www.edu-libri.pl
oraz rynku usług telekomunikacyjnych w Europie. Porządkuje i systematyzuje zagadnienia
ogólnoteoretyczne dotyczące integracji, globalizacji, powiązań kapitałowych oraz wzbogaca
zasób wiedzy na temat form integracji przedsiębiorstw, a także przesłanek tworzenia grup
kapitałowych i rodzajów powiązań w tychże grupach”.
Z recenzji dr hab. Barbary Kos, prof. UE w Katowicach
Opracowanie to jest adresowane do wielu środowisk, przede wszystkim do przedstawicieli
świata nauki zainteresowanych problematyką rynku usług pocztowych i telekomunikacyjnych, jego ewolucją na tle zmian integracyjnych w warunkach globalizacji, menedżerów
zarządzających organizacjami, dla których istotna jest problematyka powiązań kapitałowych
i funkcjonowania rynku oraz studentów uczelni i kierunków ekonomicznych na specjalnościach obejmujących przedmioty o tematyce pocztowej, telekomunikacyjnej, transportowej
i logistycznej.

Dr Agnieszka Budziewicz-Guźlecka, dr Maciej Czaplewski i dr Anna Drab-Kurowska są pracownikami naukowo-dydaktycznymi Katedry Polityki Gospodarczej i Ekonomii Społecznej Wydziału
Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. Od ponad 15 lat zajmują się problematyką szeroko rozumianego sektora łączności.

Wydawnictwo edu-Libri jest oficyną wydawniczą publikacji naukowych i edukacyjnych.
Współpracujemy z profesjonalnymi redaktorami merytorycznymi i technicznymi z dużym
doświadczeniem w przygotowywaniu publikacji specjalistycznych. Stawiamy na jakość łączoną
z nowoczesnością, a najważniejsze dla nas są przyjemność współtworzenia i satysfakcja z dobrze
wykonanego zadania.
Nasze publikacje (drukowane i elektroniczne) są dostępne w księgarniach stacjonarnych i internetowych oraz w czytelniach on-line ibuk.pl, osbi.pl i nasbi.pl - szczegóły na stronie wydawnictwa.

Integracja sektorowa wybranych europejskich rynków pocztowych i telekomunikacyjnych

„Monografia wnosi wkład w rozwój teorii i praktyki funkcjonowania rynku usług pocztowych

Agnieszka Budziewicz-Guźlecka
Maciej Czaplewski
Anna Drab-Kurowska

F
mat ragm
eri ent
ał
k
pro siąż
moc ki
yjn
y

Integracja sektorowa wybranych
europejskich rynków pocztowych
i telekomunikacyjnych
w warunkach globalizacji
Digitalizacja i cyfryzacja to nie tylko przyszłość, ale już teraźniejszość.
Publikacja prezentuje wyzwania, przed jakimi stoją przedsiębiorstwa
sektora łączności.

print

pdf

epub mobi

Integracja sektorowa wybranych
europejskich rynków pocztowych
i telekomunikacyjnych
w warunkach globalizacji

Agnieszka Budziewicz-Guźlecka
Maciej Czaplewski
Anna Drab-Kurowska

Integracja sektorowa wybranych
europejskich rynków pocztowych
i telekomunikacyjnych
w warunkach globalizacji

Kraków–Legionowo 2018

© edu-Libri s.c. 2018
Redakcja merytoryczna i korekta: edu-Libri
Projekt okładki i stron tytułowych: GRAFOS
Ilustracja na okładce: PhonlamaiPhoto/iStock

Recenzent: dr hab. Barbara Kos, prof. UE w Katowicach

Publikacja została sfinansowana ze środków na utrzymanie potencjału badawczego
przyznanych Wydziałowi Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego

Wydawnictwo edu-Libri
ul. Zalesie 15, 30-384 Kraków
e-mail: edu-libri@edu-libri.pl
Skład i łamanie: GRAFOS
Druk i oprawa: O
 SDW Azymut Sp. z o.o.
Łódź ul. Senatorska 31
ISBN druk 978-83-65648-41-9
ISBN e-book (PDF) 978-83-65648-42-6
ISBN e-book (epub) 978-83-65648-43-3
ISBN e-book (mobi) 978-83-65648-44-0
Wydawnictwo edu-Libri
Wydanie I | Ark. wyd. 7,5 | Ark. druk. 9,5 | Format 165/235

Spis treści
Wstęp ..........................................................................................................................

7

1. Integracja kapitałowa przedsiębiorstw – ujęcie teoretyczne...............................
1.1. Globalizacja a integracja .................................................................................
1.2. Formy integracji przedsiębiorstw ....................................................................
1.2.1. Organizacje sieciowe ............................................................................
1.2.2. Alians ....................................................................................................
1.2.3. Fuzje, przejęcia i akwizycje ...................................................................
1.3. Istota i przesłanki tworzenia powiązań kapitałowych......................................
1.4. Rodzaje powiązań kapitałowych .....................................................................
1.5. Gospodarowanie w podmiotach powiązanych kapitałowo ..............................

11
11
13
14
18
22
26
30
38

2. Wybrane powiązania kapitałowe na europejskim rynku usług pocztowych ......
2.1. Charakterystyka rynku usług pocztowych .......................................................
2.2. Liberalizacja polityki gospodarczej jako proces inicjujący rozwój powiązań
kapitałowych na rynku usług pocztowych ......................................................
2.3. Analiza integracji sektorowej na wybranych europejskich rynkach
pocztowych ....................................................................................................
2.3.1. Powiązania kapitałowe na polskim rynku pocztowym ..........................
2.3.2. Powiązania kapitałowe na niemieckim rynku usług pocztowych ..........
2.3.3. Powiązania kapitałowe na brytyjskim rynku usług pocztowych.............
2.3.4. Powiązania kapitałowe na francuskim rynku usług pocztowych............

44
44
47
52
54
57
66
68

3. Wybrane powiązania kapitałowe na europejskim rynku usług
telekomunikacyjnych.................................................................................................. 73
3.1. Charakterystyka rynku usług telekomunikacyjnych......................................... 73
3.2. Liberalizacja polityki gospodarczej jako proces inicjujący rozwój powiązań
kapitałowych na rynku usług telekomunikacyjnych ....................................... 75
3.3. Analiza integracji sektorowej na wybranych europejskich rynkach
telekomunikacyjnych ...................................................................................... 80
3.3.1. Powiązania kapitałowe na polskim rynku usług telekomunikacyjnych ... 82
3.3.2. Powiązania kapitałowe na niemieckim rynku usług
telekomunikacyjnych ............................................................................ 91
3.3.3. Powiązania kapitałowe na brytyjskim rynku usług
telekomunikacyjnych ............................................................................ 96
Zakończenie ................................................................................................................ 104
Bibliografia.................................................................................................................. 107

Wstęp
W obecnych warunkach gospodarki rynkowej pocztę i telekomunikację należy rozpatrywać jako istotne ogniwo wzrostu i zmian strukturalnych gospodarki. Integracja
kapitałowa jako forma współdziałania gospodarczego samodzielnych podmiotów
jest stosowana do tworzenia związków na tyle silnych, aby osiągać przewagę konkurencyjną na rynku. Funkcjonujące w dzisiejszej rzeczywistości powiązania kapitałowe to złożone struktury skupiające liczne podmioty na wielu szczeblach
organizacyjnych. Przedmiotem rozważań tego opracowania jest integracja kapitałowa europejskich przedsiębiorstw pocztowych i telekomunikacyjnych.
Zachodzące w ostatnich latach przemiany rzeczywistości gospodarczej na rynkach
europejskich spowodowały poważne przeobrażenia na rynku usług pocztowych
i telekomunikacyjnych. Wynikiem tych przemian są:
rozdział funkcji regulacyjnych i operatorskich na rynku usług pocztowych i telekomunikacyjnych;
demonopolizacja rynku usług pocztowych i telekomunikacyjnych;
konkurencja na zdemonopolizowanych ustawowo segmentach rynku usług
pocztowych i telekomunikacyjnych;
integracja przedsiębiorstw na rynku usług pocztowych i telekomunikacyjnych.
Wymienione zmiany były wynikiem m.in. tego, że w ciągu ostatnich lat w gospodarce światowej nastąpiło nasilenie procesów integracyjnych. Wspólny rynek zaczyna obejmować swoim zasięgiem coraz większe regiony świata. Rozpoczął się
proces zacieśniania powiązań międzynarodowych między różnego rodzaju przedsiębiorstwami oraz, co za tym idzie, coraz większej wzajemnej zależności.
Liberalizacja krajowych rynków pocztowych i telekomunikacyjnych sprzyjała likwidacji monopoli, co ułatwiało operatorom zagranicznym dostęp do rynku wewnętrznego. Spowodowało to potrzebę poszukiwania partnera do współpracy, co
dawało i daje możliwość połączenia potencjału finansowego, technicznego oraz
organizacyjnego, a dzięki temu ukształtowania silniejszej pozycji na rynku krajowym oraz europejskim i globalnym.
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Zdefiniowanie pojęć „rynek usług telekomunikacyjnych” oraz „rynek usług pocztowych”
wymaga wyjścia od przedstawienia istoty „rynku”, „poczty” i „telekomunikacji”.
W literaturze można znaleźć wiele różnych definicji rynku. W jednej z nich mówi
się, że „definiowanie rynku w naukach ekonomicznych, chociaż bardzo zróżnicowane, sprowadza się zwykle do stwierdzenia, że rynek to proces wymiany zachodzący między sprzedającymi a kupującymi”. Uwzględniając różne ujęcia, rynek
można ostatecznie zdefiniować jako „miejsce wymiany produktów wtedy, gdy nabywcy odczuwają potrzebę zakupu towarów lub usług, są skłonni zaspokoić swoje
potrzeby, mają swobodę dokonywania zakupu i posiadają środki pieniężne, a sprzedawcy dysponują odpowiednimi produktami bądź usługami i są gotowi je sprzedać
po cenach akceptowanych przez nabywców. Można więc powiedzieć, że na rynku
odbywa się swoista gra o nabywcę. W tej grze wygrywa ten, kto ma lepszy pomysł,
atrakcyjniejszy produkt, oferuje korzystniejszą cenę, stwarza dogodniejsze warunki
zakupu i stosuje skuteczniejszą reklamę” [Mruk, 2003, s. 11].
Etymologicznie znaczenie słowa „poczta” wywodzi się od łacińskiej nazwy stacji
wymiany koni (stworzonej w czasie Cesarstwa Rzymskiego) – mutatio postia.
Obecnie poczta stanowi część składową gospodarki, nastawioną na działalność
komercyjną. Można zauważyć, że w sektorze pocztowym funkcjonuje wiele podmiotów świadczących usługi, które zaspokajają potrzeby poszczególnych segmentów
obsługiwanego rynku. Natomiast warto podkreślić, że w sektorze tym prowadzą
działalność te podmioty, które obok celów komercyjnych realizują także cele społeczne.
Słowo „telekomunikacja” pochodzi od dwóch słów, greckiego tele (odległy, daleko)
i łacińskiego communicare (dzielenie się z kimś), co razem oznacza przesyłanie
informacji na odległość.
Współcześnie telekomunikację definiuje się jako „przesyłanie na odległość znaków, sygnałów, pisma, obrazów, dźwięków albo informacji jakiejkolwiek natury
drogą przewodową, radiową, optyczną lub poprzez jakiekolwiek urządzenie wykorzystujące energię elektromagnetyczną” [Babis, Maziarz (red.), 1999, s. 20; Gospodarek, 1996, s. 14].
Rynek usług pocztowych jest jednym z głównych rynków łącznościowych, na których w ostatnich latach można było zaobserwować występowanie licznych powiązań kapitałowych. Punktem wyjścia do rozważań na temat powiązań kapitałowych
na rynku pocztowym jest wskazanie na istotę tego rynku, ramy funkcjonowania
oraz jego segmentację. Poczta jako sektor gospodarki jest podmiotem pośrednictwa
na rynku, istotnym ogniwem łańcucha dystrybucji oraz szczególnym (swoistym)
operatorem logistycznym. Pośrednictwo rynkowe poczty wykracza poza zakres
używany w teorii marketingu i logistyki. Wynika to zwłaszcza z charakteru usługowego poczty, czyli przede wszystkim tworzenia kontaktów między nadawcą informacji a jej odbiorcą, a także innych form więzi rynkowych lub konkretnych
świadczeń, w których poczta występuje w roli przekaźnika. Działalność ta prowadzona jest za pośrednictwem tradycyjnych kanałów kontaktu operatorów
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pocztowych z konsumentami podmiotów zlecających poczcie świadczenia na ich
rzecz oraz jest wspomagana technologiami teleinformatycznymi.
Podstawowym celem pracy jest:
przedstawienie zagadnień związanych z integracją kapitałową na rynku;
zidentyfikowanie zmian zachodzących na wybranych europejskich (w tym
polskim) rynkach usług telekomunikacyjnych i pocztowych na tle procesów integracyjnych w Unii Europejskiej.
W rozdziale pierwszym (autorstwa Agnieszki Budziewicz-Guźleckiej) przedstawiono ogólnoteoretyczne zagadnienia dotyczące integracji, globalizacji, powiązań
kapitałowych. Zaprezentowano formy integracji przedsiębiorstw, zwracając uwagę
na organizacje sieciowe, alianse, fuzje, przejęcie. Scharakteryzowano przesłanki
tworzenia grup kapitałowych i rodzaje powiązań w tych grupach.
W rozdziale drugim (autorstwa Anny Drab-Kurowskiej) dokonano prezentacji zmian
zachodzących na rynkach pocztowych Polski, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Francji
w kontekście działań integracyjnych.
W rozdziale trzecim (autorstwa Macieja Czaplewskiego) zaprezentowano zmiany
zachodzące na telekomunikacyjnych rynkach europejskich, będące następstwem
integracji.

1. Integracja kapitałowa przedsiębiorstw –
ujęcie teoretyczne
1.1. Globalizacja a integracja
Procesy globalizacji i integracji mają istotny wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw na rynkach regionalnych, krajowych, międzynarodowych oraz globalnych.
Jak praktycznie wszystkim zjawiskom czy procesom, również w przypadku globalizacji czy liberalizacji – nowym szansom i wyzwaniom towarzyszą także ryzyko
i zagrożenia. Problem konsekwencji globalizacji wzbudza emocje, wywołując
spory między jej zwolennikami a sceptykami i pesymistami. Uważa się, że głównym problemem jest pojawienie się w następstwie procesów globalizacji „wygranych” i „przegranych” [Babis, Dorozik, Szewczuk, 2001, s. 259].
Wskazując na główne zagrożenie globalizacji, należy podkreślić, że globalizacja
wyłącza z udziału w rynku globalnym członków społeczeństwa i przedsiębiorstwa,
które nie są wystarczająco konkurencyjne, by rozpocząć walkę. Na rynku trwa cały
czas rywalizacja i walka o przetrwanie, z tym że obecnie w skali globalnej.
Nieustanne zmiany i przemiany następują w sposobie funkcjonowania gospodarki
globalnej. Wynikają przede wszystkim z intensywnego postępu technicznego i technologicznego w zakresie przesyłu informacji, a więc rozwoju telekomunikacji oraz
wszelkich środków komunikacji i teleinformatyki. Symptomatyczne jest powszechne
w ostatnich latach używanie pojęcia „społeczeństwo informacyjne”, które funkcjonuje już nawet jako kategoria ekonomiczna.
Analizując proces globalizacji, należy zaobserwować, że problemy, jakie mogą wyniknąć z tego zjawiska [Grzywacz, 2001, s. 300–301]:
są obiektywnym następstwem rozwoju ekonomicznego lub wynikiem istniejących w nim dysproporcji;
zmieniają warunki życia;
dotyczą całego świata;

1. Integracja kapitałowa przedsiębiorstw – ujęcie teoretyczne

12

występują jednocześnie, są ze sobą powiązane i uzależnione od działania dużej
liczby różnorodnych czynników;
ich rozwiązanie wymaga podjęcia odpowiednich działań w wielu dziedzinach
życia społecznego;
wymagają podjęcia przedsięwzięć o zasięgu ogólnoświatowym, co jest niemożliwe bez współpracy wielu, a najlepiej wszystkich krajów.
Zwolennicy twierdzą, że globalizacja jest jedynym możliwym sposobem eliminacji
ubóstwa. Natomiast przeciwnicy widzą w niej sposób na większe wykorzystanie
przez najbogatszych trzeciego świata oraz to, że procesy globalizacyjne są traktowane jako główna siła sprawcza prowadząca do tego, że państwo przestaje mieć
nadzór nad gospodarką. Przejmuje go rynek i narzuca społeczeństwom zasady
funkcjonowania. Priorytetem staje się dążenie do efektów, które mają wyrażać się
zyskiem i wydajnością. Taka sytuacja nie musi być niebezpieczna dla państw bogatych, ale dla biednych najczęściej jest.
Globalizacja może przynosić korzyści wszystkim, pod warunkiem że państwa będą
kształtować jej ramy instytucjonalne, przy założeniu że handel i współpraca międzynarodowa nie są grą o sumie zerowej (szerzej: [Ratajczak, 2017, s. 22]).
Z kolei integracja jest procesem polegającym na dobrowolnym zacieśnianiu współpracy, przez co najmniej dwa przedsiębiorstwa, na drodze postępującej eliminacji
barier ograniczających tę współpracę. Jest to proces obejmujący zmiany w strukturach gospodarczych poszczególnych przedsiębiorstw (w wyniku ich wzajemnych
powiązań), zmierzające do wytworzenia jednolitej struktury ekonomicznej i dzięki
niej jednolitego organizmu gospodarczego.
Proces globalizacji dąży do integracji działalności gospodarczej na skalę globalną,
z kolei postępujące procesy regionalizacji zmierzają do podziału gospodarki światowej na regiony.
Mimo pewnych swoistych atrybutów cechujących globalizację i integrację, procesy
te łączy w szczególności to, że [Budziewicz-Guźlecka, 2009, s. 20]:
u fundamentów obu tkwią procesy i mechanizmy związane z tym, co w ekonomii
znane jest jako ekonomia skali;
w obu procesach szczególną rolę odgrywają: przyspieszenie postępu techniczno-technologicznego i naukowego, a także przełom informatyczny czy też wzrost
wydajności pracy.
Postępująca globalizacja oraz wzmagająca się konkurencja między podmiotami na
rynku wymuszają poszukiwanie coraz skuteczniejszych sposobów sprostania pojawiającym się wyzwaniom. Jednym z takich sposobów jest tworzenie grup kapitałowych. Grupy te sprzyjają temu procesowi dzięki występowaniu zjawiska synergii,
polegającemu na osiąganiu lepszych rezultatów w wyniku współdziałania kilku
jednostek, niżby to miało miejsce w przypadku sumy rezultatów oddzielnie funkcjonujących podmiotów [Kaczmarek, Glinkowska, 2012, s. 5]. Najważniejszym
celem każdej organizacji jest długookresowy wzrost jej wartości. Wzrost ten może
się odbywać zarówno przez koncentrację kapitału i osiąganie większych zysków,
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jak i przez zdobywanie nowych rozwiązań i umiejętności w obszarze technologicznym czy organizacyjnym.
Globalizacja i integracja przyczyniają się do pojawienia się przedsiębiorstwa globalnego lub regionalnego jako kluczowego podmiotu w gospodarce i społeczeństwie.
Międzynarodowy rynek wymusza na przedsiębiorstwie działanie w globalnym
otoczeniu, czyli zorientowanie podmiotu gospodarczego na rynki światowe, które
funkcjonuje w warunkach globalnej konkurencji oraz bazuje na globalnych czynnikach produkcji. Takie wyjście przedsiębiorstw poza swój dotychczasowy rynek
narodowy wynika z wielu czynników o charakterze negatywnym i pozytywnym
[Smalec, 2012, s. 27]. Coraz częściej uznaje się, że firma globalna zastępuje władzę
publiczną jako główny podmiot w gospodarowaniu, kierowaniu i kontrolowaniu
światowej gospodarki. Narodowe władze gospodarcze mają istotne uprawnienia
dotyczące podejmowania decyzji w sprawach gospodarczych. Ich siłę znacznie
zmniejszyły lata intensywnych i systematycznych zmian w obszarach prywatyzacji
i deregulacji oraz liberalizacji, które wzmocniły siłę gospodarczą firm prywatnych, oraz mechanizmów i przepisów opartych na prywatnej formie własności.
Przedsiębiorstwa często zawierają porozumienia o współpracy z innymi firmami
(nawet konkurentami), w szczególności w sektorach zaawansowanych technologii
(elektronika i telekomunikacja). Współpraca między firmami staje się instrumentem służącym stawaniu się konkurencyjnym na rynku globalnym.

1.2. Formy integracji przedsiębiorstw
Kiedyś niektóre rynki miały jedynie wymiar krajowy, jednak obecnie są przeważnie
dostępne dla firm międzynarodowych. Otwarcie granic politycznych w krajach,
które wcześniej działały samodzielnie, sprawiło, że przedsiębiorstwa ponadnarodowe, globalne stały się atrakcyjne jako forma ekspansji biznesu danego kraju.
Konsolidacja firm służy realizacji globalnych oraz regionalnych strategii. Rozwój
tych tendencji był i jest zauważalny zwłaszcza w tych krajach, które otworzyły
granice dla swobodnej wymiany z zagranicą w ramach uczestnictwa w ugrupowaniach integracyjnych, takich jak np. Unia Europejska.
W zależności od kraju, w jakim działa przedsiębiorstwo, wybiera ono jedną z czterech strategii rozwoju. Sytuacje te przedstawiono w tabeli 1.1.
Tabela 1.1. Możliwości wyboru strategii rozwoju
Dążenie do działania w skali regionalnej
Dążenie do integracji
gospodarczej

Rośnie

Maleje

Rośnie

1

3

Maleje

2

4

Źródło: [Szczepankowski, 2000, s. 126].
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