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Dotyczy: Stanowisko konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie DHRT.SMP.6041.5.2017
Nawiązując do opublikowanego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie zniesienia regulacji
na rynku rozpoczynania połączeń, przedstawiam stanowisko Nexotech S.A. w tej sprawie.
W naszej ocenie na cały ten temat związany z regulacjami rynku należy patrzeć już z uwzględnieniem
toczącej się szybkiej ewolucji rynku telekomunikacyjnego, szczególnie w zakresie zmian
technologicznych. Niezaprzeczalnym faktem, jest obecnie rozwój technologii telekomunikacyjnych
opartych o łącza światłowodowe, sieć komórkową, a w mniejszym stopniu również sieci operatorów
CATV i Ethernet.
W związku z szybkim rozwojem technologii światłowodowej, mobilnej LTE następuje
permanentny regres usług świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej, opartej o technologię
miedzianą. Jako spółka działająca na tym rynku i utrzymująca usługi stacjonarne bardzo dokładnie
widzimy kierunek wycofywania się operatorów z wykorzystywania tradycyjnej sieci telekomunikacyjnej
do świadczenia klasycznych usług telefonicznych. Poza tym usługi oparte o tradycyjną technologię
miedzianą są coraz mniej efektywne i zainteresowanie klientów jest również coraz mniejsze.
Uwzględniając powyższe, słuszne jest dążenie Prezesa UKE w kierunku zniesienia regulacji
usług, na które nie ma rynkowego zapotrzebowania. Takie działanie należy ocenić, jako w pełni
uzasadnione i logiczne. Jednak naszym zdaniem zaproponowana przez Prezesa UKE treść decyzji
jest w pewnych obszarach zbyt zachowawcza. Mianowicie przyjęcie długiego, aż dwuletniego okresu
przejściowego, w którym nadal obowiązki byłyby utrzymane, jest według nas nieuzasadnione i można
wstrzymać regulację tego rynku zdecydowanie szybciej, co będzie miało pozytywny wpływ na rynek
telekomunikacyjny. To pozwoli operatorom sprawniej zmieniać się technologicznie i proponować
klientom dużo bardziej zaawansowane usługi oparte o technologię światłowodową.
Usługi telefoniczne świadczone w tradycyjnej sieci nie powinny być sprzedawane,
a operatorzy powinni móc, jak najszybciej przejść na świadczenie usług w oparciu choćby o IP. Takie
działanie przyczyniłoby się do wzrostu efektywności i w efekcie do rozwoju Społeczeństwa Cyfrowego.
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