurtowa domki

0,00

16 434,00

32 868,00

150 000,00

335 304,00

520 608,00

abonenci obecni bloki

RAZEM:

Tabela 5 - Przychody w okresie realizacji projektu (rok n) oraz dwóch kolejnych latach akwizycji
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600 000 zł
500 000 zł

akwizycja hurtowa domki

400 000 zł

akwizycja własna domki
300 000 zł

akwizycja hurtowa bloki
200 000 zł

akwizycja własna bloki

100 000 zł

abonenci obecni bloki

0 zł

Wykres 9 - Przychody w okresie realizacji projektu (rok n) oraz dwóch kolejnych latach akwizycji

Zgodnie z powyższymi danymi projekt zacznie generować stały przychód na poziomie
ok. 0,5 mln złotych po 2 latach od zakończenia inwestycji, czyli ok. 2,5-3 lat od jej
rozpoczęcia. Dane dot. przychodów w pierwszych 2 latach opierają się na akwizycji po roku i
2 latach. Faktyczne przychody w pierwszych 2 latach będą więc nieco niższe, gdyż liczba
abonentów będzie w ciągu roku rosła osiągając maksimum z końcem roku. Dopiero od roku
n+3 wpływy się ustabilizują, gdy sieć osiągnie poziom docelowego wysycenia.
Zabezpieczenie zainwestowanego kapitału
Przyjmując powyższe konserwatywne założenia akwizycyjne, przedstawiono poniżej
propozycję symulacji harmonogramu spłaty zaciągniętego kredytu. W jego ujęciu okres
zwrotu z inwestycji wynosi 7 lat. Z uwag na stopniowy przyrost akwizycji proponujemy w
roku n+1 karencję w spłacie, w roku n+2 spłatę odsetek, a począwszy od n+3 raty kapitałowoodsetkowe przy odsetkach rocznych naliczanych od kapitału pozostałego do spłaty.

Rok

Kapitał

Odsetki roczne

Spłata/rok

Pozostało

Rok spłaty

n

2 000 000 zł

6,00%

n+1

2 000 000 zł

120 000 zł

0 zł

2 120 000 zł

1

n+2

2 120 000 zł

127 200 zł

120 000 zł

2 127 200 zł

2

n+3

2 127 200 zł

127 632 zł

500 000 zł

1 754 832 zł

3
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n+4

1 754 832 zł

105 290 zł

500 000 zł

1 360 122 zł

4

n+5

1 360 122 zł

81 607 zł

500 000 zł

941 729 zł

5

n+6

941 729 zł

56 504 zł

500 000 zł

498 233 zł

6

n+7

498 233 zł

29 894 zł

528 127 zł

0 zł

7

Odsetki łącznie:

648 127 zł

Tabela 6 - Symulacja harmonogramu spłaty zaciągniętego kredytu

Jeśli chodzi o możliwość dokonania zabezpieczenia na budowanej infrastrukturze, to
specyfika

branży

(sieci

liniowe)

utrudnia

jak

wiadomo

ustanowienie

typowego

zabezpieczenia na nieruchomościach. Natomiast inne dostępne możliwości to:
1. Ustanowienie odrębnej własności włókna (włókien) światłowodowego, a
następnie ich zastaw (lub zastaw rejestrowy) bądź przewłaszczenie na
zabezpieczenie na rzecz banku,
2. Powyższe może dotyczyć może także przewodów telekomunikacyjnych innych
niż światłowodowy oraz zespołu ułożonych jedna nad drugą i połączonych ze
sobą rur kanalizacyjnych wchodzących w skład kanalizacji kablowej
wielootworowej (art. 45 Megaustawy),
3. Zastawy czy przewłaszczenia innej infrastruktury telekomunikacyjnej,
4. Co do infrastruktury przyszłej/budowanej to ciekawa mogłaby być tj.
ustanowienie odrębnej własności w wykonaniu umowy zobowiązującej do
wybudowania sieci telekomunikacyjnej oraz do ustanowienia po zakończeniu
budowy odrębnej własności włókna i przeniesienie tego prawa na drugą stronę
umowy lub na inną wskazaną w umowie osobę (w odniesieniu do planowanych
inwestycji; koncepcja zawarta w art. 40 ust. 2 megaustawy).
Należy podkreślić, iż potencjalnie interesującym zabezpieczeniem może być też
infrastruktura wybudowana w ramach projektów dofinansowanych w latach 2011-2015 po
zakończeniu ich 3-letniego okresu trwałości.
Dodatkowym zabezpieczeniem z punktu widzenia sektora finansowego jest możliwość
sprzedaży sieci, której wycena wykonana może być na dwa sposoby:
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Metoda przychodowa w oparciu o ilość abonentów, technologię podłączenia,
pośrednio zasięg infrastruktury. Dla poszczególnych technologii wartości
kształtują się następująco:
o Dla FTTH: ok. 3 tys. zł per HC, co przy średnim ARPU na poziomie 60
zł daje inwestorowi okres zwrotu wynoszący 50 miesięcy (4 do 5 lat),
o Dla sieci miedzianych: ok 1-1,5 tys. zł per HC,
o Dla sieci radiowych: ok. 300-800 zł per HC.

Metoda ta ma zastosowanie wyłącznie w przypadku działających już sieci, do których
wykonana podłączenia abonenckie.


Metoda kosztorysowa, oparta o wartość księgową inwestycji i zasięg sieci. W
takim ujęciu średnia wycena per HP wynosi ok. kilkuset zł.

Metoda kosztorysowa ma zastosowanie przede wszystkim w odniesieniu do nowo
budowanych sieci, dla których nie rozwinięto jeszcze akwizycji, lecz jej zaletą jest możliwość
dokonania księgowej wyceny wartości projektu. Co do zasady wartość tą określa każdy
business plan. Potencjał przychodowy w takim przypadku stanowić może pozytywny
modyfikator wartości wybudowanej infrastruktury.
Na rynku telekomunikacyjnym brak jest niestety wyspecjalizowanych audytorów,
dokonujących wyceny w oparciu o metodę kosztorysową. Aktualnie realizowane na rynku
zakupy sieci światłowodowych opierają się o kwotę 2700-3300 zł za aktywne,
światłowodowe gniazdo abonenckie (FTTH. Wartości te stanowią dobre zabezpieczenie
inwestycji, a kupującymi są zarówno duże telekomy (np. Netia, czy Orange), jak i duże sieci
kablowe (UPC, Vectra, czy Inea).
W otoczeniu KIKE mali i średni przedsiębiorcy realizują szereg projektów
agregacyjnych, które mogą być podstawą do wykonania wyceny metodą kosztorysową,
przykładowo na potrzeby realizacji zadań menedżera funduszu inwestycyjnego. Izba gotowa
jest wesprzeć partnerów z sektora finansowego w zakresie oceny ryzyka inwestycyjnego i
możliwości sprzedaży sieci, które okazałyby się nie dość rentowne z biznesowego punktu
widzenia.
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Podsumowanie – potrzeby inwestycyjne MŚP
Powyżej zarysowaliśmy przykładową inwestycję, którą zamierza zrealizować jeden z
małych operatorów, działający na typowym dla ISP terenie – obrzeża dużego miasta,
okoliczne miasteczka i wsie oraz mieszane tereny podmiejskie. Podobne plany inwestycyjne
ma kilkuset innych operatorów. Jednakże zdecydowana większość z nich cierpi z powodu
chronicznych barier w dostępie do kapitału. Z tego też powodu istnieje poważne ryzyko, że
znaczna część planów inwestycyjnych pozostanie jedynie na papierze. Każdy dzień zwłoki
utrwala wykluczenie cyfrowe mieszkańców i przedsiębiorców ze słabiej zurbanizowanych
obszarów. Osłabia również potencjał lokalnych operatorów, a wobec braku środków na
realizację nowych projektów – niejednokrotnie zmusza do ograniczania działalności i
zwolnień pracowników. Stanowi więc o utraconych korzyściach dla wszystkich interesariuszy
inwestycji szerokopasmowych – abonentów, przedsiębiorców, operatorów, wreszcie –
instytucji finansowych.
Przygotowaliśmy niniejszy Raport z intencją, aby „w pigułce” podsumować
najważniejsze osiągnięcia i mocne strony lokalnych ISP, a także pokazać szanse związane z
zaangażowaniem kapitałowym w ten dynamiczny rynek.
Segment MŚP pozostaje istotnym i integralnym elementem krajobrazu polskiego
Internetu, decydującym o jego innowacyjności i konkurencyjności. W ub. roku jego
zsumowany udział w rynku (28,3%) zrównał się praktycznie z udziałem Orange Polska,
czyli największego gracza i niedawnego monopolisty (29,9%). Co ważniejsze z punktu
widzenia instytucji finansowych, stale rośnie też całkowita wartość segmentu MŚP, wyrażona
w przychodach ze sprzedaży, nawet pomimo ustabilizowania się wartości całego rynku usług
dostępowych, obserwowanego w ostatnich latach. W ostatnich 5 latach wzrost ten wyniósł
52,4%, czyli 10,48% r/r.
Pierwsza połowa obecnej dekady stała się dzięki temu przełomowym okresem w
funkcjonowaniu całej branży. Wysiłkiem MŚP zrealizowano gros największych inwestycji w
innowacyjne sieci światłowodowe, które skokowo pchnęły do przodu cały rynek
telekomunikacyjny. Szacujemy, że na terenach objętych inwestycjami lokalnych ISP już dziś
zamieszkuje ok. 4,5 mln osób w ok. 1,5 mln gospodarstw domowych, a zatem ok. 12%
ludności Polski. Są to w większości obszary bez inwestycji dużych telekomów.
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Siłą napędową inwestycji szerokopasmowych w sieci dostępowe w ostatnich latach były
przede wszystkim firmy małe, które osiągnęły już pewną „masę krytyczną” i posiadają ponad
1 tys. abonentów, wykwalifikowane kadry, know-how oraz zdolność do absorpcji
finansowania zewnętrznego. Można przyjąć roboczo, że ok. 20-30% aktywnie działających
na rynku operatorów (wg. danych UKE 506 ISP raportujących do SIIS ma od 1 do 10
tys. abonentów), posiada potencjał inwestycyjny i skalę działania umożliwiającą realizację
projektów inwestycyjnych o wartości 1-10 mln złotych.
Teza ta znajduje oparcie w statystykach sporządzonych na zakończenie europejskiej
perspektywy finansowej 2007-2013, z których wynika, iż ISP realizowali średnio projekty o
wartości 1-5 mln złotych. Aktualnie (z powodu w/w trudności w dostępie do środków w
nowej perspektywie unijnej) firmy te poszukują nowych źródeł finansowania inwestycji o
okresie zwrotu 2-7 lat. Również nieliczni ISP, którzy uzyskali dofinansowanie z POPC, stoją
przed widmem braku możliwości realizacji projektów, gdyż nie mogą pozyskać środków
inwestycyjnych odpowiadających średnio jedynie 20% wartości inwestycji. Ponownie
problemem jest niechęć banków do uznania wartości sieci telekomunikacyjnych, jako
aktywów właściwych do zabezpieczenia pożyczek.
Zarówno okresy zwroty z planowanych inwestycji, jak i prognozowana na
podstawie długookresowych danych historycznych stopa zwrotu, zdają się odpowiadać
wymogom, stawianym przez analityków sektora finansowego (oczekiwany zwrot z
kapitału od 5 do 11% dla instrumentów dłużnych i 14-20% dla instrumentów kapitałowych).
Proponowane strategie wyjścia dla inwestora lub pożyczkodawcy mogą przy tym
uwzględniać:
 spłatę,
 wprowadzenie nowego inwestora w miejsce inwestora finansowego,
 sprzedaż sieci lub firmy.
Prognozy rozwoju rynku telekomunikacyjnego wskazują, że w najbliższych latach
cyfryzacja stanie się lokomotywą wzrostu. Dziś udział ICT w tworzeniu polskiego Produktu
Krajowego Brutto to ok. 5%. Szacunki na 2020 rok oscylują pomiędzy 9%, a 15% PKB.
Dlatego też wspólne działania doświadczonych operatorów w połączeniu z wiedzą ekspercką
sektora finansowego powinny dać dodatkowy efekt synergii, gwarantując dalszy dynamiczny
rozwój branży w perspektywie średnio- i długookresowej.
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Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej wspiera rozwój rynku telekomunikacyjnego w
Polsce. Jesteśmy stałym uczestnikiem publicznych konsultacji eksperckich. Nasi członkowie
realizują innowacyjne projekty szerokopasmowe i są liderami w zakresie budowy sieci
dostępowych.
Od lat apelujemy do przedstawicieli sektora bankowego o nawiązanie współpracy
w celu wypracowania oferty kredytów inwestycyjnych dla MŚP.
Zapraszamy do kontaktu przedstawicieli banków i innych instytucji finansowych, które
są zainteresowane finansowaniem udziału własnego w ramach projektów unijnych i
inwestycji własnych. Izba gwarantuje wsparcie i bezpośredni kontakt z działającymi z
sukcesami od lat lokalnymi operatorami telekomunikacyjnymi, a także wiedzę nt. rynku,
potrzeb i możliwości inwestycyjnych.
Propozycje proszę zgłaszać pod adresem biuro@kike.pl.

Piotr Marciniak

Prezes KIKE
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