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Szko a G ówna Handlowa w Warszawie 

Procesy koncesyjne na telefoni  trzeciej generacji 
� podej cie europejskie i ameryka skie 

Telefonia komórkowa trzeciej generacji (3G) ma na celu zrewolucjonizowanie 
mo liwo ci oferowanych przez dotychczasow  technologi . Dzi ki wykorzystaniu 
bardzo szybkiego przesy u danych zaoferuje u ytkownikom wiele zaawansowanych 
us ug i to dost pnych wsz dzie tam, gdzie znajdzie si  u ytkownik.  

Jednym z g ównych czynników powoduj cych presj  na zwi kszanie przepu-
stowo ci sieci komunikacyjnych jest Internet. W latach 1996-1997 udzia  przesy anych 
w sieciach komunikacyjnych danych (korzystanie z Internetu) wzrós  z 10% do 60% w 
stosunku do przesy ania g osu. Wraz ze wzrostem ilo ci przesy anych danych, ro nie
zapotrzebowanie na przepustowo  sieci. Wed ug Texas Instruments czna przepu-
stowo  sieci przewodowych w USA w 1996 r. wynosi a 1 Tbps i nied ugo wzro nie
do 100 Tbps (1 Tbit = 1 mld bitów)1.

Wed ug wizji przysz ego spo ecze stwa, zaprezentowanej przez prezesa Nokii J. 
Ollila podczas Telecom 99, w ci gu ostatnich sze ciu lat komunikacja przeno na
wyewoluowa a z niszy us ug dla ludzi uprzywilejowanych do g ównego ród a komu-
nikacji. Jednocze nie telefon komórkowy z drogiego narz dzia dla biznesmenów sta
si  osobistym urz dzeniem komunikacyjnym dla przeci tnego u ytkownika. W tym 
samym czasie Internet sta  si  uniwersalnym ród em informacji � odpowiednikiem 
supermarketu w handlu � oraz jednym z mediów dla biznesu i rozrywki. Mobilno
oraz Internet, dwa podstawowe czynniki rozwojowe komunikacji, po cz  si  i stworz
w przysz o ci Mobilne Spo ecze stwo Informacyjne (Mobile Information Society)2.

1. Za o enia koncepcyjne telefonii trzeciej generacji 

Opracowaniem za o e  telefonii komórkowej trzeciej generacji zaj a si  Mi -
dzynarodowa Unia Telekomunikacyjna (ITU). Na podstawie przeprowadzonych bada
wyodr bniono cz stotliwo  2 GHz, jako najlepiej nadaj c  si  do spe nienia wymaga
stawianych 3G. ITU zajmuje si  koordynowaniem dzia a  maj cych na celu wytwo-
rzenie wspólnych standardów, a rezultaty tych prac przenoszone s  na standardy regio-
nalne. W ramach ITU-R (sektor radiokomunikacyjny ITU) organizowane s  regionalne 
i ogólno wiatowe konferencje. Prace prowadzone s  równie  w grupach roboczych. Po 
raz pierwszy decyzj  o zakresie pasma dla trzeciej generacji telefonii � IMT-2000, 
mi dzynarodowy standard komunikacji na cz stotliwo ci 2000 MHz � podj to na 

*  Autor jest cz onkiem Studenckiego Ko a Naukowego Polityki Gospodarczej SGH oraz doktorantem 
Kolegium Zarz dznia i Finansów SGH. 

1 The Changing Economics of the Wireless Industry, Dundee Securities Corporation Investment Re-
search, �Global Wireless Industry Report� Part 1, 2000, s. 19. 

2 Ibidem, s. 23. 
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wiatowej Konferencji Radiokomunikacyjnej WARC-92 w 1992 r. Rezolucje ITU 
zobowi zuj  administracje rz dowe do zarezerwowania pasma cz stotliwo ci dla 
systemu 3G3. Stworzenie jednego standardu dla ca ego wiata by o zadaniem trudnym 
ze wzgl du na to, e te same pasma cz stotliwo ci w jednym kraju s  wolne, a w 
innym zaj te. Dlatego IMT-2000 b dzie musia o by  rodzin  systemów, nieznacznie 
si  od siebie ró ni cych, jednak wzajemnie kompatybilnych. Oznacza to, e maj c
telefon zakupiony u europejskiego operatora b dziemy mogli korzysta  z niego zarów-
no w Ameryce, jak i Azji. Zalecenia ITU oraz lokalne rozwi zania (w Europie, USA i 
Azji) przedstawia rysunek 1. 

Rysunek 1. Zakresy cz stotliwo ci dla ITU-2000 

MSS � Mobile Satelite Systems 
ród o:  Minimum spectrum demand per public terrestrial UMTS operator in the initial phase, UMTS 

Forum Report No. 5, 1998, s. 19. 

Jak wynika z rysunku nie wszystkie kraje w pe ni przyj y zalecenia IMT. W 
niektórych krajach cz  pasm jest zaj ta przez inne, dzia aj ce ju  systemy telekomu-
nikacyjne. 

2. Metody przyznawania licencji na wiadczenie us ug telefonii trzeciej 
generacji

Kwestia przydzielania koncesji na wiadczenie us ug telekomunikacyjnych le y
w gestii rz dów b d  niezale nych regulatorów rynku. To oni maj  wp yw na ramy 
prawne w jakich przychodzi dzia a  firmom wiadcz cym us ugi oraz dokonuj  po-
dzia u i alokacji cz stotliwo ci. Sposób, w jaki tego dokonaj , wp ywa na rozwój i 

3 Analiza wybranych aspektów przyznawania koncesji operatorom systemów UMTS w Polsce, Instytut 
Technik Telekomunikacyjnych i Informatycznych, Pozna  2000, s. 6. 
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innowacyjno  stosowanych technologii, stopie  konkurencji na rynku, a wreszcie na 
pozycj  zajmowan  przez dany kraj w dziedzinie telekomunikacji i technologii infor-
macyjnych w skali globalnej.  

Regulacje w skali globalnej tworzone s  w ramach Mi dzynarodowej Unii Tele-
komunikacyjnej (ITU). Prawie wszystkie kraje wiata wst pi y do ITU i s  zobowi za-
ne do stosowania si  do jej zalece  (Radio Regulations). Dokonuj c przydzia u cz sto-
tliwo ci, kraje powinny pami ta  o fakcie, i  cz stotliwo ci radiowe s  �ograniczonym 
zasobem naturalnym� i musz  by  u ywane racjonalnie i zgodnie z zasadami ekono-
micznymi. Koordynacja i regulacja wykorzystania cz stotliwo ci radiowych odbywa 
si  na wiatowych Konferencjach Radiokomunikacyjnych (World Radiocommunica-
tion Conferences � WRC) w skali globalnej, a w skali Europy w ramach CEPT/ERC. 

W USA Federalna Komisja Komunikacji (FCC) uprawniona jest do pobierania 
op at za rozpatrywanie wniosków o wydanie koncesji na u ytkowanie cz stotliwo ci 
jak i corocznych op at regulacyjnych. 

3. Ramy prawne przyznawania koncesji w UE 

W Unii Europejskiej ramy prawne wydawania licencji na wiadczenie us ug te-
lekomunikacyjnych wyznacza Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z 10 
kwietnia 1997 r., zwana �dyrektyw  licencyjn �4. Dyrektywa ta dotyczy procedur 
przyznawania pozwole  oraz warunków zwi zanych z tymi pozwoleniami w przypad-
ku wiadczenia us ug telekomunikacyjnych. W ród definicji stosowanych poj  znaj-
duj  si  m. in. �istotne wymagania� (essential requirements) okre lone jako �nieeko-
nomiczne powody, stosowane w interesie publicznym, które pozwalaj  Krajom Cz on-
kowskim na nak adanie specjalnych warunków odno nie powstania i dzia alno ci sieci 
telekomunikacyjnych. Takimi warunkami mog  by  m. in. bezpiecze stwo dzia ania 
sieci, integralno  sieci, ochrona danych, (�) wydajne u ywanie cz stotliwo ci oraz 
szkodliwa interferencja pomi dzy systemami komunikacji opartymi na przekazie 
radiowym.�5 Zapis taki pozwala, w niektórych przypadkach, na administracyjne nak a-
danie warunków, np. odno nie wydajnego u ycia cz stotliwo ci. Proces przyznawania 
�ogólnych pozwole � oznacza wydanie zezwolenia, w przypadku, gdy nie jest wyma-
gane okre lenie jakich  szczególnych praw czy obowi zków dla ubiegaj cego si  o 
koncesj . Natomiast przyznanie �indywidualnej licencji� wi e si  z okre leniem 
specjalnych praw lub zobowi za  ubiegaj cemu si  o koncesj . Warunki przyznania 
koncesji powinny by :

obiektywnie uzasadnione, 
niedyskryminuj ce,
proporcjonalne, 
przejrzyste,  

4  Por. Directive 97/13/EC of the European Parliament and of the Council of 10 April 1997 on a common 
framework for general authorizations and individual licences in the field of telecommunications ser-
vices. 

5 Ibidem.
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a pobierane op aty powinny pokrywa  wy cznie administracyjne koszty zwi zane z 
rozpatrzeniem wniosku, zarz dzaniem, kontrol  i przestrzeganiem procesu koncesyj-
nego.

Zapis o pokryciu kosztów administracyjnych odnosi si  do �ogólnych pozwo-
le � (general authorization), natomiast w przypadku �indywidualnych licencji� (in-
dividual licence) mog  by  okre lone inne op aty. Op aty za koncesje dotycz ce rzad-
kich zasobów powinny odzwierciedla  potrzeb  optymalnego wykorzystania tych 
zasobów. Powy sze zapisy umo liwiaj  przydzielenie koncesji np. w drodze aukcji. W 
przypadku niedotrzymania warunków koncesji, organ wydaj cy koncesje ma mo li-
wo  jej cofni cia, zmiany, zawieszenia, lub na o enia specjalnych zalece  maj cych 
na celu dostosowanie do warunków koncesji. 

 Kolejnym zapisem prawnym dotycz cym przyznawania koncesji telekomunika-
cyjnych, tym razem ju stricte zwi zanym z UMTS6, jest Decyzja nr 128/1999/EC 
Parlamentu Europejskiego i Rady z 14 grudnia 1998 r.7 W Decyzji uznano konieczno
opracowania nowej generacji systemów umo liwiaj cych realizacj  us ug multime-
dialnych w technice bezprzewodowej szerokopasmowej, w czaj c us ugi dost pu do 
Internetu i inne oparte na protokole internetowym (IP), pozwalaj cych na wiadczenie 
elastycznych i spersonalizowanych us ug przy u yciu zarówno komponentów naziem-
nych � stacjonarnych i ruchomych, jak i satelitarnych. Stwierdzono równie , i  komu-
nikacja ruchoma i bezprzewodowa ma znaczenie strategiczne zarówno dla rozwoju w 
krajach Wspólnoty przemys u telekomunikacyjnego i kszta towania si  spo ecze stwa 
informacyjnego, jak i dla gospodarki i stanu zatrudnienia we Wspólnocie jako ca o ci. 
W nawi zaniu do �dyrektywy licencyjnej� (97/13/EC) potwierdza si , i  liczba wyda-
nych licencji na UMTS mo e by  ograniczona tylko z powodów wykazanego braku 
pasma cz stotliwo ci. Jednocze nie zwrócono uwag  na fakt, i  wielko  udost pnio-
nego pasma cz stotliwo ci b dzie mia a bezpo redni wp yw na stopie  konkurencyjno-
ci na rynku. A wi c pojawienie si  bogatej i konkurencyjnej oferty ruchomych us ug

multimedialnych b dzie mo liwe wtedy, je eli udost pnione zostanie odpowiednio 
du e pasmo cz stotliwo ci.  

Za cel Decyzji uznano �u atwienie wprowadzenia, sprawnie i w sposób skoor-
dynowany, kompatybilnych sieci i us ug UMTS na obszarze Wspólnoty�. Umo liwie-
nie wprowadzenia w ycie us ug UMTS powinno nast pi  najpó niej do 1 stycznia 
2002 r., przy czym okres powy szy mo e zosta  wyd u ony o 12 miesi cy. Organiza-
cjom CEPT/ERC i CEPT/ECRA nadano mandat obejmuj cy kompetencje w zakresie 
m. in. harmonizowania sposobów wykorzystania cz stotliwo ci. Kompetencje prowa-
dzenia ogólnej standaryzacji odno nie technologii UMTS Komisja Europejska przy-
zna a organizacji ETSI w 1995 r., na mocy Dyrektywy Rady nr 83/189/EEC z 28 
marca 1983 r., okre laj cej procedur  dostarczania informacji w dziedzinie norm i 
regulacji technicznych oraz Decyzji Rady nr 87/95/EEC z 22 grudnia 1986 r. o standa-
ryzacji w dziedzinie technologii informatycznych i telekomunikacji.  

6  UMTS � jedna z technologii w ramach IMT-2000, wybrana do zastosowania w Europie. 
7  Por. Decision No 128/1999/EC of the European Parliament and of the Council of 14 December 1998 

on the coordinated introduction of a third-generation mobile and wireless communications system 
(UMTS) in the Community. 
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W Aneksie nr 1 do Decyzji przedstawiono cechy, jakie musi zapewnia  techno-
logia UMTS. S  to m. in: 
1. Zdolno ci multimedialne, w przypadku pe nej i niskiej ruchomo ci urz dze

abonenckich w ró nych rodowiskach geograficznych, wykraczaj ce poza zdolno-
ci systemów drugiej generacji, takich jak GSM. 

2. Skuteczny dost p do Internetu, Intranetu i innych us ug opartych na protokole 
Internetu (IP). 

3. Dzia anie w jednym, jednorodnym rodowisku, w cznie z pe nymi mo liwo ciami 
korzystania z sieci GSM (roaming), jak równie  mi dzy naziemnymi, a satelitar-
nymi komponentami sieci UMTS. 

Wspomniana wcze niej Decyzja ERC nr ERC/DEC/(97)07, przydzielaj ca pa-
sma cz stotliwo ci dla UMTS, zosta a zmieniona Decyzj  z 28 marca 2000 r. 
nr ERC/DEC/(00)01. Przyspieszono w niej termin udost pnienia pe nego pasma 155 
MHz, ustalaj c go na 1 stycznia 2002 r.8

Maj c na uwadze zapisy Dyrektywy o koncesjonowaniu (nr 97/13/EEC) oraz 
Decyzji nr 128/1999/EC o wprowadzeniu UMTS mo e si  okaza  konieczne ograni-
czenie liczby przyznanych licencji na wiadczenie us ug UMTS z uwagi na potrzeb
efektywnego wykorzystania cz stotliwo ci radiowych. Na podstawie za o e  technicz-
nych sieci UMTS wyró niono osiem mo liwych rozwi za  podczas przydzielania 
cz stotliwo ci i licencji w Europie (tabela 1): 

Tabela 1. Mo liwo ci alokacji cz stotliwo ci a liczba przyznanych koncesji (w 
zakresie cz stotliwo ci ustalonych dla Europy) 

Lp.

Pasmo sparo-
wane przyznane 

jednemu
operatorowi

Pasmo niespa-
rowane przy-

znane jednemu 
operatorowi

Maksymalna 
liczba operato-

rów

Nieprzydzielone 
cz stotliwo ci

(MHz) 

1 2 x 5 MHz - 12 35 
2 2 x 5 MHz 5 MHz 7 50 
3 2 x 10 MHz - 6 35 
4 2 x 10 MHz 5 MHz 6 5 
5 2 x 15 MHz - 4 35 
6 2 x 15 MHz 5 MHz 4 15 
7 2 x 20 MHz - 3 35 
8 2 x 20 MHz 5 MHz 3 20 

ród o: Minimum spectrum demand per public terrestrial UMTS operator in the initial phase; UMTS 
Forum Report nr 5, 1998, s. 29.

Jak wynika z powy szego zestawienia najbardziej efektywne wykorzystanie za-
kresu cz stotliwo ci nast pi w przypadku 4, tzn. przyznania 6 koncesji 2 x 10 MHz + 5 
MHz, gdy  pozostanie tyko 5 MHz niewykorzystanych � nieprzydzielonych adnemu 

8 ERC Decision of 28 March 2000 extending ERC/DEC/(97)07 on the frequency bands for the introduc-
tion of terrestrial Universal Mobile Telecommunications System (UMTS), ERC/DEC/(00)01, European 
Conference of Postal and Telecommunications Administrations, 2000. 
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operatorowi. Nale y si  jednak zastanowi , czy sze ciu operatorów to nie jest za wiele 
i czy b d  oni w stanie uzyska  taki udzia  w rynku (dochody), który umo liwi prze-
trwanie na rynku? 

4. Sposoby przydzielania koncesji i ustalania op aty koncesyjnej 

Przydzia  koncesji na wiadczenie us ug telekomunikacyjnych zazwyczaj le y w 
gestii krajowych regulatorów rynku, a ka dy kraj samodzielnie wybiera sposób, w jaki 
dokona wyboru operatorów. I chocia  wydawa  by si  mog o, i  przyznawanie konce-
sji b dzie przebiega  podobnie w wi kszo ci krajów, w rzeczywisto ci jest prawie tyle 
odmian i wariantów, ile pa stw przyznaj cych koncesje. W przypadku krajów Unii 
Europejskiej proces przydzielania koncesji musi by  zgodny z ramami prawnymi Unii. 
W przypadku koncesji na wiadczenie us ug telefonii komórkowej pierwsze licencje na 
systemy 1G zazwyczaj otrzymywa  operator sieci przewodowej. Koncesje te przydzie-
lano na zasadzie decyzji administracyjnej.  

Kolejne koncesje przydzielano ju  w trybie konkursu ofert, czasami nazywanego 
�konkursem pi kno ci�. Cech  charakterystyczn  tego sposobu jest ustalona na po-
cz tku przetargu cena za koncesj  oraz wybór ofert na podstawie oceny kryteriów, 
takich jak: do wiadczenie, stabilno  finansowa, jako  oferowanych us ug, plany 
budowy sieci, planowane zatrudnienie, itp. Kryteria ekonomiczne odgrywaj  du  rol ,
ale nie s  zazwyczaj jedynymi, decyduj cymi czynnikami. Ta metoda pozwala na 
kierowanie si  kryteriami ustalonymi przez za o enia polityki telekomunikacyjnej, 
poprzez odpowiednie ustalenie warunków wzi cia udzia u w konkursie. Wad  tej 
metody jest skomplikowana i zabieraj ca du o czasu procedura. Ponadto wynik ko -
cowy oceny mo e zawsze zosta  zaskar ony przez przegranych, co wi e si  z ryzy-
kiem uniewa nienia wyniku i konieczno ci  powtórzenia ca ego procesu od pocz tku.

Koncesje mog  by  równie  rozdane w drodze loterii. Wszystkie zainteresowane 
podmioty uzyskuj  tak  sam  szanse na otrzymanie koncesji. Przydzia  nast puje w 
drodze losowania, a wyniki s  przypadkowe. Zalet  tego rozwi zania jest prostota, 
szybko  i brak czynników subiektywnych mog cych wp yn  na wynik ko cowy. 
Najwi ksz  wad  � brak mo liwo ci wyboru najbardziej efektywnego operatora. W 
sytuacji gdy mo liwa jest odsprzeda  uzyskanych licencji, mo e równie  wyst pi
ryzyko spekulacyjnego nabywania koncesji, w celu jej pó niejszej sprzeda y bardziej 
zainteresowanym podmiotom.  

W przypadku aukcji, licencj  otrzymuje podmiot, który zaoferuje najwy sz  ce-
n . Cena cz stotliwo ci jest ustalana w drodze wyceny oczekiwa  rynku. G ównym 
ryzykiem aukcji, jest mo liwo  przelicytowania. Uczestnicy aukcji mog  chcie  za 
wszelk  cen  uzyska  koncesj , przebijaj c kolejne sumy zaproponowane przez kon-
kurencj . W efekcie ko cowym suma do zap acenia mo e si  okaza  zbyt wygórowa-
na.

Powodzenie procesu przydzielania koncesji uzale nione jest nie tylko od sposo-
bu jego przeprowadzenia, ale równie  od op at zwi zanych z udzielon  koncesj .
Ustalenie wysokiej ceny mo e spowodowa  u operatora us ugi ch  przerzucenia tych 
kosztów na przysz ych u ytkowników. Mo e równie  doprowadzi  do wolniejszego 



 Procesy koncesyjne na telefoni  trzeciej generacji... 129 

pokrywania kraju zasi giem � mniejsze inwestycje infrastrukturalne � ze wzgl du na 
d enie przez operatora do odzyskania pieni dzy wy o onych na uzyskanie licencji. 
Zgodnie z dyrektyw  97/13/EC w Unii Europejskiej pobierane op aty powinny wy-

cznie pokrywa  koszty administracyjne wydania koncesji. Jednak e ustalenie ceny 
koncesji na wy szym poziomie mo e by  uzasadniane jako d enie do zwi kszenia 
warto ci i promowanie optymalnego wykorzystania cz stotliwo ci. Wysoka cena za 
koncesje mo e by  równie  spowodowana potrzebami bud etowymi kraju, a mo li-
wo  uzupe nienia brakuj cych funduszy pa stwowych kosztem operatorów mo e by
trudna do przezwyci enia.  

Na podstawie dotychczasowych do wiadcze  mo na powiedzie , i  przeprowa-
dzenie aukcji przynosi wy sze wp ywy do bud etu ni  konkurs pi kno ci. Istnieje 
jednak wi ksze niebezpiecze stwo przedwczesnego zako czenia aukcji:

w sytuacji wycofania si  którego  z uczestników, gdy wylicytowane kwoty prze-
krocz  jego mo liwo ci finansowe, 
istnieje du e ryzyko zmowy uczestników aukcji, maj ce na celu zani enie licyto-
wanych op at koncesyjnych. 

Nawet, gdy wszystko przebiegnie zgodnie z regu ami przetargu suma op at za 
koncesje mo e by  znacznie ni sza ni  oczekiwania. Nie mo na wi c powiedzie , by 
aukcja by a pewn  recept  na olbrzymie zyski. 

5. Przydzielanie koncesji telekomunikacyjnych w USA 

Rynkiem telekomunikacyjnych w USA zajmuj  si  dwie agendy rz dowe � Fe-
deralna Komisja Komunikacyjna � FCC (Federal Communications Commission) oraz, 
g ównie jako cia o doradcze, NTIA � Krajowe Biuro Telekomunikacji i Informacji 
(National Telecommunications and Information Administration).

Pierwsze licencje na wiadczenie us ug telefonii komórkowej FCC przyzna a
konsorcjom operatorów telefonii przewodowych. Druga tura przyznawania licencji 
odby a si  na zasadzie konkursu ofert � wybór na podstawie okre lonych warunków do 
spe nienia przez oferentów. Ten sposób przyznawania licencji podatny by  na zaskar-
anie decyzji przydzielaj cych licencje przez przegrane podmioty. Procesy przed 

S dem Apelacyjnym trwa y latami. Do przyznawania licencji na telefoni  komórkow
stosowano równie  loterie � kandydatom nadawano numery, a zwyci zca by  wybiera-
ny w drodze losowania. Zdarza o si , i  zwyci zcy loterii, niespodziewanie obdarzeni 
przez los sprzedawali licencje na rynku, co powodowa o opó nienie w uruchomieniu 
sieci na obszarze obj tym koncesj 9.

W 1993 r. Kongres uchwali  ustaw  (Omnibus Budget Reconciliation Act10)
przyznaj c  FCC prawo do przeprowadzania aukcji w celu dokonania wyboru spo ród
kandydatów do otrzymania licencji na wiadczenie us ug telekomunikacyjnych. We-
d ug opinii FCC aukcje na pasma cz stotliwo ci pozwalaj  na bardziej efektywne 
przydzielanie licencji ni  konkursy ofert czy loterie. Ponadto stosowanie aukcji jako 

9  M. Spicer, International Survey of Spectrum Assignment for Cellular and PCS, Federal Communica-
tions Commission, 1996, http://wireless.fcc.gov/auctions/data/ papersAndStudies/ spicer.html.

10  Omnibus Budget Reconciliation Act, H. R 2264, Pub. L. No. 103-66. 

http://wireless.fcc.gov/auctions/data/
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sposobu wyboru najlepszego oferenta pozwoli o skróci  czas potrzebny na przyznanie 
licencji do okresu krótszego ni  rok. Aukcje s  otwarte dla ka dego, kto wype ni 
formularz zg oszeniowy, wp aci wadium i zostanie uznany za �kwalifikowanego 
uczestnika aukcji� przez FCC � ka dy z kandydatów zostaje uznany �kwalifikowanym 
uczestnikiem� (qualified bidder) po spe nieniu wymogów formalnych. Kolejna ustawa 
uchwalona przez Kongres w 1997 r. (Balanced Budget Act of 199711) rozszerza upraw-
nienia FCC w kwestii przeprowadzania aukcji. Od tej pory wybór kandydatów do 
przyznania licencji mo e si  odbywa  wy cznie w drodze aukcji, chyba e wyst pi
szczególne okoliczno ci, jak np. w przypadku us ug radiowych dot. bezpiecze stwa 
publicznego, zamiana licencji z telewizji analogowej na cyfrow , oraz niekomercyjne 
edukacyjne stacje nadawcze12.

Aukcje przeprowadzane s  przez FCC drog  elektroniczn  z wykorzystaniem In-
ternetu, pozwalaj c ka demu ch tnemu na ledzenie przebiegu aukcji oraz na zapozna-
nie si  z jej wynikami. Wykorzystywane s  równoleg e wielorundowe aukcje (simulta-
neous multiple-round � SMR), podczas których wszystkie licencje dost pne s  do 
licytacji przez ca y czas trwania aukcji. Ka dy z uczestników ma mo liwo  sk adania
ofert na dowoln  liczb  licencji. Nie ma okre lonej liczby rund, aukcja odbywa si  do 
czasu, gdy nie b dzie zg oszona adna nowa oferta. Aby mog o doj  do aukcji, nale y
przej  ca y proces przygotowania13.

Przebieg aukcji uzale niony jest od postawionych za o e , liczby uczestników 
oraz liczby oferowanych licencji. Zazwyczaj, pierwszego dnia, okresy na sk adanie 
ofert s  d u sze, przeprowadza si  dwie rundy licytacji trwaj ce dwie godziny, po 
zako czeniu których przedstawiane s  wyniki. W ci gu kolejnych dni zwi kszana jest 
liczba rund i zmniejszany ich czas trwania. Wraz ze wzrostem wylicytowanych sum z 
aukcji wycofuj  si  poszczególni oferenci, a  do momentu z o enia ostatniej oferty. 
Wyniki ka dej rundy s  udost pniane do publicznej wiadomo ci. W celu zapewnienia 
aktywno ci uczestników przez ca y czas trwania aukcji, jeszcze przed jej rozpocz -
ciem, uczestnicy wp acaj  wadium okre laj ce ich zdolno  do licytowania. Po rozpo-
cz ciu aukcji, ka dy jej uczestnik jest zobligowany do sk adania ofert, b d cych cz -
ci  jego maksymalnej zdolno ci. Je li uczestnik nie wykazuje aktywno ci podczas 

aukcji, traci mo liwo  licytacji. Jako podsumowanie aukcji, wydawane jest zawiado-
mienie o zako czeniu aukcji wskazuj ce zwyci zców licytacji i okre laj ce sumy, 
jakie maj  zosta  zap acone za licencje. Czas na dokonanie op aty wynosi zazwyczaj 
14 dni. W tym terminie nale y równie  dokona  pe nego zg oszenia rejestracyjnego14.

Pierwsza aukcja przeprowadzona metod  SMR na cz stotliwo ci u ywane w 
w skopasmowym systemie PCS (Narrowband PCS � jedna z odmian telefonii komór-
kowej u ywana w USA) rozpocz a si  25 lipca 1994 r. Kolejne aukcje dotyczy y m. 
in. regionalnych licencji PCS, licencji na szerokopasmowy system PCS w blokach A i 
B oraz C (porównaj rysunek 5). Do roku 2001, FCC przeprowadzi a 32 aukcje, które 

11  Balanced Budget Act of 1997, H. R. 2015, Pub. L. No. 105-30. 
12  Federal Communications Commission � About Auctions, http://wireless.fcc.gov/auctions/about/.
13  Federal Communications Commission � About Auctions: How is an Auction Initiated?  
 http://wireless.fcc.gov/auctions/about/initiatingauctions.html.
14  Federal Communications Commission � About Auctions: How is an auction conducted?,  
 http://wireless.fcc.gov/auctions/about/conductingauctions.html

http://wireless.fcc.gov/auctions/about/
http://wireless.fcc.gov/auctions/about/initiatingauctions.html
http://wireless.fcc.gov/auctions/about/conductingauctions.html
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przynios y ponad 32 mld USD wp ywów do bud etu pa stwa15. Wraz z post puj c
liberalizacj  sektora telekomunikacyjnego i wzrastaj ca konkurencj  zwi ksza si
liczba podmiotów staraj cych si  o uzyskanie licencji. FCC stawia sobie za cel: szyb-
kie przydzielanie licencji podmiotom, które wyceniaj  je najbardziej, maksymalizacj
korzy ci dla u ytkowników, promowanie efektywnego wykorzystania cz stotliwo ci 
oraz wzmacnianie konkurencji po ród operatorów. Cech  charakterystyczn  procesu 
przyznawania licencji telekomunikacyjnych w USA jest przyznawanie licencji regio-
nalnych. W aukcjach na licencje regionalne mo e uczestniczy  wi ksza liczba podmio-
tów, ni  gdyby tylko przyznawano licencje krajowe, poza tym pozwala to na wi ksz
elastyczno  oraz stosowanie strategii grupowania licencji � podczas aukcji na blok C 
systemu PCS przydzielono 493 licencje. Aukcje FCC pozwalaj  na udzia  w nich 
kilkudziesi ciu podmiotów, w tym równie  mniejszym firmom, a nie tylko gigantom 
rynku.  

6. Koncesje na telefoni  trzeciej generacji w USA 
Potrzeb  przygotowania procesu koncesyjnego na telefoni  trzeciej generacji 

wyrazi  w swojej Informacji16 z 13 pa dziernika 2000 r. prezydent USA W. J. Clinton. 
wiat stoj cy na progu nowej ery przeno nej telekomunikacji umo liwiaj cej bez-

przewodowy, szybki dost p do Internetu, zmusza Stany Zjednoczone do szybkiego i 
odpowiedniego dzia ania, aby móc skorzysta  z dobrodziejstw produktów i us ug
trzeciej generacji telefonii. G ównym problemem, jaki si  pojawi  jest fakt, i  cz sto-
tliwo ci uzgodnione podczas konferencji WARC-92 i WRC-2000 s  ju  zaj te w USA 
i u ywane przez dzia aj ce systemy telekomunikacyjne (np. PCS), stacje telewizyjne, 
wojsko i policj , kontrol  przestrzeni powietrznej i inne. Dlatego agendy rz dowe
musz  we wspó pracy z sektorem prywatnym okre li  mo liwy do zastosowania zakres 
cz stotliwo ci. W tym celu W. Clinton poleci  podleg ym agendom zidentyfikowa
cz stotliwo ci mo liwe do u ycia przez trzeci  generacj  telefonii komórkowej, za-
równo poprzez przeniesienie/relokacj  na inne cz stotliwo ci, wspó u ytkowanie, jak i 
ewolucj  obecnie dzia aj cych systemów, co pozwoli FCC na wybór cz stotliwo ci w 
terminie do lipca 2001 r., a w terminie do 30 wrze nia 2002 r. na przeprowadzenie 
aukcji. Przy opracowywaniu za o e  aukcji na systemy 3G rz d powinien pozosta
neutralny co do stosowanej technologii, nie faworyzuj c adnej z nich. Jednocze nie
rz d powinien wspiera  polityk  konkurencji oraz wspiera  dzia ania przemys u tele-
komunikacyjnego, maj ce na celu harmonizacj  przydzielania cz stotliwo ci w skali 
regionalnej i globalnej.  

W listopadzie 2000 opublikowano wst pne raporty dotycz ce obecnego wyko-
rzystania cz stotliwo ci oraz mo liwo ci przeniesienia/relokacji, b d  wspó u ytko-
wania wykorzystywanych cz stotliwo ci. Analiz  zakresu 1755-1850 MHz wykorzy-
stywanego przez systemy rz dowe zaj a si  NTIA, a FCC zanalizowa a zakres 2500-
2690 MHz wykorzystywany w celach naukowych i komercyjnych. Raporty ko cowe
zosta y opublikowane w marcu 2001. 

15  E. Kwerel, W. Strack, Auctioning spectrum rights, Federal Communications Commision, 2001. 
16 Memorandum for the heads of executive departments and agencies: Advanced Mobile Communica-

tions/Third Generation Wireless Systems, The White House, 13 pa dziernika 2000. 
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Raport NTIA dokumentuje wykorzystanie cz stotliwo ci przez systemy takie jak 
m. in.: dowodzenia, telemetrii i kontroli satelitów wojskowych; wojskowych taktycz-
nych stacji radiowych; cyfrowych po cze  szerokopasmowych pomi dzy okr tami 
wojennymi a l dem. Wnioski p yn ce z raportu stwierdzaj , i  wspó dzia anie w tym 
samym zakresie cz stotliwo ci z telefoni  3G b dzie niezwykle trudne, a w przypadku 
konieczno ci przeniesienia/relokacji systemów rz dowych na inne cz stotliwo ci
niezb dne b dzie pokrycie kosztów takiej operacji z bud etu pa stwa. Ponadto w 
przypadku cz stotliwo ci wykorzystywanych przez Departament Obrony niezb dne
jest zapewnienie, e alternatywne zakresy cz stotliwo ci przedstawiaj  porównywalne 
w a ciwo ci techniczne, które pozwol  na utrzymanie zdolno ci militarnych USA. 
Opró nienie zajmowanych niektórych cz stotliwo ci w zakresie 1710-1850 MHz mo e
potrwa  od 9 do 29 lat17. Szacowane koszty zwi zane z relokacj  cz stotliwo ci u y-
wanych przez agendy rz dowe zaprezentowano w tabelach 2 i 3. 

Tabela 2. Ca kowite, szacowane koszty zwi zane z przeniesieniem/relokacj  w 
zakresie cz stotliwo ci 1710-1755 MHz  

Agencja rz dowa 
Liczba przydzie-
lonych cz stotli-

wo ci

Szacowane 
koszty relokacji  

(w mln USD)
Departament Rolnictwa (Department of Agriculture) 471 48 

Departament Obrony (Department of Defense) 880 138 
Departament Energii (Department of Energy) 294 3 

Departament Spraw Wewn trznych (Department of the 
Interior) 84 13 

Departament Sprawiedliwo ci (Department of Justice) 204 55 
Narodowa Agencja Kosmiczna (NASA) 5 1 

Departament Transportu (Department of Transportation) 153 109 
Departament Skarbu (Department of the Treasury) 22 46 

cznie 2133 413 
ród o:The potential for accommodating third generation mobile systems in the 1710-1850 MHz band: 

Federal operations, relocation costs, and operational impacts; Final report, National Telecom-
munications and Information Administration, 2001, s. 4-5. 

Tabela 3. Ca kowite, szacowane koszty zwi zane z przeniesieniem/relokacj  w 
zakresie cz stotliwo ci 1755-1850 MHz 

Agencja rz dowa
Liczba przy-
dzielonych 

cz stotliwo ci

Szacowane koszty 
relokacji (w mln 

USD)
Departament Rolnictwa (Department of Agriculture) 805 72 

Departament Energii (Department of Energy) 505 340 
Departament Sprawiedliwo ci (Department of 

Justice) 241 63 

17  D. A. Drazenovich, The 3G Spectrum Hunt, w: Fall 2001 Spectrum Newsletter, NTIA, 2001, 
  http://www.ntia.doc.gov/osmhome/newsletr/fall01/3G.html.

http://www.ntia.doc.gov/osmhome/newsletr/fall01/3G.html
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Federalna Agencja Lotnicza (Federal Aviation 
Administration) 212 65 

Departament Spraw Wewn trznych (Department of 
the Interior) 197 27 

Stra  Wybrze a (U. S. Coast Guard) 37 13 
Departament Handlu (Department of Commerce) 14 3 

Departament Skarbu (Department of the Treasury) 34 88 
Narodowa Agencja Kosmiczna (NASA) 15 13 

cznie 2060 684 
Departament Obrony (Department of Defense) 3951*

* relokacja systemów z zakresu 1755-1850 MHz nie jest mo liwa przed 2010 r. 
ród o: The potential for accommodating third generation mobile systems in the 1710-1850 MHz band: 

Federal operations, relocation costs, and operational impacts; Final report, National Telecom-
munications and Information Administration, 2001, s. 5-6/7. 

W raporcie ko cowym FCC przeanalizowano mo liwo  wprowadzenia us ug 
3G w zakresie cz stotliwo ci 2500-2690 MHz obecnie wykorzystywanym przez tele-
foni  komórkow , szerokopasmowe us ugi PCS, MDS oraz przez naziemne systemy 
telewizji edukacyjnych (ITFS � Instructional Television Fixed Service). Wykorzystanie 
cz stotliwo ci ró ni si  w zale no ci od obszaru geograficznego, a brak jednolito ci
staje si  wyzwaniem w przypadku prac nad wspó dzieleniem b d  segmentacj  u y-
wanego pasma cz stotliwo ci. Zarówno wspó dzielenie, jak i segmentacja pasma, które 
pozwoli yby na wprowadzenie us ug 3G prowadz  do powstania powa nych proble-
mów technicznych i ekonomicznych dla ju  dzia aj cych operatorów systemów tele-
komunikacyjnych. Brak jest te  alternatywnych cz stotliwo ci, na które mo na by 
przenie  obecnie dzia aj cych operatorów. W zwi zku z tymi faktami wprowadzenie 
segmentacji pasma lub relokacji zwi zane by oby z poniesieniem nak adów rz du 19 
mld USD w przeci gu dziesi ciu lat. Opcja relokacji us ug IFTS/MDS z pasma 2500-
2690 MHz wymaga aby równie  relokacji innych us ug, a dodatkowe koszty przenie-
sienia mog yby wynie  10-30 mld USD18.

Koszty zwi zane z ewentualnym wprowadzeniem telefonii komórkowej trzeciej 
generacji w obecnie wykorzystywanym zakresie cz stotliwo ci zmuszaj  do dalszego 
poszukiwania odpowiedniego zakresu dla telefonii 3G. Na podstawie raportów FCC i 
NTIA postanowiono zmodyfikowa  pierwotny kalendarz przyznania cz stotliwo ci.
Data ta zosta a przesuni ta poza pierwotnie planowan , wrzesie  2002 r. Zdaniem 
Sekretarza Handlu D. Evans�a konieczne jest wypracowanie najlepszego z mo liwych 
rozwi za  w kwestii pasma dla 3G, bior c pod uwag  obecn  sytuacj  i potrzeby 
rynku19.

18 Spectrum study of the 2500-2690 MHz band: The potential for Accommodating third generation 
mobile systems; Final report, Federal Communications Commission, 2001, s. 1-3 

19  D. A. Drazenovich, The 3G Spectrum Hunt�, op. cit.
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7. Rezultaty procesów koncesyjnych 

Procesy koncesyjne, jakie odby y si  w latach 2000-2001, by y odpowiedzi  na 
niezwyk e zainteresowanie zarówno telefoni  przeno n , jak i Internetem. Niezwykle 
optymistyczne za o enia rozwoju rynku przedstawiane przez analityków zosta y sko-
rygowane po tym jak min  �sza � inwestycji w firmy sektora IT w roku 2000 oraz po 
wydarzeniach z wrze nia 2001 r. w Nowym Jorku oraz Waszyngtonie. Niekorzystne 
warunki rynkowe w tych latach spowodowa y obni enie krótkoterminowych prognoz 
przychodów z us ug 3G o 17% do roku 2004 (redukcja o 10 mld USD). Mimo tego 
d ugoterminowe prognozy nadal s  optymistyczne i wyceniaj  rynek na 320 mld USD 
w 2010 r., z czego 233 mld USD wygenerowanych przez us ugi przeno nej transmisji 
danych20. Prognozy wolniejszego przyrostu liczby abonentów oraz wydatki poniesione 
na uzyskanie koncesji w niektórych krajach równie  przyczyniaj  si  do opó nie  w 
uruchomieniu sieci 3G. Koszty, jakie operatorzy b d  musieli ponie  na op acenie 
koncesji, w wielu wypadkach przekraczaj  mo liwo ci finansowe tych firm. Wytwo-
rzy a si  równie  niezwyk a nieproporcjonalno  kosztu uzyskania koncesji przypada-
j cego na jedn  osob  � w krajach, gdzie przyznano bezp atne koncesje operatorzy nie 
musz  wydawa  wielkich sum na mo liwo  uruchomienia sieci, a wi c mog  skon-
centrowa  si  na fizycznej budowie sieci. Sytuacj  t  ilustruje tabela 4. 

Tabela 4. Procesy koncesyjne na wiecie � koszty i termin uruchomienia sieci a 
sposoby przyznania koncesji 

Kraj

Koszt 
jednej

koncesji
w

USD/osob

Liczba 
koncesji

Rozpi to
ofert

(w mln 
USD)

Planowany
termin

urucho-
mienia sieci

Sposób
przyznania 

koncesji

Niemcy 657 6 7600-7700 trwaj  testy Aukcja 
Wlk. Bryta-

nia 576 5 6300-9400 10�2002 Aukcja 
Holandia 194 5 369-666,8 Q4 2002 Aukcja 

Dania 108 4 118 ? Aukcja 
Austria 90 6 98-105 Q3 2002 Aukcja 
Tajwan 79 5 220-302 ? Aukcja 
Grecja 65 3 125,6 ? Aukcja 

Korea P d. 59 4 1100 12�2002 
konkurs 

ofert
Belgia 49 3 139,6-139,8 Q3 2003 Aukcja 

Portugalia 43 4 90 12�2002 
konkurs 

ofert
Kanada 36 6 7,16-452,7 trwaj  testy Aukcja 

Australia 23 6 4,6-148 Q4 2002 Aukcja 

20 Long term potential remains high for 3G mobile data services, UMTS Forum Report No. 18, London 
2002, s. 3. 
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Polska 21 3 223 2004 

decyzja 
admini-

stracyjna
Szwajcaria 19 4 29 Q2 2003 Aukcja 

Nowa
Zelandia 17 4 10,3-16,7 ? Aukcja 

Hiszpania 13 4 111 06�2002 
konkurs 

ofert

Norwegiaa 12 3 11,2 trwaj  testy
konkurs 

ofert
S oweniab 5 1 87,5 ? Aukcja 

Francjac 5 2 551 06�2002 
konkurs 

ofert
Israel 4 3 52-53 Q3 2002 Aukcja 

Czechy 2 2 97-106 01�2005 Aukcja 

Finlandia 0 4 0 trwaj  testy
konkurs 

ofert

Japonia 0 3 0
dzia a od 
10�2001 

decyzja 
administra-

cyjna 

Liechtenste-
ind 0 3 0 ? 

decyzja 
administra-

cyjna 

Monako 0 1 0 testy 

decyzja 
administra-

cyjna 

Wyspa Man 0 1 0
dzia a od 
12�2001 

decyzja 
administra-

cyjna 
a  operator Broadband Mobile zwróci  pa stwu przyznan  licencj
b  drugi operator GSM, Simobil, nie wzi  udzia u w aukcji 
c koszt koncesji nie uwzgl dnia op aty licencyjnej obejmuj cej udzia  w przychodach operatora w 

wysoko ci 1% 
d  operator GSM, Telecom FL, odrzuci  mo liwo  otrzymania koncesji ze wzgl du na jej warunki 

ród o: opracowanie w asne na podstawie: www.cellular-news.com/3G/index.html.

Jak wi c wida , pierwsze dzia aj ce sieci telefonii trzeciej generacji znajduj  si
w krajach, w których koncesje przyznano bezp atnie. Natomiast wi kszo  europej-
skich firm telekomunikacyjnych szuka sposobów na zmniejszenie zad u enia i znale-
zienie pieni dzy na sfinansowanie kosztownych inwestycji, w tym na telefoni  komór-
kow  trzeciej generacji. W 2000 r. 46 proc. z 533,3 mld USD kredytów konsorcjal-
nych, jakie banki udzieli y europejskim firmom, przypada  na telekomy. W ocenie 
firmy badawczej Forster Research, w 2008 r. w Europie b dzie funkcjonowa  tylko 
pi ciu operatorów telefonii komórkowej. Z raportu wynika, e od 2003 r. zaczn
spada  zyski operatorów, a w 2007 r. wszystkie firmy zaczn  mie  straty. Dzi redni 

http://www.cellular-news.com/3G/index.html
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zysk z abonenta telefonii komórkowej w Europie wynosi 172 EUR rocznie. Zyski 
pojawi  si  dopiero w 2013 r. redni roczny dochód operatora (ARPU) z jednego 
klienta w latach 2000-2005 b dzie spada rednio o 15 proc. rocznie � z 490 EUR 
obecnie do 419 EUR w 2005 r. B dzie to wynikiem zaostrzaj cej si  konkurencji na 
rynku. W tym czasie ARPU z us ug g osowych spadnie do 313 EUR rocznie, a sieci 
komórkowe wydadz  200 mld USD na budow  sieci UMTS. Wed ug Forster Research 
w 2007 r. zbankrutuj  te nowo wchodz ce na rynek firmy, które mocno przep aci y za 
licencj  w Niemczech i Wielkiej Brytanii21.

Opini  t  wydaj  si  potwierdza  wyniki finansowe telekomów za rok 2001. 
Operator France Télécom poniós  w 2001 r. strat  netto 8,28 mld EUR mimo zwi k-
szenia zysku operacyjnego o 7,1 proc. do 5,2 mld EUR. To pierwsza taka strata w 
historii operatora, który od 1997 r. jest notowany na gie dzie, a od stycznia prowadzi 
ostry spór z MobilCom (w którym posiada 28,5% udzia ów). Wsparcia, w imieniu 
skarbu pa stwa kontroluj cego nadal 54 proc. akcji FT, w uspokajaniu akcjonariuszy i 
rynków finansowych udzieli  wiceminister przemys u Francji, Ch. Pierret, który w 
wywiadzie radiowym stwierdzi , e FT to zasadniczo silne przedsi biorstwo. Sytuacj
pogorszy y dodatkowo og oszone wyniki MobilCom. Operator zwi kszy  strat  o 130 
proc. do 205,6 mln EUR. Przyczyni y si  do tego koszty zwi zane z UMTS i restruktu-
ryzacj 22.

Równie  wyniki, jakie przedstawi  najwi kszy europejski gigant telekomunika-
cyjny Deutsche Telekom nie by y zach caj ce. DT poniós  w 2001 r. straty wynosz ce
3,5 mld EUR. Jest to zdecydowanie wi cej ni  spodziewali si  eksperci. Rok wcze niej
mia  5,9 mld EUR zysku. Jako przyczyny strat podano wysokie koszty uzyskania 
licencji UMTS oraz koszty obs ugi kredytów � d ugi Deutsche Telekom wynosz  60 
mld EUR. Koncern zamierza  przeznaczy  na ich sp at  10 mld EUR uzyskanych z 
planowej emisji akcji jednej z swych spó ek, T-Mobile operatora telefonii komórko-
wej. Emisj  zapowiadano na czerwiec 2002 r., jednak e trudna sytuacja na rynku 
finansowym zmusza Deutsche Telekom do przesuni cia tej operacji w czasie23.

W swoim raporcie rocznym za 2001 r. British Telecommunications, jako jeden z 
czynników ryzyka zwi zanych z dzia alno ci  firmy przedstawia inwestycje w konce-
sje na telefoni  trzeciej generacji. Zdaniem BT zaanga owanie kapita owe mo e nie 
przynie  zwrotu. BT zainwestowa o ok. 10 mld GBP na licencje, g ównie w Wielkiej 
Brytanii i Niemczech � krajach, w których przeprowadzono aukcje na cz stotliwo ci, i 
w których ceny by y najwy sze na wiecie. Zapewnienie pokrycia zasi giem odpo-
wiednich, wymaganych koncesj  obszarów b dzie wymaga o wy o enia kolejnych 10 
mld GBP. Tymczasem nie ma jeszcze w pe ni przygotowanej technologii dla us ug 3G, 
w tym brakuje dostawców m. in. telefonów. Rozpocz cie wiadczenia us ug telefonii 
3G nast pi mniej wi cej równocze nie przez wi kszo  operatorów, co w powi zaniu z 
niepewno ci  co do popytu na us ugi, mo e spowodowa , i  uzyskanie zwrotu z inwe-
stycji w telefoni  3G b dzie niezwykle trudne24.

21  T. widerek, D. Walewska, Wielka wyprzeda  aktywów, �Rzeczpospolita�, 15 stycznia 2001. 
22  P. Rudzki., Najwy sza strata w historii, �Rzeczpospolita�, 22 marca 2002. 
23  P. Jendroszczyk, Rekordowe straty Deutsche Telekom, �Rzeczpospolita�, 06 marca 2002. 
24 BT Annual report and Form 20-F 2001, British Telecommunications. 
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Rozwi zywanie w krajach europejskich problemu czno ci komórkowej trzeciej 
generacji jest coraz bardziej krytykowane przez przedstawicieli sektora czno ci i 
ekspertów. Na spotkaniu w Vitorii w Hiszpanii 15 ministrów czno ci z fachowcami, 
prezes Telefoniki C. Alierta ubolewa  z powodu op at za koncesje UMTS, które by y
dwukrotnie wy sze od obrotów sektora w 2000 r. St d dosz o do wysokiego zad u enia
operatorów i ujemnego nastawienia rynków do czno ci, co doprowadzi o do tego, e
sektor ten znalaz  si  w krytycznej sytuacji. Szef Vivendi Universal E. Licoys wyrazi
zadowolenie, e decydenci u wiadomili sobie, i  nale y w jaki  sposób skorygowa  to 
rozchwianie, do którego doprowadzili. Komisarz E. Liikanen ubolewa , e nie dano 
swego czasu Komisji Europejskiej uprawnie  do rozdzielania zakresów cz stotliwo ci
mi dzy operatorów25.

Jednak e mimo tak negatywnych trendów w ród operatorów europejskich tele-
fonia trzeciej generacji na wiecie rozwija si . Pierwsz  dzia aj c  sie , w pa dzierniku
2001 r., uruchomi  w Japonii operator NNT DoCoMo. Tak e w Europie, na male kiej
wyspie Man w grudniu 2001 r. rozpocz a dzia alno  sie  UMTS. W kilku innych 
krajach rozpocz to testowanie nowej technologii, a operatorzy bacznie przygl daj  si
rozwojowi sytuacji w Japonii. 
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