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LIETUVOS RESPUBLIKOS
SUSISIEKIMO MINISTRO
ĮŽANGINIS ŽODIS
Informacinių ir ryšių technologijomis besidominčius

Konkurencinėje aplinkoje ypač svarbu surasti balansą

skaitytojus maloniai nustebins ir 2007 m. Lietuvos ryšių

tarp tinklų bei paslaugų plėtros ir saugios jų eksploatacijos.

sektoriaus plėtros rodikliai - jie nuolat gerėja. Tačiau ypač

Būtent to mes ir siekiame.

svarbu tai, kad šį sektorių vis dar galime laikyti esant vienu
inovatyviausių.

Europos Sąjungos ekonominė plėtra ir darbo vietų kūrimas – vienas iš pagrindinių atnaujintos Lisabonos strate-

Mūsų šalies ryšių sektorius liberalizuotas dar prieš Lie-

gijos tikslų. Europos Komisijos strategijoje i2010 „Europos

tuvai tampant Europos Sąjungos nare, tačiau tik dabar,

informacinė visuomenė augimui ir užimtumui skatinti“ buvo

praėjus laiko išbandymus, galima teigti, kad ryšių sekto-

pabrėžta, kad pagrindinė sąlyga norint tai pasiekti yra suda-

riaus įmonės sėkmingai prisitaikė prie naujo teisinio regu-

ryti galimybę naudotis nebrangiais ir saugiais plačiajuosčio

liavimo. Tik laikas ir rinkos analizė padeda išryškinti teisinio

ryšio tinklais. Svarbu pažymėti, kad kaimiškųjų vietovių

reguliavimo trūkumus ir neišnaudotas liberalizuotos rinkos

informacinių technologijų plačiajuosčio tinklo RAIN plėtrą

galimybes. Atsižvelgiant į iki šiol sukauptą patirtį, rinkos ir

Lietuvoje 2007 m. vainikavo ne tik sėkminga techninė tinklo

technologijų pokyčius, 2007 m. Europos Komisija pasiūlė

plėtra, bet ir aktyvi operatorių veikla pradedant jį eksploa-

pakeisti 2002-ųjų metų elektroninių ryšių direktyvų paketą.

tuoti.

Reikia pažymėti, kad Lietuvos valstybės institucijos aktyviai
dalyvauja svarstant ES direktyvų projektus.

Praėjusiųjų metų Lietuvos ryšių sektoriaus pasiekimai,
pradėti nauji ir tęsiami ankstesni darbai - tai dar vienas sėk-

Tačiau šiandien galima drąsiai teigti, kad buvo einama

mingas žingsnis įgyvendinant vieną svarbiausių Lietuvos

teisingu – rinkos liberalizavimo – keliu, nes tai skatino toles-

Respublikos Vyriausybės prioritetų – kuriant žinių visuome-

nę ryšio technologijų plėtrą. Tą rodo ir rezultatai – pavyz-

nę. Tikiu, kad bendromis pastangomis sukursime tinkamas

džiui, Lietuva ir pernai išliko judriojo telefono ryšio rinkos

sąlygas visiems Lietuvos gyventojams naudotis visomis

plėtros lyderė Europoje. Svarbu pažymėti ir tai, kad šian-

ryšių sektoriaus teikiamomis galimybėmis.

dien didžiojoje Lietuvos teritorijos dalyje jau veikia skaitmeninė televizija, sparčiai gerėja duomenų perdavimo paslaugų teikimas.
Ryšių tinklai šiandien tapo vienu svarbiausių ekonomi-

Ministras

Algirdas Butkevičius

nio ir visuomenės plėtros veiksniu. Asmenų, verslo ir valstybės institucijų veikla tampa nebeįmanoma be efektyviai
veikiančio ryšių tinklo. Tačiau tuo pačiu kyla ir nemažai
naujų spręstinų klausimų - prisijungimo, patikimo ryšių tinklo veikimo, atsparumo perkrovoms, taip pat apsaugos nuo
neteisėtų veikų elektroninėje erdvėje. Šių klausimų teisinis
reglamentavimas - ypač sudėtingas, nes tai priklauso nuo
techninių bei technologinių elektroninių ryšių tinklų galimybių, taigi ir nuo investicijų.
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LIETUVOS RESPUBLIKOS
RYŠIŲ REGULIAVIMO
TARNYBOS DIREKTORIAUS
ĮŽANGINIS ŽODIS
2007 m. Lietuvos IRT sektoriaus plėtra buvo stabili ir

2007 m. stebėjome tikrai intensyvią trečiosios kartos

visapusiška. Šis mano vertinimas paremtas tendencijų

judriojo radijo ryšio (UMTS) tinklų plėtrą. Nuo metų pra-

lyginimu, jų projektavimu į ateitį. Žvelgdamas į praėjusius

džios UMTS bazinių stočių skaičius išaugo 6,3 karto, UMTS

metus, noriu paminėti keletą faktų, kurie apibūdina 2007 m.

tinklai aprėpia apie 75 proc. Lietuvos gyventojų, o bendras

IRT sektorių.

paketinio duomenų perdavimo paslaugų abonentų skaičius

Pastaruosius keletą metų itin sparčiai augant ben-

per metus išaugo beveik 33 proc.

droms materialinėms investicijoms į Lietuvos ūkį, investicijų

Manau, kad 2007 m. kada nors pavadinsime persilau-

į elektroninių ryšių infrastruktūrą dalis bendroje materialinių

žimo skaitmeninės televizijos srityje metais. Skaitmeninė

investicijų struktūroje išlieka stabili. Per metus investicijos į

televizija dėl aktyvios rinkos dalyvių veiklos tapo žinomu

elektroninių ryšių infrastruktūrą išaugo daugiau nei trečda-

dalyku tikriausiai didžiajai daliai plačiosios visuomenės,

liu ir pasiekė beveik pusę milijardo litų. Šį ženklų investicijų

tačiau dar svarbiau, matyt, yra tai, kad skaitmeninė tele-

apimties augimą 2006–2007 m. siečiau su antrąja skaitme-

vizija yra suprantama kaip technologinių alternatyvų rinki-

ninių tinklų vystymo banga.

nys – antžeminė, palydovinė, IP televizija, kabelinė ir pan.

Elektroninių ryšių sektoriaus, pasiekusio beveik 3 mili-

Manau, kad būtent dėl technologinės pasiūlymų įvairovės

jardus litų, augimas 2007 m. viršijo bendrą šalies BVP augi-

sparčiai auga skaitmeninės televizijos abonentų skaičius,

mą. Darbo našumas sektoriuje taip pat buvo aukštesnis

ypač metų sandūroje, kai į šią rinka įėjo tradiciškai elek-

nei vidutinis šalies ūkyje. Pridėtinės vertės per vieną darbo

troninių ryšių rinkos dalyviais laikomos įmonės su visiškai

valandą sektoriuje buvo sukurta beveik 2 kartus daugiau

suformuotais konkurencingais paslaugų pasiūlymais.

nei vidutiniškai šalies ūkyje. Kainų dinamika elektroninių

Turinio prieinamumas per bet kurią elektroninių ryšių

ryšių sektoriuje buvo atvirkštinė bendrai kainų augimo dina-

prieigą ir praktiškai į bet kurį galinį įrenginį, turinio paslau-

mikai Lietuvos ūkyje ir stabdė inﬂiacijos rodiklio kilimą.

gų teikimas „pagal pareikalavimą“ – keleto pastarųjų metų

Elektroninių ryšių sektoriaus struktūriniai pokyčiai ir įvai-

tendencija, koncepcijos „pajungtis visur ir visada“ praktinė

rių paslaugų naudotojų skaičiaus kaita rodo ir kokybinius

apraiška. Vis tik naujos galimybės – tai ir nauji pavojai, iš

paklausos pokyčius, ir tinklų vystymo gaires.

kurių rimčiausias, mano asmenine nuomone ir vertinimu

2007 m. daugiau nei 33 proc. išaugo bendras duome-

– nesudėtingai prieinamas žalingas turinys internete, ypač

nų paslaugų naudotojų skaičius – praėjusių metų pabai-

toks turinys, kuris kenkia vaikų psichikai, trikdo normalią

goje šiomis paslaugomis naudojosi 2,05 mln. gyventojų.

vaiko raidą ar net kelia ﬁzinį pavojų. Tai negali nekelti neri-

Taip pat daugiau nei trečdaliu išaugo plačiajuosčio ryšio

mo, ir aš matau, kiek daug dar turime nuveikti ateityje.

prieigos naudotojų skaičius. Tam didelės įtakos turi inten-

Pastaruosius keletą metų matomos tendencijos įvai-

syvi technologinė konkurencija plačiajuosčio ryšio srityje.

riausias paslaugas – balso, duomenų, turinio, pramogų,

Pagreitį tolesniam šios rinkos paslaugų visuotinumui ir pri-

pridėtinės vertės, t. t. – teikti bet kokiais tinklais į bet kokius

einamumui, be abejo, suteiks 2007 m. pradėti steigti ir vys-

įrenginius, t. y. technologijų, paslaugų, rinkų, verslo mode-

tyti viešieji belaidės plačiajuostės prieigos tinklai, veikiantys

lių susiliejimas šiandien yra negrįžtamai įvykęs faktas. Kas

3,410–3,600 GHz radijo dažnių juostoje.

toliau? 2007 m. rudenį pradėtas teikti mobilusis elektroni-
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nis parašas. Mano vertinimu, tai naujas elektroninių ryšių
verslo etapas, kai vertikali integracija užtikrina sąlygas, o
naujoviškas požiūris suformuoja paskatas konverguotiems
elektroniniams ryšiams veikti informacinės visuomenės
paslaugų srityje.
Kompleksiškai vertindamas šiuos ir kitus IRT sektoriaus
plėtros faktus, darau išvadą, kad elektroninių ryšių sektorius yra gyvybingas ir visiškai išnaudojo šalies ūkio pakilimo
metus augimui ir stiprėjimui – IRT paslaugos patenka į bet
kurio gyventojo būtiniausiųjų paslaugų krepšelį. Žinoma,
dar ne viskas padaryta kuriant investicijoms, inovacijoms ir
verslumui palankią aplinką – šiame sektoriuje darbų visuomet bus, nes poreikiai kinta labai greitai. Tačiau rinkos dalyviai be jokios abejonės yra pasirengę tiek infrastruktūros,
tiek rinkodaros požiūriu išnaudoti naujas galimybes ir didinti
gyventojų gerovę, plėtodami informacinę ir žinių visuomenę.
Prielaidų veiksmingai konkurencijai pašto paslaugų
sektoriuje dėl Europos Parlamento ir Tarybos priimtų sprendimų dar teks palūkėti – visiška sektoriaus liberalizacija
numatoma 2013 m. Nors jau dabar yra matomi laipsniško
liberalizavimo rezultatai – auganti naujųjų paslaugų teikėjų
dalis, stiprėjanti konkurencija, tačiau, kaip parodė elektroninių ryšių sektoriaus patirtis, tik visiškas rinkos atvėrimas
duoda ženklių rezultatų. Vis tik šis pereinamasis laikotarpis
pašto sektoriuje suteikia laiko istoriniams rinkos dalyviams
reformuoti ir modernizuoti veiklos operacijas, užtikrinti tinklo integralumą, pritaikyti verslo modelį prie elektroninės
realybės poreikių.
Stebėdamas ir vertindamas informacinės visuomenės
paslaugų plačiąja prasme sektoriuje vykstančius procesus
bei pokyčius, tvirtai galiu pasakyti, kad sektoriaus dalyviai
yra pasiruošę bet kokiems technologiniams, infrastruktūriniams iššūkiams, paklausos pokyčiams ir pasitinka tuos
iššūkius su atnaujintais verslo modeliais ir naujoviškais
paslaugų pasiūlymais. Šiame kontekste kaip niekada aiškiai išryškėjo bendro valstybės požiūrio į sektorių poreikis,
kuris yra gyvybiškai būtinas, jei norime tvarios informacinės visuomenės plėtros, kurios pamatas – infrastruktūrinė
parengtis – jau padėtas. Na, o kartu su bendru požiūriu
būtini ir drąsūs strateginiai sprendimai, valia ir užsispyrimas
juos įgyvendinti.
Ar metai buvo įdomūs? Taip, įdomūs savo nuoseklumu,
kuris, matyt, buvo pasirengimas kokybiniams pokyčiams.
Nors, antra vertus, visada žvelgiant į ateitį atrodo, kad ji
bus dar įdomesnė.

Direktorius

Tomas Barakauskas
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Technologijų ir paslaugų plėtra
-

Pasaulio ekonomikos forumo kiekvienais metais

rengiamoje konkurencingumo vertinimo ataskaitoje Lietuva
2007 m. tarp 131 šalies atsidūrė 38 vietoje (2006 m. Lietuva buvo 39-oje vietoje tarp 122 valstybių). Tarp naujųjų ES
šalių Lietuva pagal šį rodiklį yra trečioje vietoje po Estijos ir
Čekijos Respublikos4.
-

Plačiajuosčio ryšio rinkoje išlieka intensyvi techno-

loginė konkurencija: 2007 m. spalio mėn. duomenimis Lietuvoje mažiau nei pusė – 47,1 proc. – ﬁksuoto plačiajuosčio

RYŠIŲ SEKTORIAUS PLĖTROS
TRUMPA APŽVALGA

ryšio prieigų buvo teikiamos naudojant xDSL technologijas
(ES-27 vidurkis buvo 79,9 proc)5. Istorinis ﬁksuoto ryšio
operatorius TEO LT, AB, plačiajuosčio ryšio rinkoje pagal
plačiajuosčio ryšio linijų skaičių užėmė 49,7 proc., tokio
rodiklio vidurkis ES yra 46,3 proc.6

2007 m. Lietuvos IRT sektoriuje vyko sparti ryšių paslau-

-

2007 m. suteikta teisė naudoti radijo dažnius

gų technologinė plėtra ir toliau augo investicijos į elektroninių

(kanalus) viešiesiems belaidžio ryšio prieigos tinklams

ryšių infrastruktūrą – 2007 m. investicijos į elektroninių ryšių

įrengti 3,410–3,600 GHz radijo dažnių juostoje AB Lietu-

infrastruktūrą, palyginti su 2006 m., išaugo 31,6 proc. ir

vos radijo ir televizijos centrui, UAB „Balticum TV“ ir UAB

siekė 460,98 mln. Lt. Nors ryšių grupės paslaugų ir prekių

„Neltė“. Šios įmonės per dvejus metus trijuose, o per

kainos 2007 m. ir toliau mažėjo (mažėjimas siekė 7,3

penkerius metus – penkiuose Lietuvos miestuose turi įrengti

proc.1), šiek tiek stabdydamos bendro Lietuvos inﬂiacijos

belaidės plačiajuostės prieigos tinklą, kuriuo galėtų naudo-

rodiklio augimą, tačiau dėl didėjančio paslaugų vartojimo

tis ne mažiau kaip 50 proc. kiekvieno to miesto gyventojų.

elektroninių ryšių rinkos pajamos ir toliau augo – 2007 m. jų

Per dešimt metų tinklai turės būti įrengti visoje Lietuvos

augimas sudarė daugiau nei 10 proc.

Respublikos teritorijoje ir būti prieinami ne mažiau kaip

Pasaulio ekonomikos forumo pasaulio šalių konkuren-

90 proc. visų Lietuvos Respublikos gyventojų. Iki 2008 m.

cingumo vertinimo ataskaitoje pagal konkurencingumo

balandžio 1 d. RRT gavo 55 prašymus įregistruoti viešojo

rodiklį Lietuva patenka tarp 40 konkurencingiausių pasaulio

belaidžio ryšio prieigos tinklo centrines stotis.

valstybių2. Iš viso į keturiasdešimtuką pateko 17 ES valstybių

-

2007 m. Lietuva sėkmingai bendradarbiavo IRT

narių. Siekiant efektyvios konkurencijos elektroninių ryšių

srityje su kitomis valstybėmis ir tarptautinėmis organizaci-

paslaugų ir tinklų rinkoje laukiama teigiamų rezultatų dėl

jomis. 2007 m. spalio 22 – lapkričio 16 d. Ženevoje vyku-

RRT vykdomo ex ante reguliavimo – 2005–2007 m. ūkio

sios Pasaulinės radijo ryšio konferencijos (WRC-07), kurią

subjektų pripažinimas turinčiais didelę įtaką tam tikrose

organizavo Tarptautinė telekomunikacijų sąjunga (ITU),

rinkose ir įpareigojimų, mažinančių jų įtaką rinkose, nus-

metu Lietuva užsitikrino galimybes vystyti judriojo radijo

tatymas turėtų labai pagerinti kitų ūkio subjektų veiklos

ryšio sistemas keturiose papildomose radijo dažnių juos-

sąlygas bei ženkliai sumažinti įėjimo į elektroninių ryšių

tose: 48,5–56,5 MHz, 68–73 MHz, 76–87,5 MHz, 830–862

rinką barjerus.

MHz. Buvo pagerintos pastaruoju metu labai paklausios

2007 m. pagrindinės Lietuvos elektroninių ryšių sek-

3,410–3,600 GHz radijo dažnių juostos naudojimo judrio-

toriaus plėtros tendencijos išliko tos pačios kaip ir 2006 m.

sios tarnybos reikmėms tarptautinio koordinavimo sąlygos.

– spartus judriojo ryšio ir plačiajuosčio interneto naudojimo
augimas, vartotojų preferencijų kaita link naujų technologijų,
intensyvi konkurencija tarp įvairių technologinių platformų
plačiajuosčio ryšio srityje. Pagreitį tolesnei technologinei
plėtrai taip pat suteiks 2007 m. išduoti leidimai naudoti
radijo dažnius (kanalus) iš 3,410–3,600 GHz radijo dažnių
juostos viešiesiems belaidžio ryšio prieigos tinklams.
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Ryšių sektoriaus plėtros trumpa apžvalga

1 pav. ES valstybių narių konkurencingumo vertinimas 2007 m.
Šaltinis: World Economic Forum, The Global Competetiveness Report 2007–2008 // http://www.gcr.weforum.org/

2007 m. toliau vyko intensyvi trečiosios kar-

2007m. judriojo telefono ryšio tinklu teikiamomis paketinio

tos radijo ryšio (UMTS) tinklų plėtra – augo tiek bazinių

-

duomenų perdavimo (GPRS, EDGE, UMTS) paslaugomis

stočių

perdavimo

besinaudojančių abonentų skaičius padidėjo 32,8 proc.

paslaugos naudotojų skaičius. Iki 2007 m. pabaigos

skaičius,

tiek

paketinio

duomenų

UMTS paslaugomis pasinaudojusių aktyvių viešojo judriojo

buvo užregistruotos 522 UMTS bazinės stotys. Nuo metų

telefono ryšio abonentų skaičius iki 2007 m. gruodžio 31 d.

pradžios bazinių stočių skaičius išaugo 6,3 karto, o UMTS

išaugo iki 152,9 tūkst. (per 2007 m. IV ketv. augimas sudarė

tinklu gali naudotis apie 75 proc. Lietuvos gyventojų.

51,7 proc.)7.

* Liuksemburgas 2006 m. taikė kitokią skverbties skaičiavimo metodiką nei 2007 m.
2 pav. Judriojo ryšio skverbtis ir augimas ES šalyse 2007 m., proc.
Šaltinis: Progress Report on the Single European Electronic Communications Market 2007 (13th report), European Commission,
Brussels, 2008

-

Informa Telecoms & Media 2007 m. I pusm.

pirmaujančių ES valstybių tiek pagal judriojo ryšio skverbtį,

duomenimis, tarp Vidurio ir Rytų Europos valstybių Lietuva

tiek pagal šio rodiklio augimą. Judriojo ryšio skverbtis Lietu-

pagal naudojimąsi judriojo ryšio paslaugomis (140 min. 1

voje 2007 m. spalio mėn. siekė 144 proc., tuo tarpu 27 ES
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abonentui per mėnesį) buvo antroje vietoje po Vengrijos .
-

2007 m. Europos Bendrijų Komisijos 13-osios

pažangos ataskaitos duomenimis, Lietuva išlieka viena iš

šalių vidurkis buvo 112 proc., judriojo ryšio skverbtis per
metus išaugo daugiau nei 10 proc. Didesnis šio rodiklio
augimas buvo užﬁksuotas tik penkiose ES šalyse9.
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Lietuvos ryšių sektorius

-

2007 m. pabaigoje bendras interneto abonentų

-

Plačiajuosčio

ryšio

technologijomis

besinau-

skaičius, įskaitant ir abonentus, besinaudojančius interneto

dojančių abonentų skaičius per 2007 m. išaugo 37,7 proc.

prieigos viešojo judriojo telefono ryšio galiniame įrenginyje

ir sudarė 507,6 tūkst.

paslauga (WAP), siekė 2,05 mln. ir, palyginti su 2006 m.,
išaugo daugiau nei 33 proc.
-

-

2007 m. liepos mėn. duomenimis, plačiajuosčio

ryšio skverbties metinis augimas Lietuvoje buvo didesnis

Mažėja naudojimosi internetu atskirtis tarp miestų

nei ES: Lietuvoje plačiajuosčio ryšio skverbtis išaugo 4,3, o

ir kaimo vietovių. Statistikos departamento duomenimis,

ES – 3,3 procentinio punkto11. Iki 2007 m. pabaigos išaugusi

2003 m. I ketv. internetu naudojosi 8,7 proc. namų ūkių

dar 2,3 procentinio punkto, plačiajuosčio ryšio skverbtis per

mieste, o kaime – tik 1,1 proc. 2007 m. I ketv. miestuose

metus Lietuvoje pasiekė 15,1 proc., o šio rodiklio augimas

internetu namuose naudojosi daugiau nei pusė namų ūkių,

ES tesiekė 1,8 proc. ir 2007 m. pabaigoje buvo 20 proc.12

10

kaime – kas ketvirtas namų ūkis .

* Į interneto abonentų skaičių nėra įskaičiuoti tie abonentai, kurie naudojosi interneto prieigos viešojo judriojo telefono ryšio galiniame įrenginyje
paslauga (WAP).
3 pav. Plačiajuosčio ryšio ir interneto skverbtis Lietuvoje 2005–2007 m.
Šaltinis: RRT

*2007 m. spalio mėn. duomenys
4 pav. Plačiajuosčio ryšio skverbtis ES šalyse, proc., 2008 m. sausio 1 d.
Šaltiniai: Progress Report on the Single European Electronic Communications Market 2007 (13th report), European Commission, Brussels,
2008; RRT

-

Tyrimų agentūros Point Topic 2007 m. III ketv.

-

2007 m. toliau vyko skaitmeninės televizijos

duomenimis, plačiajuosčio ryšio abonentų skaičius Lietu-

plėtra Lietuvoje. Skaitmeninės antžeminės televizijos tin-

voje per paskutinius 12 mėnesių augo dvigubai sparčiau

klai, kuriais galima siųsti iki 40 programų, jau veikia pen-

13

nei Estijoje .
10

kiuose didžiuosiuose Lietuvos miestuose ir aprėpia iki 85
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proc. Lietuvos gyventojų. 2007 m. pabaigoje 12,1 tūkst.

o tarptautinių pokalbių, teikiamų naudojant IP protokolą,

abonentų naudojosi skaitmeninės kabelinės ir mikrobangų

srautas 2007 m., palyginti su 2006 m., išaugo daugiau nei

daugiakanalės televizijos paslaugomis, 17,6 tūkst. –

dvigubai ir sudarė 8,7 mln. min.

skaitmeninės internetinės televizijos (IPTV) paslaugomis.
-

-

Stiprėjančią konkurenciją pašto ir pasiuntinių

Auga viešojo ﬁksuoto telefono ryšio paslaugų,

paslaugų rinkoje rodo nuosekliai mažėjanti AB Lietuvos

teikiamų naudojant IP protokolą, populiarumas: abonentų,

paštas užimama rinkos dalis – per 2007 m. AB Lietuvos

besinaudojančių šiomis paslaugomis, skaičius per 2007

pašto užimama rinkos dalis, vertinant pagal pajamas,

m. išaugo 25,2 proc. ir metų pabaigoje siekė 27,6 tūkst.,

sumažėjo nuo 48,9 proc. iki 44,51 proc.

5 pav. Privataus vartotojo judriojo ir ﬁksuoto ryšio paslaugų mažo naudojimo krepšelių kainos ES šalyse 2007 m., EUR/mėn. su PVM
Šaltinis: Progress Report on the Single European Electronic Communications Market 2007 (13th report), European Commission, Brussels,
2008

IRT paslaugų kainos

http://www.stat.gov.lt/lt/news/view/?id=2435
http://www.gcr.weforum.org/
3
http://www.weforum.org/pdf/gitr/rankings2007.pdf
4
http://www.gcr.weforum.org/
5
Progress Report on the Single European Electronic Communications Market 2007 (13th report), European Commission,
Brussels, 2008.
6
Progress Report on the Single European Electronic Communications Market 2007 (13th report), European Commission,
Brussels, 2008.
7
Skaičiuojami aktyvūs judriojo ryšio abonentai (SIM kortelės), kurie
naudojo trečiosios kartos (3G) telefonus.
8
Informa Telecoms & Media duomenys, pristatyti CEECom
konferencijoje Prahoje, 2007 m. rugsėjo mėn. // http://www.wcisdata.
com/content/marlincontent/ITMG/ibctelecoms/publishing/wcisdata/
Slides_GSM_CEE_2007.pdf
9
Progress Report on the Single European Electronic Communications Market 2007 (13th report), European Commission,
Brussels, 2008.
10
Informacinės technologijos Lietuvoje 2007 // Statistikos departamentas, Vilnius 2007.
11
Broadband access in the EU: situation at 1 July 2007, European
Commission, Brussels, 2007
12
Progress Report on the Single European Electronic Communications Market 2007 (13th report), European Commission,
Brussels, 2008.
13
http://point-topic.com/content/dslanalysis/BBAlith071219.htm
14
Progress Report on the Single European Electronic Communications Market 2007 (13th report), European Commission,
Brussels, 2008.
15
Progress Report on the Single European Electronic Communications Market 2007 (13th report), European Commission,
Brussels, 2008.
16
http://www.itu.int/osg/spu/publications/worldinformationsociety/ 2007/
1
2

-

ES mastu judriojo telefono ryšio paslaugos Lietu-

voje išlieka vienos pigiausių visuose vartojimo segmentuose14.
-

Remiantis Ekonominės plėtros ir bendradarbia-

vimo organizacijos metodika, Lietuvos vartotojai taip pat
moka vieną mažiausių mėnesio sąskaitų už mažo ir vidutinio ﬁksuoto telefono ryšio paslaugų naudojimo krepšelį15.
-

ITU ir Jungtinių Tautų prekybos ir plėtros konferen-

cijos (UNCTAD) parengtoje 2007 m. pasaulio informacinės
visuomenės ataskaitoje pažymima, kad Lietuvoje yra
mažesni interneto paslaugų tarifai ir prieinamesnė interneto
prieiga nei kitose Baltijos šalyse16.
-

Nuo 2007 m. spalio 1 d. pradėjęs veikti elektroninių

ryšių paslaugų kainų palyginimo tinklalapis vartotojams
www.skaiciuok.lt padeda pasirinkti geriausiai vartojimo
poreikius atitinkančius elektroninių ryšių paslaugų teikėjų
pasiūlymus ir geriau planuoti savo išlaidas elektroninių
ryšių paslaugoms.

11

Nagrinėjant bendrojo vidaus produkto (BVP) ir elektroninių ryšių rinkos vertės Lietuvoje kaitą 2003–2007 m.,
matyti, kad elektroninių ryšių rinkos augimas, 2005 m.
žymiai viršijęs šalies BVP augimą, 2006 m. susilygino su
viso Lietuvos ūkio augimu, o 2007 m. vėl augo sparčiau
nei BVP. Taigi elektroninių ryšių rinkoje matomos ryškesnės
cikliškumo tendencijos. 2007 m. elektroninių ryšių rinkos
augimas paspartėjo dėl augančių pajamų iš radijo ir televizijos programų siuntimo paslaugų, iš interneto prieigos bei
duomenų perdavimo paslaugų teikimo.

ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ RINKA
Bendrosios tendencijos
Šiandieninis gyvenimo būdas be keitimosi informacija
elektroninių ryšių priemonėmis nebeįsivaizduojamas. Kiekvieną dieną elektroninė komunikacija ne tik taupo mūsų
laiką, lėšas bei energiją bendravimo sferoje, bet ir leidžia
neribotai naudotis žinių bei kokybiško turinio paslaugomis,
kasmet aprėpdama vis platesnius visuomenės sluoksnius.
Elektroniniai ryšiai kartu su kitomis informacinėmis technologijomis yra šiuolaikinio gyvenimo variklis, nuolat keičiantis
modernaus pasaulio veidą.
Elektroninių ryšių rinka, būdama svarbus šalies ūkio

*2004 m. vertinant elektroninių ryšių rinką, nebuvo įskaičiuotos
pajamos iš duomenų perdavimo, kabelinės televizijos ir mikrobangų
daugiakanalės televizijos (MDTV), radijo ir televizijos programų
siuntimo paslaugų teikimo bei laidinio radijo.
6 pav. Lietuvos bendrojo vidaus produkto ir elektroninių ryšių
sektoriaus augimas (palyginti su praėjusių metų atitinkamu
laikotarpiu), proc., 2003–2007 m.
Šaltiniai: Statistikos departamentas, RRT

augimo veiksnys, išlieka veržliausias informacinių ir ryšių
technologijų (IRT) sektoriaus segmentas ne tik Lietuvoje,

Stebint IRT sektoriaus dinamiką, matomos nuoseklios

bet ir visoje ES. 2007 m. elektroninių ryšių rinka sudarė 44

viso sektoriaus ir jo sukuriamos pridėtinės vertės augimo ten-

proc. viso ES IRT sektoriaus1. Tačiau reikia pažymėti, kad

dencijos: 2001–2006 m. laikotarpiu Lietuvos IRT sektorius

elektroninių ryšių rinkos augimas, atkartodamas bendras

kasmet vidutiniškai augo 5,9 proc. Informacinių technologijų

Europos ekonomikos augimo sulėtėjimo tendencijas, paly-

dalis Lietuvos BVP kiek mažėja dėl išaugusios absoliučios

ginti su 2006 m., sulėtėjo ir siekė 1,9 proc.2 (2006 m. – 2,3

BVP reikšmės ir spartesnio BVP augimo nei IRT produk-

proc., 2005 m. – 3,5 proc.). Visgi elektroninių ryšių sekto-

cijos augimas. Nepaisant to, informacinių technologijų

rius, kuriame darbo našumas augo 12 proc., ir toliau išlieka

reikšmė Lietuvos ekonomikos vystymuisi išlieka didesnė

reikšminga visos Europos ekonomikos dalis.

nei Europos Sąjungoje. Statistikos departamento duomeni-

Statistikos departamento duomenimis, Lietuvoje trans-

mis, Lietuvoje IRT sektoriaus dalis 2006 m. siekė 8,03 proc.

porto, sandėliavimo ir ryšių sektoriaus darbo našumo poky-

BVP, o 2001–2006 m. laikotarpiu vidutiniškai sudarė 9,49

tis 2007 m., palyginti su 2000 m., siekė 59,4 proc. ir buvo

proc., tuo tarpu Europos Sąjungoje IRT dalis BVP svyruoja

didesnis nei viso ūkio darbo našumas tuo pačiu laikotar-

tarp 5 ir 6 proc.3 Tai rodo išliekančias sparčias informacinių

piu išaugęs 53,7 proc. 2007 m. transporto, sandėliavimo ir

ir ryšių technologijų plėtros tendencijas bei sėkmingą rinkos

ryšių sektoriuje per vieną dirbtą valandą sukurta 1,8 karto

liberalizavimo procesų Lietuvoje tęstinumo užtikrinimą.

didesnė pridėtinė vertė nei bendras šalies ūkio vidurkis, siekęs 30,16 Lt.
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7 pav. Informacinių technologijų sektoriaus dinamika 2001–
2006 m.
Šaltinis: Statistikos departamentas

2007 m. Lietuvos elektroninių ryšių sektorius, palyginti
su 2006 m., išaugo 10,3 proc. ir sudarė apie 2,97 mlrd. Lt

8 pav. Investicijų į elektroninių ryšių infrastruktūrą dalis bendrų
šalies materialinių investicijų struktūroje 2001–2007 m.
Šaltiniai: Statistikos departamentas, RRT

(2006 m. – 2,7 mlrd. Lt). Toliau augo investicijos į elektroninių ryšių tinklo infrastruktūrą. Palyginti su 2006 m., investi-

Investicijų į elektroninių ryšių infrastruktūrą daugėja spar-

cijų augimas 2007 m. buvo 31,6 proc. ir siekė 460,98 mln.

čiau nei bendrų elektroninių ryšių rinkos pajamų. 2007 m.

Lt. Tuo tarpu ES elektroninių ryšių sektoriaus investicijos

investicijų į elektroninių ryšių infrastruktūrą augimas siekė

2007 m., palyginti su 2006 m., padidėjo 6,4 proc. ir viršijo 50

31,6 proc. (2006 m. – 26,5 proc.), tuo tarpu bendros rinkos

mlrd. eurų. ES istorinio ﬁksuoto ryšio operatoriaus investici-

pajamos išaugo 10,34 proc. (2006 m. – 7,14 proc.). 2007

jos vidutiniškai siekė 13,5 proc. jo gaunamų pajamų, tačiau

m. investicijos į elektroninių ryšių infrastruktūrą buvo lygios

alternatyviųjų operatorių investicijų procentinis rodiklis, kaip

15,5 proc. gautų rinkos pajamų (2006 m. – 13 proc.).

ir praėjusiais metais, buvo aukštesnis, pvz., Prancūzijos ir
Italijos pagrindiniai alternatyvūs operatoriai investavo apie
30 proc. nuo pajamų (palyginimui - Lietuvoje alternatyviųjų
operatorių investicijos sudarė apie 15,90 proc. nuo gaunamų pajamų). ES alternatyviųjų operatorių investicijų suma
sudarė maždaug 25 proc. bendros investicijų sumos4.
Investicijos į elektroninių ryšių infrastruktūrą Lietuvoje
augo proporcingai materialinių investicijų augimui ir 2007
m., kaip ir 2006 m., sudarė 2,3 proc. visų materialinių investicijų Lietuvoje.

9 pav. Elektroninių ryšių sektoriaus vertės ir investicijų į
infrastruktūrą dinamika, mln. Lt, 2001–2007 m.
Šaltinis: RRT
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Statistikos departamento duomenimis, 2006 m. pra-

Norint suvokti bendrąsias elektroninių ryšių rinkos

džioje sukauptos tiesioginės užsienio investicijos į Lietuvos

tendencijas, svarbu analizuoti ne tik bendrąjį sektori-

IRT sektorių sudarė 3502,1 mln. litų (40 proc. daugiau nei

aus augimą ir investicijų į sektorių kaitą, bet ir sektoriaus

2005 m.), t. y. 14,7 proc. visų tiesioginių užsienio investicijų

struktūros dinamiką. Elektroninių ryšių sektorių skirstant

(TUI) Lietuvoje. Daugiausia į šį sektorių investuoja Šiau-

į 5 pagrindinius segmentus pagal pajamas iš viešojo ﬁk-

rės Europos šalys: Danija – 62,6 proc. visų Lietuvos IRT

suoto telefono ryšio tinklo ir paslaugų, viešojo judriojo

sektoriaus tiesioginių užsienio investicijų (2005 m. – 43,5

telefono ryšio tinklo ir paslaugų, skirtųjų linijų paslaugų,

proc.), Švedija – 17,4 proc. (2005 m. – 22,8 proc.), Suomija

interneto prieigos paslaugų teikimo bei tinklų sujungimo ir

– 5,9 proc. (2005 m. – 7,7 proc.) ir Estija – 5,3 proc. (2005

nagrinėjant 2003–2007 m. elektroninių ryšių rinkos pajamų

m. – 8,1 proc.). Tai rodo, jog Lietuvos IRT sektorius išlieka

struktūrą, paminėtina tai, kad judriojo ryšio rinkos pajamų

patrauklus šių šalių kapitalui.

dalis vis dar išlieka didžiausia, nors nuo 2003 m. pabaigos

2006 m. pradžioje didžioji dalis tiesioginių užsienio

sumažėjo 5,1 procentinio punkto. Tuo tarpu ﬁksuoto telefo-

investicijų teko elektroninių ryšių veikla užsiimančioms įmo-

no ryšio pajamų dalis bendroje elektroninių ryšių sektoriaus

nėms – 83,1 proc. visų Lietuvos IRT sektoriaus tiesioginių

pajamų struktūroje per tą patį laikotarpį sumažėjo 10,6 pro-

užsienio investicijų.

centinio punkto. Pagal vertinę išraišką, ketvirčio pajamos,
gaunamos iš ﬁksuoto telefono ryšio teikimo, nuo 2004 m. I
ketvirčio iki 2007 m. IV ketvirčio sumažėjo nuo 118,2 tūkst.
litų iki 103,5 tūkst. litų (12,4 proc.), o bendros elektroninių
ryšių sektoriaus pajamos išaugo nuo 505,2 tūkst. litų iki
beveik 759,57 tūkst. litų (50,35 proc.).
Nagrinėjamuoju laikotarpiu augo ir pajamų iš interneto
prieigos bei tinklų sujungimo dalys bendroje rinkos pajamų
struktūroje: pajamų iš interneto prieigos dalis 2003–2007
m. laikotarpiu išaugo 5,3 procentinio punkto, pajamų iš
tinklų sujungimo dalis – 4,9 procentinio punkto.
Nuo 2005 m. II ketvirčio į bendrą elektroninių ryšių
sektorių buvo įtraukti duomenų perdavimo, kabelinės te-

10 pav. Pagrindinės šalys investuotojos į Lietuvos IRT sektorių
2001–2006 m., proc. visų Lietuvos IRT sektoriaus TUI
Šaltinis: Statistikos departamentas

levizijos ir mikrobangų daugiakanalės televizijos (MDTV),
radijo ir televizijos programų siuntimo paslaugų teikimo bei
laidinio radijo segmentai. Tai šiek tiek pakoregavo rinkos
struktūrą, vertinant ją pajamomis. Visgi pajamos iš šių
segmentų nesudaro didelės bendrų elektroninių ryšių rinkos
pajamų dalies – 2005 m. pajamų iš naujųjų segmentų dalis
bendroje elektroninių ryšių rinkos pajamų struktūroje buvo
3,35 proc., o 2007 m. – 3,31 proc.

11 pav. Tiesioginių užsienio investicijų pasiskirstymas Lietuvos IRT sektoriuje 2004–2006 m., proc.
Šaltinis: Statistikos departamentas

12 pav. Pajamų pasiskirstymas pagal atskiras elektroninių
ryšių sektoriaus rinkas, proc., 2007 m.
Šaltinis: RRT

14

Elektroninių ryšių rinka

2007 m. IRT sektoriaus pajamos augo ne dėl kainų už
šio sektoriaus prekes ir paslaugas augimo, o dėl išaugusių
vartojimo apimčių. Nors 2007 m. Lietuvos ūkis pasižymėjo
palyginti aukšta inﬂiacija – 2007 m. gruodžio mėn. metinė
inﬂiacija siekė 8,1 proc.5, IRT sektoriaus vartojimo prekių ir
paslaugų kainos 2007 m. , palyginti su 2006 m., sumažėjo
7,3 proc.6
Skirtinguose elektroninių ryšių sektoriaus segmentuose veikiančių ūkio subjektų bendro skaičiaus kaita
2007 m. neatspindėjo viso sektoriaus augimo tendencijų.
Elektroninių ryšių sektoriaus rinkos dalyvių skaičius, nors ir
nežymiai, visgi sumažėjo.
Nuo 2003 m. pabaigos iki 2006 m. pabaigos kiekvienais
metais vidutiniškai 9 rinkos dalyviai pateikdavo pranešimus
apie ketinimą pradėti ﬁksuoto telefono ryšio veiklą, 2003–
2006 m. kasmet atsirasdavo vidutiniškai 11 naujų rinkos
dalyvių, užsiimančių šia veikla. 2007 m. pranešimus apie
ﬁksuoto telefono ryšio veiklos pradžią pateikė 12 juridinių

13 pav. Pateikti pranešimai apie elektroninių ryšių veiklos
pradžią, metų pabaigoje, 2003–2007 m.
Šaltinis: RRT

asmenų, o vykdančių šią veiklą rinkos dalyvių skaičius nuo
52 2006 m. pabaigoje sumažėjo iki 48 ūkio subjektų 2007

Elektroninių ryšių rinka auga ir dėl to, kad vis daugiau

m. pabaigoje. Taigi 2007 m. pirmą kartą nuo ﬁksuoto telefo-

rinkos dalyvių užsiima daugiau nei viena elektroninių ryšių

no ryšio rinkos liberalizacijos pradžios matoma užsiimančių

veikla. Žemiau pateikiamas elektroninių ryšių rinkos dalyvių,

šia veikla rinkos dalyvių skaičiaus mažėjimo tendencija, be

besiverčiančių skirtingomis elektroninių ryšių veiklomis,

to atkreiptinas dėmesys, kad ši tendencija truko tris pasku-

skaičius 2003–2007 m. laikotarpiu.

tinius 2007 m. ketvirčius. Iš viso 2007 m. pabaigoje teisę
verstis ﬁksuoto telefono ryšio veikla turėjo 65 ūkio subjek-

1 lentelė. Elektroninių ryšių rinkos dalyvių, besiverčiančių
skirtingomis el. ryšių veiklomis, skaičius 2003–2007 m.

tai.
Nuo 2004 m. ūkio subjektų, turinčių teisę užsiimti
judriojo telefono ryšio veikla, mažėjantis skaičius 2007 m.

Rinkos dalyvių, besiverčiančių el. ryšių veikla, skaičius
Laikotarpis
1 veikla

2 veiklos

3 veiklos

4 ir
daugiau
veiklų

Iš viso

2003-01-01

37

4

3

0

44

2004-01-01

80

5

3

1

89

šią veiklą vykdančių buvo 15. Nuo 2004 m. skirtųjų linijų

2005-01-01

118

7

7

1

133

paslaugų teikėjų, realiai vykdančių šią veiklą, skaičius buvo

2006-01-01

101

41

12

5

159

2007-01-01

101

44

14

7

166

2008-01-01

96

41

14

9

160

nusistovėjo ir siekė 20 ūkio subjektų. Naujų pranešimų apie
ketinimą vykdyti judriojo telefono ryšio veiklą buvo pateikta
tik 2007 m. trečiąjį ketvirtį – gauti 6 pranešimai.
Ūkio subjektų, pranešusiųjų apie skirtųjų linijų paslaugų
teikimo veiklos pradžią, 2007 m. pabaigoje buvo 24, iš jų

stabilus, o ketinančių verstis šia veikla skaičius svyravo,
tačiau 2003–2007 m. laikotarpiu neviršijo 26 ūkio subjektų.
Per 2007 metus ūkio subjektų, turinčių teisę verstis
viešojo ﬁksuoto telefono ryšio tinklo ir (arba) paslaugų

Šaltinis: RRT

teikimu, skaičius išaugo 6,56 proc. (tačiau vykdančių veiklą
ūkio subjektų skaičius sumažėjo 7,69 proc.), o turinčių

Apibendrinant Lietuvos IRT sektoriaus vystymosi ten-

teisę užsiimti viešojo judriojo telefono ryšio tinklo ir (arba)

dencijas, paminėtina, kad IRT sektoriaus vystymosi poky-

paslaugų teikimo veikla ūkio subjektų skaičius padidėjo

čiai mūsų šalyje nelieka nepastebėti ir tarptautinių tyrimų

17,65 proc. (vykdančių veiklą ūkio subjektų skaičius augo

agentūrų. Pagal Pasaulio ekonomikos forumo rengiamoje

8,3 proc.), ūkio subjektų, turinčių teisę užsiimti skirtųjų

pasaulio informacinių technologijų ataskaitoje7 pateikia-

linijų paslaugų teikimu, skaičius nekito (taip pat nepakito

mą 127 valstybių pasirengimo naudoti IRT 2007–2008 m.

ir vykdančių veiklą ūkio subjektų skaičius). Interneto prieigos paslaugas 2007 m. pabaigoje teikė 115 teikėjų ir šis
skaičius nekinta nuo 2005 metų.
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indeksą, Lietuva pakilo iš 39 į 33 vietą, indekso reikšmei per
metus išaugus nuo 4,18 iki 4,41 balo (Aukščiausią įvertinimą
turėjo Danija – 5,78 balo). Tyrimų agentūros Economist
Intelligence Unit kasmetinėje pasaulio šalių elektroninio
pasirengimo (angl. e-readiness) vertinimo ataskaitoje 2007
m. Lietuva tarp 69 pasaulio valstybių buvo 41-a (2006 m.
– 38-ta iš 68 valstybių), tačiau pats elektroninio pasirengimo rodiklis, lyginant su 2006 m., padidėjo nuo 5,45 iki 5,78
(maksimali galima rodiklio reikšmė – 10, didžiausią reikšmę
turėjo Danija – 8,88)8. Taigi nors Lietuvos rodiklis, palyginti
su 2006 m., pagerėjo, tačiau yra nepakankamas vertinant
pagal bendrąjį pasaulio šalių elektroninio pasirengimo augimo kontekstą. Apibendrinant galima pasakyti, kad bendras
Lietuvos pasirengimo naudoti IRT lygis auga, tačiau reikia
dėti daugiau pastangų elektroninio pasirengimo srityje.

1

Progress Report on the Single European Electronic Communications
Market 2007 (13th Report), European Commission, Brussels 2008.
2
Progress Report on the Single European Electronic Communications
Market 2007 (13th Report), European Commission, Brussels 2008.
3
J. M. D. Barroso, ICT Industry has a Major Role to Play in the
European Economy of the 21st Century, 2008 m. kovo 3 d. // http://
europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/08/
120&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
4
Progress Report on the Single European Electronic Communications
Market 2007 (13th Report), European Commission, Brussels 2008.
5
Informacija apie vartojimo prekių ir paslaugų kainų pokyčius, 2007 m.
gruodžio mėn. //Statistikos departamentas.
6
Statistikos departamentas // http://www.stat.gov.lt/lt/news/view/?id=2435
7
World Economic Forum, The Global Information Technology Report
2007-2008 // http://www.weforum.org/en/initiatives/gcp/Global%20Informa
tion%20Technology%20Report/index.htm
8
Economist Intelligence Unit, The 2007 e-readiness rankings. Raising the
bar//http://a330.g.akamai.net/7/330/25828/20070420195432/graphics.eiu.
com/ﬁles/ad_pdfs/2007Ereadiness_Ranking_WP.pdf
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Socialiniai ir ekonominiai veiksniai
Siekiant visapusiškai įvertinti ryšių rinkos plėtrą, reikalinga tiek pasiūlos veiksnių (tinklų plėtros, paslaugų prieinamumo, konkurencijos vystymosi) analizė, tiek IRT paslaugų paklausos tyrimas. Socialinių ir ekonominių veiksnių
paklausos analizė parodo vartotojų galimybes naudotis
ryšių paslaugomis, šių paslaugų poreikį bei galimus spartesnės ryšių paslaugų plėtros barjerus.

Namų ūkiai
Namų ūkių apsirūpinimas galiniais įrenginiais. Analizuojant, kaip gyventojai yra apsirūpinę reikalinga įranga
IRT paslaugoms gauti tikslinga paminėti, kad Lietuvoje vis
daugiau gyventojų namuose turi kompiuterius. Remiantis
Statistikos departamento duomenimis, 2003 m. I ketv. kompiuterį namuose turėjo vidutiniškai vienas iš 5 namų ūkių, o

15 pav. Namų ūkių apsirūpinimas asmeniniais kompiuteriais
ES valstybėse
Šaltiniai: Informacinės technologijos Lietuvoje 2007 // Statistikos
departamentas, Vilnius 2007; Český statistický úřad // http://
www.czso.cz/csu/2007edicniplan.nsf/engt/FE003FE380/$File/
0001071323.xls; Statistics Austria // http://www.statistik.at/web_
en/static/resultsoverview_028945.pdf ; National Statistical Institute
of the Republic of Bulgaria // http://www.nsi.bg/IKT/IKT.htm

2007 m. I ketvirtį – jau 42 proc. 2007 m. I ketvirčio duomenimis, mieste kompiuterį turėjo 2,2 karto daugiau namų ūkių
(52,5 proc.) nei kaime (23,6 proc.).

Dauguma Lietuvos namų ūkių, turinčių asmeninį kompiuterį, 2007 m. I ketvirčio duomenimis, turėjo stalinius
kompiuterius, tuo tarpu nešiojamaisiais kompiuteriais apsirūpinusi buvo beveik keturiskart mažesnė namų ūkių dalis.
Statistikos departamento duomenimis, kaime stalinių kompiuterių turėjo dukart mažiau namų ūkių nei mieste, nešiojamųjų kompiuterių kaime turėjo šešiskart mažesnis namų
ūkių skaičius nei mieste. Tačiau judriojo ryšio paplitimas
ir palankios naudojimosi paslaugomis sąlygos lėmė, kad
apsirūpinimo judriojo ryšio telefonu skirtumas tarp miesto ir
kaimo namų ūkių nėra didelis: 2007 m. I ketv. kaime judriojo
ryšio telefoną turėjo beveik 63 proc. namų ūkių, mieste – 86
proc.

14 pav. Namų ūkių apsirūpinimas asmeniniais kompiuteriais
Šaltinis: Informacinės technologijos Lietuvoje 2007 // Statistikos
departamentas, Vilnius 2007

Remiantis atskirų ES valstybių statistikos institucijų
duomenimis, namų ūkių apsirūpinimo kompiuteriais Lietuvoje lygis yra panašus į Čekijos, tačiau, pvz. Austrijoje jis
1,7 karto didesnis.

16 pav. Namų ūkių apsirūpinimas galiniais įrenginiais 2007 m.
Šaltinis: Informacinės technologijos Lietuvoje 2007 // Statistikos
departamentas, Vilnius 2007
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Analizuojant namų ūkių apsirūpinimą kompiuteriais

Namų ūkių poreikis naudotis IRT paslaugomis.

pagal mėnesines pajamas, stebimas tiesioginis ryšys tarp

Namų ūkiuose, augant kompiuterių skaičiui, didėja poreikis

gaunamų pajamų dydžio ir kompiuterio turėjimo: didžiausias

naudotis internetu. Lietuvoje matomos spartaus naudoji-

apsirūpinimo asmeniniais kompiuteriais procentas tenka

mosi informacinėmis technologijomis augimo tendencijos:

namų ūkiams, gaunantiems 2001 Lt ir daugiau pajamų.

nuo 2005 m. I ketv. besinaudojančių internetu namų ūkių
dalis mieste išaugo beveik tris kartus, kaime – daugiau
nei šešis kartus. 2006 m. naudojimasis internetu namuose
išaugo daugiau nei 2 kartus. Tokį spartų augimą didžiąja
dalimi lėmė pingančios paslaugos bei galimybė susigrąžinti
pajamų mokestį už perkamą kompiuterį su programine
įranga ir (ar) įsirengiamą interneto prieigą. 2006 m. buvo
patvirtintas Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pakeitimas, pratęsęs galimybės gauti pajamų mokesčio lengvatą
už įsigytą kompiuterį su programine įranga ar interneto prieigos įsirengimą terminą iki 2009 m., taigi ir toliau tikėtinas
tiek namų ūkių apsirūpinimo asmeniniais kompiuteriais, tiek

17 pav. Namų ūkių apsirūpinimas asmeniniais kompiuteriais
pagal pajamas, 2007 m.
Šaltinis: Informacinės technologijos Lietuvoje 2007 // Statistikos
departamentas, Vilnius 2007

naudojimosi internetu namuose augimas.
Analizuojant namų ūkių naudojimąsi interneto paslaugomis skirtinguose šalies regionuose, stebimos tolesnės naudojimosi internetu atskirties mažėjimo tarp miestų ir kaimo

Analizuojant naudojimąsi kompiuteriais pagal amžiaus

vietovių tendencijos. Statistikos departamento duomeni-

grupes, matyti kad kaimyninėse valstybėse – Latvijoje ir

mis, 2003 m. I ketv. internetu namuose naudojosi 8,7 proc.

Estijoje – 2007 m. I ketv. visų amžiaus grupių gyventojai

namų ūkių mieste, o kaime – tik 1,1 proc. 2007 m. I ketvirtį

kompiuteriais naudojosi daugiau nei Lietuvoje. Beveik visi

miestuose interneto prieigą namuose turėjo daugiau nei

16–24 m. amžiaus grupei priklausantieji naudojosi kom-

pusė namų ūkių, kaime – kas ketvirtas namų ūkis1. Paly-

piuteriais – nuo 91 proc. Lietuvoje iki 94 proc. Latvijoje.

ginimui Estijoje 2005–2007 m. besinaudojančių internetu

Mažiausiai kompiuteriais visose trijose valstybėse nau-

namų ūkių dalis išaugo nuo 38,7 proc. 2005 m. I ketv. iki

dojosi 65–74 m. amžiaus asmenys. Šioje amžiaus grupėje

52,9 proc. 2007 m. I ketv.2. Taigi, nors naudojimosi internetu

matoma didesnė atskirtis tarp šalių: Lietuvoje kompiuteriais

namų ūkių tarpe lygis Lietuvoje yra mažesnis, tačiau mato-

naudojosi 4,5 proc. 65–74 m. amžiaus asmenų, tuo tarpu

mos naudojimosi internetu spartesnio augimo tendencijos

Latvijoje šis rodiklis buvo didesnis 1,6 karto ir siekė 7 proc.

nei šioje kaimyninėje šalyje.

O Estijoje 65-74 m. amžiaus grupei priklausančiųjų kompiuteriais naudojosi 3,3 karto daugiau nei Lietuvoje (14,8
proc.).

19 pav. Namų ūkiai, kurie naudojasi internetu, proc.
Šaltinis: Informacinės technologijos Lietuvoje 2007 // Statistikos
departamentas, Vilnius 2007

Analizuojant interneto naudojimą namų ūkiuose pagal
18 pav. Asmenų naudojimasis kompiuteriu pagal amžių, 2007 m.
Šaltiniai: Informacinės technologijos Lietuvoje 2007 // Statistikos
departamentas, Vilnius 2007; Latvijas Statistika // http://www.csb.gov.
lv/csp/events/?mode=arh&period=01.2008&cc_cat=256&id=5938#;
Eesti Statistika //http://pub.stat.ee/px-web.2001/Dialog/Saveshow.
asp
18
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tiesiogiai priklauso nuo gaunamų namų ūkio pajamų. Taip

Augantį poreikį vis didesnei interneto spartai rodo ir

pat pastebėtina, kad, nepriklausomai nuo gaunamų pajamų,

tai, kad vis daugiau namų ūkių internetu naudojasi per

didžioji dauguma namų ūkų, įsigijusių kompiuterius, turi ir

plačiajuostę prieigą. Ypač spartus šio rodiklio augimas ES

interneto prieigą. Taigi internetas Lietuvoje tampa neatski-

mastu pastebėtas 2007 m., kai, palyginti su 2006 m., nau-

riama gyvenimo dalimi ne tik darbe, bet ir namuose.

dojimasis internetu per plačiajuostę prieigą tarp namų ūkių
išaugo 12 procentinių punktų. Eurostat duomenimis, Lietuvoje internetu per plačiajuostę prieigą naudojasi daugiau
nei trys ketvirtadaliai internetu besinaudojančių namų ūkių
– tiek pat, kiek vidutiniškai ES. Atkreiptinas dėmesys, kad
nors 2007 m. Latvijoje internetu naudojosi didesnė namų
ūkių dalis nei Lietuvoje, tačiau interneto per plačiajuostę
prieigą poreikis namų ūkiuose, Eurostat duomenimis, Lietuvoje augo sparčiau.

20 pav. Interneto naudojimas namuose pagal gaunamas pajamas, 2007 m.
Šaltinis: Informacinės technologijos Lietuvoje 2007 // Statistikos
departamentas, Vilnius 2007

Lyginant, kiek namų ūkių ES valstybėse naudojosi
interneto prieiga, Lietuvoje šis rodiklis, Eurostat duomenimis, 2007 m. pirmąjį ketvirtį buvo mažesnis nei Europos
Sąjungos vidurkis (21 pav.) – 100 šalies namų ūkių teko 44
interneto prieigos. Tačiau pastebima, kad interneto naudojimo mastas mūsų šalies namų ūkuose gana sparčiai auga:
per 2007 m. interneto prieigos skverbtis išaugo 9 procentiniais punktais, kai interneto naudojimas tarp namų ūkių
ES išaugo tik 5 procentiniais punktais.

22 pav. Internetu per plačiajuostę prieigą besinaudojančių
namų ūkių dalis ES, proc., 2006–2007 m.
Šaltinis: Eurostat

Pirmąjį 2007 m. ketvirtį Lietuvoje internetu naudojosi 48,7 proc. visų 16–74 m. amžiaus asmenų. Statistikos departamento duomenimis, moksleivių ir studentų,
besinaudojančių internetu, dalis siekė 99 proc., dirbančiųjų
– daugiau nei pusė (55 proc.).

21 pav. Interneto naudojimas tarp namų ūkių ES šalyse, proc.,
2006–2007 m.
Šaltinis: Eurostat
19
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23 pav. 16–74 metų amžiaus asmenų naudojimasis internetu, proc.
Šaltinis: Statistikos departamentas

Intensyvų jaunimo naudojimąsi internetu parodo ir
analizė pagal amžiaus grupes, tačiau naudojimasis internetu auga visose amžiaus grupėse. Ypač didelis augimas
2007 m., palyginti su 2006 m., matomas 35–44 m. amžiaus
grupėje, tuo tarpu naudojimosi internetu (kaip, beje, ir kom-

25 pav. Asmenų naudojimasis internetu Baltijos valstybėse,
pagal amžių, 2007 m.
Šaltiniai: Informacinės technologijos Lietuvoje 2007 // Statistikos
departamentas, Vilnius 2007; Latvijas Statistika // http://www.csb.gov.
lv/csp/events/?mode=arh&period=01.2008&cc_cat=256&id=5938#;
Eesti Statistika // http://pub.stat.ee/px-web.2001/Dialog/Saveshow.asp

piuteriais) tarp 65–74 m. amžiaus asmenų augimas išlieka
nežymus.

Vis dėlto, nors naudojimasis internetu tarp 16–74 m.
amžiaus asmenų Lietuvoje auga, tačiau prekių ar paslaugų
pirkimo internetu paslauga išlieka nepakankamai populiari.
Eurostat duomenimis, Lietuvoje asmenų, per paskutinius
tris mėnesius pirkusių prekes ar užsisakusių paslaugas
internetu (išskyrus ﬁnansines investicijas), dalis išlieka
nereikšminga ir 2007 m. siekė tik 4 proc., kai tuo tarpu ES
vidurkis – 23 proc. Mažiau nei Lietuvoje šiomis paslaugomis naudotasi tik Rumunijoje ir Bulgarijoje. Aktyviausiai
tarp naujųjų ES šalių narių prekių ar paslaugų užsakymu
ar pirkimu internetu 16–74 m. amžiaus asmenys naudojasi Lenkijoje (11 proc.), tarp ES-15 valstybių – Jungtinėje
Karalystėje (44 proc.).

24 pav. 16–74 metų amžiaus asmenų naudojimasis internetu
Lietuvoje, pagal amžių, 2006–2007 m.
Šaltiniai: Informacinės technologijos Lietuvoje 2006 // Statistikos
departamentas, Vilnius 2006; Informacinės technologijos Lietuvoje
2007 // Statistikos departamentas, Vilnius 2007

Analizuojant naudojimąsi internetu pagal amžių Latvijoje ir Estijoje, matome analogiškas tendencijas, kaip ir
naudojimosi kompiuteriu atveju – visose amžiaus grupėse
2007 m. I ketv. duomenimis, internetu Latvijoje ir Estijoje
naudojosi šiek tiek daugiau gyventojų nei Lietuvoje.
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26 pav. Internetu per paskutinius 3 mėnesius užsakiusių ar
pirkusių prekes ar paslaugas 16–74 m. amžiaus asmenų dalis
ES, proc., 2006–2007 m.
Šaltinis: Eurostat

28 pav. BVP 1 gyventojui pagal perkamosios galios standartus,
ES-27=100, 2005–2006 m.
Šaltinis: Lietuvos statistikos metraštis, 2007 // Statistikos departamentas

Namų ūkių gebėjimas mokėti už paslaugas. Analizuojant vartotojų gebėjimą mokėti už IRT paslaugas,

Lietuvoje matomos ir darbo užmokesčio augimo tenden-

pažymėtina, kad BVP dalis, tenkanti vienam gyventojui,

cijos. Statistikos departamento duomenimis, nors minimali

Lietuvoje ir toliau sparčiai auga. 2001–2007 m. šis rodiklis

mėnesinė alga 2006 m., kaip ir 2004–2005 m., Lietuvoje

išaugo daugiau nei 2 kartus, vidutinis metinis augimas šiuo

išliko viena mažiausių tarp nagrinėjamų 20 ES valstybių

laikotarpiu siekė 12,8 proc., tačiau, palyginti su ES BVP 1

narių – mažesnė buvo tik Latvijoje, Rumunijoje ir Bulgari-

gyventojui perkamosios galios standartais ir darant prielai-

joje, tačiau reikia pabrėžti, kad pastaraisiais metais jos

dą, kad ES-27 BVP lygus 100, Lietuvoje šis rodiklis 2006

augimas buvo pakankamai spartus.

m., kaip ir 2005 m., išliko beveik dukart mažesnis už Europos Sąjungos vidurkį.

Statistikos

departamento

duomenimis3,

minimali

mėnesinė alga 2006 m. augo 19-oje iš 20 nagrinėjamų
ES valstybių narių– vidutinis mėnesio augimas sudarė
9,01 proc. Didžiausias augimas 2006 m., palyginti su 2005
m., buvo Latvijoje – 33,33 proc., nuo 129 iki 172 eurų,
mažiausias Maltoje – 0,86 proc., nuo 580 iki 585 eurų.
Vienintelėje Graikijoje minimali mėnesinė alga išliko tokia
pati kaip ir 2005 m. pabaigoje – 668 eurai. Lietuvoje šiuo
laikotarpiu minimali mėnesinė alga augo 9,43 proc. nuo 159
iki 174 eurų.

* Negalutiniai duomenys.
** Pirmasis įvertis.
27 pav. BVP 1 gyventojui Lietuvoje dinamika, Lt, 2001–2007 m.
Šaltinis: Statistikos departamentas
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Drauge su minimalia mėnesine alga Lietuvoje auga ir

Didėjantis darbo užmokestis ir pingančios ryšių grupės

vidutinis darbo užmokestis, kurio augimas per pastaruosius

prekės bei paslaugos ir toliau lemia, kad elektroninių ryšių

septynerius metus siekė 84,6 proc.

rinka sparčiai plečiasi

ir paslaugos tampa vis lengviau

prieinamos.

Įmonės
Analizuojant Lietuvos įmonių naudojimosi internetu
rodiklį, galima pastebėti, kad jų augimas, pasiekęs gana
aukštą lygį, stabilizavosi. 2007 m. pradžioje internetu naudojosi 88,4 proc. Lietuvos įmonių – 0,9 procentinio punkto
daugiau negu prieš metus.

* Išankstiniai duomenys.
29 pav. Vidutinio mėnesio darbo užmokesčio Lietuvoje dinamika, litais
Šaltiniai: Lietuvos statistikos metraštis, 2007 // Statistikos departamentas; Lietuvos ekonominė ir socialinė raida, 2007/12 // Statistikos departamentas

Lietuvoje, Statistikos departamento duomenimis, vienam namų ūkio nariui per mėnesį 2004 m. teko 495,8 Lt,
2005 m. – 579,7 Lt, 2006 m. – jau 680,8 Lt. Namų ūkių
išlaidų struktūroje išlaidų dalis, tenkanti ryšių paslaugoms,
nesikeičia, tačiau piniginė ryšių paslaugoms skiriamos
sumos išraiška didėja, bet mažiau nei bendros vienam
namų ūkio nariui tenkančios išlaidos: 2006 m., palyginti su
2005 m., ryšių paslaugoms buvo išleista 9,5 proc. daugiau,
o išlaidų suma, tenkanti vienam ūkio nariui 2006 m. siekė
651,5 Lt, ir palyginti su 2005 m., išaugo 12,7 proc.

31 pav. Įmonių naudojimasis internetu, proc., 2001–2007m.
Šaltiniai: Informacinės technologijos Lietuvoje 2007 // Statistikos
departamentas, Vilnius 2007; Český statistický úřad // http://
www.czso.cz/csu/2007edicniplan.nsf/engt/FE003FE4D2/$File/
0001071319.xls ; Latvijas Statistika // http://www.csb.gov.lv/csp/
events/? mode=arh&period=01.2008&cc_cat=256&id=5938# ; Statistics
Austria // http://www.statistik.at/web_en/static/results_overview_028947.
pdf

Pagal interneto prieigos skverbtį Lietuvos įmonėse
pastebėtina, jog nors Lietuvos rodiklis ir yra gana aukštas,
visgi jis mažesnis nei Europos Sąjungos vidurkis, kuris
2007 m. siekė 93 proc.

30 pav. Namų ūkių išlaidų ryšių paslaugoms bei išlaidų dalies,
tenkančios ryšių paslaugoms, bendroje namų ūkių išlaidų
struktūroje kaita 2002–2005 m.
Šaltiniai: Lietuvos statistikos metraštis, 2007 // Statistikos departamentas, Lietuvos statistikos metraštis, 2006 // Statistikos departamentas;
Lietuvos statistikos metraštis, 2004 // Statistikos departamentas

22

Elektroninių ryšių rinka

33 pav. Tinklų ir informacijos saugumo pažeidimo atvejai
Lietuvos įmonėse 2006–2007 m.
Šaltinis: RRT

Remiantis 2007 m. atlikto tyrimo rezultatais, absoliučiai
32 pav. Įmonių naudojimasis internetu ES, proc., 2006–2007 m.
Šaltinis: Eurostat

visos apklaustos įmonės Lietuvoje, siekdamos apsaugoti
informaciją, naudojasi antivirusinėmis programomis (2006
m. – 98,8 proc.) Kita dažnai naudojama apsaugos priemo-

Augant naudojimuisi IRT paslaugomis, svarbu skirti

nė yra nepageidaujamų elektroninio pašto laiškų blokavi-

dėmesį ir nusikaltimų virtualioje erdvėje prevencijai. Re-

mas – net 63 proc. apklausos dalyvių nurodė naudojantys

miantis RRT užsakymu atliktu tyrimu, dažniausiai pasi-

šią priemonę.

taikantys tinklų ir informacijos saugumo incidentai, su
kuriais susiduria verslo vartotojai, 2007 m. išliko kompiuterių
virusai ir nepageidaujami elektroninio pašto laiškai. Nepageidaujamus elektroninio pašto laiškus kaip didžiausią
grėsmę nurodė absoliuti dauguma įmonių (83 proc.). Palyginti su 2006 m. tyrimo rezultatais, įmonėse kompiuterinių
virusų sukeliamų incidentų skaičius sumažėjo 13,2 proc., o
nepageidaujamų elektroninio pašto laiškų – 11,4 proc.

34 pav. Tinklų ir informacijos saugumo priemonės, naudojamos
įmonių Lietuvoje, 2006–2007 m.
Šaltinis: RRT
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Apibendrinant pokyčius socialinėje ir ekonominėje
plotmėje, galima teigti, kad IRT technologijos tapo labai
svarbios įvairaus amžiaus žmonėms. Internetas ir kompiuteriai tampa viena būtiniausių komunikacijos priemonių
netgi tuose visuomenės sluoksniuose, kuriuose gaunamų
pajamų dydis mažesnis už vidutinį. Be to, interneto prieigos tinklo plėtra kaimo vietovėse mažina socialinę atskirtį
bei skatina žmones naudotis kompiuteriais bei internetu.
Daugiausia kompiuteriais ir internetu naudojasi jaunimas ir
dirbantys žmonės, t.y. tos grupės, kurioms šios priemonės
yra tapusios kasdieninės komunikacijos dalimis.

1

Informacinės technologijos Lietuvoje 2007 // Statistikos departamentas,
Vilnius 2007.
2
Eesti Statistics // http://pub.stat.ee/px-web.2001/Dialog/Saveshow.
asp
3
Lietuvos statistikos metraštis, 2007 // Statistikos departamentas.
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Konkurencinė aplinka
Rinkos struktūra
Elektroninių ryšių rinkoje 2007 m. pabaigoje veikė 160
dalyvių, besiverčiančių skirtingomis elektroninių ryšių veiklomis. Didžiausias faktiškai vykdančių veiklą rinkos dalyvių
skaičius 2007 m. pabaigoje buvo interneto prieigos rinkoje
– 115. Teisę verstis viešojo judriojo telefono ryšio tinklo ir
(arba) paslaugų teikimo veikla turėjo (pateikė pranešimus
apie veiklos pradžią) 20 ūkio subjektų, iš jų veiklos nevykdė
7 ūkio subjektai. 2007 m. viešųjų ﬁksuoto telefono ryšio tinklus ir (arba) paslaugas pradėjo teikti 13 naujų įmonių, o
iš viso 2007 metų pabaigoje ﬁksuoto telefono ryšio veikla
vertėsi 48 ūkio subjektai (dar 17 ūkio subjektų, pateikusių
pranešimus apie veiklos pradžią, jos nevykdė). Skirtųjų
linijų veikla 2007 m. pabaigoje užsiėmė 15 ūkio subjektų,
kabelinės televizijos ir MDTV paslaugas teikė 54 ūkio sub-

* Į interneto abonentų skaičių nėra įskaičiuoti abonentai, kurie
naudojosi interneto prieigos viešojo judriojo telefono ryšio galiniame
įrenginyje paslauga (WAP).
36 pav. Skverbties dinamika, proc., 2003–2007 m.
Šaltinis: RRT

jektai. Pastaruosius trejus metus beveik nekintantis atskirų
elektroninių ryšių rinkos sektorių dalyvių skaičius rodo vis

Didžiausias abonentų skaičiaus augimas 2007 m. buvo

intensyvesnę šiuose sektoriuose vykstančią konkurenciją

interneto prieigos paslaugų ir plačiajuosčio ryšio rinkoje –

tarp tų pačių rinkos dalyvių. Rinkos dalyvių skaičiaus

per 2007 m. interneto prieigos paslaugų abonentų skaičius

dinamika pateikiama 35 paveiksle.

išaugo 39,4 proc. ir metų pabaigoje pasiekė 581,86 tūkst.
Plačiajuosčio ryšio abonentų skaičius per 2007 m. išaugo
37,7 proc., o plačiajuosčio ryšio technologijomis 2007 m.
pabaigoje naudojosi 507,6 tūkst. abonentų. Viešojo judriojo
ryšio rinkai pasiekus brandos etapą, aktyvių viešojo judriojo telefono ryšio abonentų1 skaičius augo nedaug – 4,1
proc. (2006 m. augimas siekė 8,3 proc.) ir 2008 m. sausio
1 d. sudarė 4921 tūkst. Fiksuoto telefono ryšio abonentų
skaičius 2007 m., palyginti su 2006 m., išaugo nežymiai
– tik 0,58 proc. ir metų pabaigoje buvo 840,27 tūkst.2 Fiksuoto telefono ryšio linijų skaičius 2007 m. pabaigoje siekė
799,44 tūkst., per metus augimas sudarė 0,9 proc.
2007 m. pabaigoje aktyvių viešojo judriojo telefono ryšio
abonentų skaičius beveik šešiskart viršijo ﬁksuoto telefo-

35 pav. Rinkos dalyvių skaičiaus dinamika, vnt., 2005–2007
m.
Šaltinis: RRT

no ryšio abonentų skaičių ir 8,5 karto – interneto prieigos
paslaugų abonentų skaičių. Tačiau ateityje išliekant tokioms pat interneto ir plačiajuosčio ryšio abonentų skaičiaus
augimo tendencijoms, šis skirtumas turėtų dar sumažėti.

Didžiausias skverbties augimas 2007 m. buvo judriojo
ryšio rinkoje – per metus judriojo ryšio skverbtis išaugo
6,8 procentinio punkto, o aktyvių abonentų skaičius 100
gyventojų 2007 m. pabaigoje siekė 146,2. Interneto
skverbtis per metus išaugo 5 procentiniais punktais ir
pasiekė 17,3 proc. Nedaug mažesnis buvo ir plačiajuosčio
ryšio skverbties augimas – 4,2 procentinio punkto. 2007 m.
ﬁksuoto telefono ryšio skverbtis vėl pradėjusi augti padidėjo
nežymiai – 0,3 procentinio punkto ir siekė 23,7 proc.
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Analizuojant pajamas, gaunamas iš vieno abonento
per mėnesį (ARPU), matome, kad, nors viešojo judriojo
telefono ryšio abonentų skaičius beveik šešis kartus viršija viešojo ﬁksuoto ryšio abonentų skaičių, ARPU iš viešojo
judriojo telefono ryšio paslaugų yra 1,7 karto mažesnis už
viešojo ﬁksuoto telefono ryšio ARPU ir 2,1 karto mažesnis
už interneto prieigos paslaugų ARPU (čia neatsižvelgiama į tai, kad judrusis ryšys labiau orientuotas į asmeninį
naudojimą, o ﬁksuotas ryšys ir internetas – į namų ūkio).
Didelių šio rodiklio pokyčių nebuvo nė viename iš nagrinė37 pav. Abonentų skaičiaus dinamika, tūkst., 2003 – 2007 m.
Šaltinis: RRT

jamų elektroninių ryšių sektoriaus segmentų. Stabiliausios
pajamos iš vieno abonento taip pat buvo gaunamos judriojo
ryšio rinkoje ir svyravo nuo 23 iki 24 Lt per mėnesį. ARPU iš

2007 m., palyginti su 2006 m., pajamos iš viešojo

viešojo ﬁksuoto telefono ryšio ir interneto prieigos paslaugų

judriojo telefono ryšio veiklos išaugo 12,1 proc., kas rodo

šiek tiek mažėjo: 2007 m. IV ketvirtį, palyginti su 2006 m.

prasidedant naują judriojo ryšio paslaugų naudojimo etapą,

IV ketvirčiu, viešojo ﬁksuoto telefono ryšio ARPU sumažė-

kurį teigiamai veikia ir naujų judriojo ryšio technologijų

jo 4,8 proc., interneto prieigos paslaugų ARPU – 5,9 proc.

diegimas (2006 m., palyginti su 2005 m., pajamų augimas
sudarė 5,2 proc.). Bendroje elektroninių ryšių rinkos pajamų
struktūroje viešojo judriojo telefono ryšio sektoriaus dalis
išlieka didžiausia – 46,6 proc. Pajamos iš interneto prieigos paslaugų 2007 m., palyginti su 2006 m., išaugo 18,2
proc. – tai bene sparčiausiai augantis elektroninių ryšių
rinkos segmentas (2006 m., palyginti su 2005 m., pajamų
augimas siekė 24,2 proc.). 2007 m. elektroninių ryšių rinkos
pajamos iš viešojo ﬁksuoto telefono ryšio paslaugų teikimo,
palyginti su 2006 m., sumažėjo 2,8 proc. ir sudarė 412,7
mln. Lt. Fiksuoto telefono ryšio rinkos dalis bendroje sektoriaus pajamų struktūroje per 2007 m. sumažėjo 1,9 procentinio punkto, tačiau bendroje rinkos pajamų struktūroje šios
pajamos sudaro reikšmingą visų elektroninių ryšių rinkos
pajamų dalį: 2007 m. – 13,9 proc. (2006 m. – 15,75 proc.).

39 pav. Vidutinės pajamos iš vieno abonento per mėnesį, Lt,
2006–2007 m.
Šaltinis: RRT

38 pav. Pajamų dinamika, tūkst. Lt, 2003–2007 m.
Šaltinis: RRT
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Fiksuotas ryšys

Analizuojant

1997–2007

m.

laikotarpį,

didžiausia

viešojo ﬁksuoto telefono ryšio skverbtis Lietuvoje 100
2007 m. iš 48 faktiškai ﬁksuoto ryšio veiklą vykdančių

gyventojų buvo 2000 m. – 34 proc. Nuo 2000 iki 2006 metų

ūkio subjektų 32 (iš jų 14 kabelinės televizijos tinklų

viešojo ﬁksuoto telefono ryšio skverbtis 100 gyventojų kas-

operatorių) nurodė, kad ﬁksuoto telefono ryšio paslaugos

met vidutiniškai mažėjo 1,73 procentinio punkto ir 2006

teikiamos naudojant IP protokolą, 28 teikė nacionalinių

m. pabaigoje siekė 23,4 proc. O 2007 m. ﬁksuoto telefono

(vietinių ir (arba) tarpmiestinių) bei tarptautinių pokalbių

ryšio skverbtis, palyginti su 2006 m., išaugo 0,3 procentinio

paslaugas, 14 – tik tarptautinių pokalbių paslaugas. Tik

punkto.

didmenines (skambučių persiuntimo (tranzito)) paslaugas
teikė 6 įmonės.

2007 m. gruodžio 31 d., surinkus operatoriaus kodą
10XX, buvo galima pasirinkti penkiolikos paslaugų teikėjų

Faktiškai teikiančių viešąsias ﬁksuoto telefono ryšio

viešąsias ﬁksuoto telefono ryšio paslaugas, teikiamas TEO

paslaugas operatorių ir paslaugų teikėjų skaičius atspindi

LT, AB, tinklu, iš jų 6 teikėjų – pagal išankstinį pasirinkimą.

realų konkurencijos lygį ﬁksuoto telefono ryšio segmente.

10 paslaugų teikėjų teikė viešąsias ﬁksuoto telefono ryšio

Europos Bendrijų Komisijos 13-osios pažangos ataskaitos

paslaugas pagal individualų pasirinkimą, iš jų UAB „Euro-

duomenimis, šis skaičius Lietuvoje buvo mažesnis nei Euro-

com“, UAB „Cubio“ bei UAB „Linkotelus“ – ir pagal išankstinį

pos Sąjungos vidurkis, lygus 64,33. Daugiausia vykdančių

pasirinkimą.

veiklą ﬁksuoto ryšio rinkos dalyvių buvo Nyderlanduose,

Prieigai prie abonentų daugiausiai buvo naudojamos

Vokietijoje ir Jungtinėje Karalystėje, mažiausiai – Maltoje,

metalinės vytos poros linijos, taip pat belaidžio ryšio linijos,

Kipre ir Liuksemburge.

kabelinės televizijos ir duomenų perdavimo tinklų linijos.
Palyginti su 2006 m., 2007 m. ﬁksuoto telefono ryšio linijų,
kuriomis buvo teikiamos paslaugos abonentams, skaičius
išaugo nežymiai – 0,89 proc. iki 799,44 tūkst.

41 pav. Fiksuoto telefono ryšio linijų pasiskirstymas pagal
technologijas, 2007 m.
Šaltinis: RRT

Lyginant su 2006 m., 2007 m. metalinės vytos poros
linijų, kuriomis buvo teikiamos ﬁksuoto telefono ryšio
paslaugos, skaičius padidėjo labai nežymiai – 0,55 proc.
(dalis tarp visų linijų, naudotų teikti ﬁksuoto telefono ryšio
paslaugas, sumažėjo 0,3 procentinio punkto). Linijų, kuriomis ﬁksuoto telefono ryšio paslaugos buvo teikiamos
40 pav. Viešojo ﬁksuoto telefono ryšio rinkoje veikiančių
dalyvių skaičius (apskaičiuotasis) ES šalyse 2006–2007 m.
Šaltinis: Progress report on the single European electronic
communications market 2007 (13th Report), European Commission,
Brussels 2008

duomenų perdavimo tinklais, padaugėjo žymiai – 61,6 proc.
arba 0,3 procentinio punkto, tačiau linijų, naudotų teikti šias
paslaugas kabelinės televizijos tinklais gerokai sumažėjo
– 59,5 proc. (0,06 procentinio punkto). Belaidžio ryšio linijų
skaičius sumažėjo 5,7 proc. arba 0,3 procentinio punkto.
Vertinant rinką pagal linijų skaičių, 2007 m. pabaigoje
TEO LT, AB, linijų skaičius išaugo 0,7 proc. ir buvo lygus
788,32 tūkst., kitų operatorių telefono ryšio linijų skaičius
per metus išaugo 13,82 proc. ir pasiekė 11,12 tūkst. (1,39
proc. rinkos).
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Naujieji ﬁksuoto telefono ryšio paslaugų teikėjai 2007
m. pabaigoje, naudodami savo linijas, paslaugas teikė
apie 21,4 proc. abonentų, likusiems 40,8 proc. abonentų
paslaugos buvo teikiamos naudojant kitų elektroninių ryšių
operatorių teikiamą prieigą.
Kabelinės televizijos tinklais bei duomenų perdavimo
tinklais – 6983 linijomis arba 0,87 proc. visų telefono ryšio
linijų – ﬁksuoto telefono ryšio paslaugos buvo teikiamos
naudojantis IP protokolu, šiomis paslaugomis 2007 m.
pabaigoje naudojosi 27,6 tūkst. abonentų.

43 pav. Naujųjų viešojo ﬁksuoto telefono ryšio teikėjų užimamų
rinkos dalių dinamika, proc., 2004–2007 m.
Šaltinis: RRT

Remiantis Ekonominės plėtros ir bendradarbiavimo
organizacijos metodika, Lietuvos vartotojai moka vieną
mažiausių mėnesio sąskaitų už mažo ir vidutinio ﬁksuoto
telefono ryšio paslaugų naudojimo krepšelį – 2007 m. tokių
krepšelių kaina buvo septinta iš mažiausių ES. Mažo vartojimo krepšelio kaina Lietuvoje 2007 m. liko tokia pati kaip ir
2006 m., ir buvo 18,9 proc. (2006 m. – 20,8 proc.) mažesnė
už ES vidurkį.

42 pav. Viešojo ﬁksuoto telefono ryšio rinkos struktūra pagal
linijų skaičių 2004–2007 m.
Šaltinis: RRT

Naujųjų paslaugų teikėjų abonentų skaičius 2007 m.,
palyginti su 2006 m., sumažėjo 1,8 proc. ir metų pabaigoje
sudarė 52,0 tūkst. (6,2 proc. bendro abonentų skaičiaus),
2006 m. abonentų skaičius siekė 52,9 tūkst. Pagal inicijuotų
pokalbių srautą, naujųjų viešojo ﬁksuoto telefono ryšio
paslaugų teikėjų dalis 2007 m. išliko panaši ir sudarė 3,41
proc. (2006 m. – 3,29 proc.), o per metus naujųjų viešojo
ﬁksuoto telefono ryšio paslaugų teikėjų tinkluose inicijuotų
pokalbių srautas išaugo 0,2 procentinio punkto, bendrai
pokalbių trukmei sumažėjus 3,5 proc. Vertinant ﬁksuoto
ryšio rinką pagal naujųjų paslaugų teikėjų gaunamas pajamas, ši dalis 2007 m., palyginti su 2006 m., išaugo ir sudarė
4,5 proc. rinkos (2006 m. – 4,09 proc.), pajamoms išaugus
6,5 proc. ir pasiekus 18,52 mln. Lt. Tuo tarpu bendros
rinkos pajamos 2007 m., palyginti su 2006 m., sumažėjo
2,8 proc.
Naujųjų ﬁksuoto telefono ryšio rinkos dalyvių užimamų
rinkos dalių dinamika pateikiama 43 pav.
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44 pav. Privataus vartotojo mažo ﬁksuoto ryšio paslaugų naudojimo krepšelių kainos ES šalyse, EUR/mėn. su PVM, 2007
m.
Šaltinis: Progress Report on the Single European Electronic Communications Market 2007 (13th report), European Commission,
Brussels, 2008
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Intensyvaus viešojo ﬁksuoto telefono ryšio paslaugų

Analizuojant

pastarųjų

dvejų

metų

abonentinio

naudojimo krepšelio kaina Lietuvoje 2007 m. išliko tokia

mokesčio vartotojams ir paslaugų gavėjams dinamiką ES

pati kaip ir 2006 m. (64,85 eurai per mėnesį) ir buvo 2 proc.

valstybėse, galima pastebėti, kad daugelyje valstybių jis

didesnė už ES vidurkį. Skirtumas tarp mažiausios (Kipre

išliko nepakitęs. Pokyčiai vartotojų segmente 2007 m. įvyko

– 30,57 EUR per mėnesį) ir didžiausios paslaugų krepšelio

Airijoje, Nyderlanduose, Belgijoje, Danijoje, Vokietijoje,

kainos (Latvijoje – 86,37 EUR per mėnesį) siekė 2,83

Prancūzijoje, Vengrijoje, Slovėnijoje, Suomijoje, Bulgari-

karto.

joje, iš jų vienintelėje Suomijoje viešojo ﬁksuoto telefono
ryšio abonentinis mokestis sumažėjo, o visos ES vidurkis
išaugo 1,14 proc.
Viešojo ﬁksuoto telefono ryšio abonentinio mokesčio
paslaugų gavėjams pokyčiai buvo didesni nei vartotojams:
vienuolikoje ES valstybių istorinio operatoriaus taikomas
abonentinis mokestis paslaugų gavėjams augo, dviejose –
Portugalijoje ir Lenkijoje – mažėjo. Visoje ES viešojo ﬁksuoto telefono ryšio abonentinis mokestis paslaugų gavėjams
2007 m., palyginti su 2006 m., išaugo 3,3 proc.

45 pav. Privataus vartotojo intensyvaus ﬁksuoto ryšio (PSTN
linijomis) paslaugų naudojimo krepšelio kainos ES šalyse,
EUR/mėn. su PVM, 2007 m.
Šaltinis: Progress Report on the Single European Electronic Communications Market 2007 (13th report), European Commission,
Brussels, 2008

Remiantis

Europos

Bendrijų

Komisijos

13-osios

ataskaitos duomenimis, 2007 m., kaip ir 2006 m., Baltijos valstybėse istorinių operatorių taikomas viešojo ﬁksuoto telefono ryšio abonentinis mokestis tiek vartotojų, tiek
paslaugų gavėjų segmentuose išliko mažiausias. Lietuvoje
ﬁksuoto telefono ryšio abonentinis mokestis buvo ketvirtas iš mažiausių vartotojų segmente ir antras iš mažiausių
paslaugų gavėjų segmente tarp ES valstybių.
46 pav. Istorinio operatoriaus taikomas viešojo ﬁksuoto telefono ryšio abonentinis mokestis vartotojams ES, EUR/mėn. su
PVM, 2006–2007 m.
Šaltinis: Progress Report on the Single European Electronic Communications Market 2007 (13th report), European Commission,
Brussels, 2008
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2007 m. pabaigoje didžiausią abonentų, perkėlusių
savo numerį, rinkos dalį – 34,81 proc., turėjo AB „Lietuvos
geležinkeliai“ – iš viso nuo 2004 m. balandžio mėnesio iki
2007 m. gruodžio 31 d. į AB „Lietuvos geležinkeliai“ buvo
perkelta 3136 ﬁksuoto ryšio numerių. 18,02 proc. rinkos,
vertinant pagal perkeltų viešojo ﬁksuotot telefono ryšio
numerių skačių, užėmė UAB „Mediafon“, 12,58 proc. – UAB
„Eurocom“, 8,85 proc. – UAB „Nacionalinis telekomunikacijų
tinklas“. Likusią rinkos dalį pasidalijo UAB „CSC Telecom“,
UAB „Telekomunikaciju grupa“, UAB „Interneto pasaulis“,
AB Lietuvos radijo ir televizijos centras, TEO LT, AB ir UAB
„Tele2“.
Iki 2007 m. pabaigos daugiausia kartų numerio perkeliamumo paslauga buvo pasinaudota perkeliant numerį iš
TEO LT, AB, tinklo (93,4 proc. visų perkeltų numerių).

47 pav. Viešojo ﬁksuoto telefono ryšio abonentinis mokestis
paslaugų gavėjams ES, EUR/mėn. be PVM, 2006–2007 m.
Šaltinis: Progress Report on the Single European Electronic Communications Market 2007 (13th report), European Commission,
Brussels, 2008

Lietuvoje iki 2007 m. gruodžio 31 d., pasinaudoję numerio perkeliamumo paslauga, 9,01 tūkst. ﬁksuoto telefono
ryšio abonentų buvo perkėlę savo numerius į kitus tinklus.
Vidutiniškai per vieną 2007 m. ketvirtį buvo perkeltas 976
numeris.

49 pav. Perkėlusių numerį abonentų skaičius pagal pasirinktą
operatorių, vnt., nuo 2004 m. balandžio mėn. iki 2007 m.
pabaigos
Šaltinis: RRT

Europos

Bendrijų

Komisijos

13-osios

ataskaitos

duomenimis, 2007 m. spalį ES valstybėse abonentų,
pasinaudojusių numerio perkeliamumo paslauga, skaičius
svyravo nuo 1,5 tūkst. Maltoje iki 3934,5 tūkst. Nyderlanduose. Numerio perkeliamumo galimybė kol kas dar nėra
įgyvendinta Rumunijoje ir Bulgarijoje. Likusiose ES šalyse
nuo 2006 m. spalio mėn. iki 2007 m. spalio numerio perkeliamumo paslauga pasinaudojo 5 mln. ﬁksuoto telefono ryšio
48 pav. Fiksuoto telefono ryšio abonentų, pasinaudojusių numerio
perkeliamumo paslauga, skaičius 2005–2007 m.
Šaltinis: RRT
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telefono ryšio numerio perkeliamumo paslauga, skaičiaus

ES valstybėse judriojo telefono ryšio operatorių skaičiaus

augimas 2007 m. buvo Prancūzijoje, Nyderlanduose,

pokyčiai 2007 m., palyginti su 2006 m., buvo nežymūs,

Graikijoje, Ispanijoje, Slovėnijoje ir Čekijoje. Lietuva, Malta

Vidutiniškai ES valstybėse yra po 3 operatorius, turinčius

ir Estija yra vienintelės valstybės ES, kuriose viešojo ﬁksuo-

GSM 900 ir (ar) DSC 1800 licencijas. 2007 m., palyginti

to telefono ryšio numerio perkeliamumo paslauga vartotojui

su 2006 m., UMTS ir (ar) GSM/DCS licencijas turinčių ES

yra teikiama nemokamai.

operatorių skaičius padidėjo 9,5 proc. nuo 84 iki 92.
Atskirose ES nacionalinėse rinkose didžiausių judriojo
telefono ryšio operatorių rinkos dalis, vertinant rinką pagal
abonentus, nuo 2004 m. sumažėjo labai nežymiai3 . 2006–
2007 m. laikotarpiu ES mastu šie rodikliai nepakito. Pagal
svertinį visų Europos Sąjungos valstybių vidurkį didžiausio
operatoriaus dalis 2007 m., kaip ir 2006 m., siekė 39,4
proc. Lietuvoje didžiausias operatorius užima rinkos dalį,
artimą ES vidurkiui – 41,1 proc. Skirtingose ES valstybėse
pagrindinio operatoriaus rinkos dalis pagal abonentų skaičių
kinta nuo daugiau nei 85 proc. Kipre iki 24 proc. Jungtinėje
Karalystėje.

* 2007 m. pabaigos duomenys.
50 pav. Fiksuoto telefono ryšio abonentų, pasinaudojusių
numerio perkėlimo paslauga, ES valstybėse skaičiaus
dinamika, tūkst., 2006–2007 m.
Šaltiniai: European Electronic Communications Regulation and
Markets 2006 (12th Report), European Commission, Brussels, 2007,
Progress report on the single European electronic communications
market 2007 (13th Report), European Commission, Brussels
2008

51 pav. Vidutinės judriojo telefono ryšio rinkos dalys pagal
abonentų skaičių ES valstybėse ir Lietuvoje, proc., 2007 m.
Šaltinis: Progress report on the single European electronic
communications market 2007 (13 th Report), European Commission,
Brussels 2008

Naujųjų judriojo ryšio paslaugų teikėjų užimama rinkos
dalis Lietuvoje nuosekliai, nors lėtai, auga (52 pav.). 2007
m. IV ketvirčio duomenimis, didžiausią rinkos dalį pagal
pajamas bendroje rinkos struktūroje iš naujųjų judriojo telefono ryšio paslaugų teikėjų turėjo UAB „Eurocom“ – 2,20

Judrusis ryšys

proc.

Judriojo ryšio rinkoje 2007 m. pabaigoje veikė 13 ūkio
subjektų: trys operatoriai, penki paslaugų teikėjai, neturintys savo tinklo ir paslaugas teikiantys UAB „Bitė Lietuva“
tinklu, ir 5 paslaugų perpardavėjai.
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Nors judriojo ryšio rinka Lietuvoje jau yra pasiekusi
brandos etapą, judriojo ryšio skverbtis per metus išaugo
daugiau nei 10 proc. Didesnis šio rodiklio augimas buvo
užﬁksuotas tik penkiose ES valstybėse: Vokietijoje, Estijoje, Latvijoje, Italijoje bei Slovakijoje4. Jau ketvirtus metus iš
eilės judriojo ryšio skverbties Lietuvoje augimas yra vienas
didžiausių Europos Sąjungoje.
Europos Sąjungos šalyse abonentų, kurie renkasi
išankstinio mokėjimo paslaugas, dalis bendroje abonentų
struktūroje yra skirtinga – Prancūzijoje tokie abonentai
52 pav. Naujųjų judriojo telefono ryšio paslaugų teikėjų rinkos
dalis pagal pajamas, proc., 2003–2007 m.
Šaltinis: RRT

sudaro 35 proc., o Maltoje net 91 proc. Remiantis 2007
m. spalio duomenimis5, Lietuva yra priskirta prie 17-os ES
valstybių, kuriose 50 ir daugiau procentų judriojo telefono
ryšio abonentų naudojasi išankstinio mokėjimo paslau-

Nepaisant judriojo ryšio rinkos augimo sulėtėjimo,

ga. Tuo tarpu visoje ES viešojo judriojo telefono ryšio

vertinant pagal abonentų skaičių, Lietuva išlieka viena iš

išankstinio mokėjimo paslauga vidutiniškai naudojosi 61

pirmaujančių ES valstybių tiek pagal judriojo ryšio skverbtį,

proc. abonentų, šešiose ES valstybėse – Airijoje, Italijoje,

tiek pagal šio rodiklio augimą. Judriojo ryšio skverbtis Lietu-

Maltoje, Portugalijoje, Rumunijoje bei Didžiojoje Britanijoje

voje, 2007 m. spalio mėn. duomenimis, siekė 144 proc., tuo

– besinaudojančių išankstiniu mokėjimu abonentų dalis

tarpu 27 ES šalių vidurkis buvo 112 proc., ir pagal šį rodiklį

siekė daugiau nei 70 proc.

Lietuva buvo trečioje vietoje po Liuksemburgo ir Italijos.

53 pav. Judriojo ryšio skverbtis ES šalyse 2005–2006 m., proc.
Šaltiniai: European Electronic Communications Regulation and
Markets 2006 (12th Report), European Commission, Brussels 2007,
Progress report on the single European electronic communications
market 2007 (13th Report), European Commission, Brussels
2008
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* 2007 m. pabaigos duomenys.
54 pav. Viešojo judriojo telefono ryšio abonentų struktūra
pagal pasirinktą mokėjimo už suteiktas paslaugas būdą
Europos Sąjungos šalyse, proc., 2007 m. spalio mėn.
Šaltinis: Progress Report on Single European Electronic
Communication Market 2006 (13 th Report), European Commission,
Brussels 2008
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2007

m.

aktyvių

abonentų

struktūroje

pagal

pasirinktą mokėjimo būdą išankstinio mokėjimo paslauga
besinaudojančių aktyvių judriojo telefono ryšio abonentų
dalis metų pabaigoje siekė 66,3 proc. ir, palyginti su 2006
m., sumažėjo 0,68 procentinio punkto.

56 pav. Viešojo judriojo telefono ryšio rinkos struktūra pagal
aktyvius abonentus, proc., 2004–2007 m.
Šaltinis: RRT

Nagrinėjant aktyvių abonentų skaičių atskirose kategorijose struktūrą, galima teigti, kad 2007 m. išliko panašios tendencijos kaip ir 2006 m.: UAB „Omnitel“ daugiau orientuo55 pav. Aktyvių abonentų struktūra pagal pasirinktą mokėjimo
už suteiktas paslaugas būdą, proc., 2004–2007 m.
Šaltinis: RRT

jasi į vartotojus, už paslaugas mokančius pagal sąskaitas,
ir paslaugų gavėjus (2007 m. IV ketvirtį užimamos rinkos
dalys atitinkamai siekė 42,4 ir 46,2 proc.), UAB „Bitė Lietuva“ – į paslaugų gavėjus (rinkos dalis – 38,4 proc.), UAB

Per 2007 metus aktyvių judriojo telefono ryšio išankstinio
mokėjimo paslaugomis besinaudojančių abonentų skaičius

„Tele2“ – į išankstinio vartojimo segmentą (rinkos dalis
– 41,7 proc.).

Lietuvoje išaugo 3,17 proc., o vartotojų, mokančių pagal

Nagrinėjant rinką pagal inicijuojamų skambučių trukmę,

pateiktas sąskaitas, skaičius išaugo 5,19 proc., kitų

2007 m. pabaigoje UAB „Omnitel“ užėmė 40,1 proc. rinkos,

paslaugų gavėjų, besinaudojančių mokėjimo pagal pateik-

UAB „Bitė Lietuva“ – 26,5 proc., UAB „Tele2“ – 30,5 proc.

tas sąskaitas paslaugomis, skaičius išaugo 9,13 proc.

Naujiesiems paslaugų teikėjams teko 2,9 proc. rinkos. Ben-

Judriojo ryšio rinką vertinant pagal aktyvius judriojo

dra viešuosiuose judriojo telefono ryšio tinkluose inicijuotų

ryšio abonentus, kurių 2007 m. pabaigoje buvo 4921 tūkst.,

pokalbių trukmė 2007 metais, palyginti su 2006 metais,

operatoriai išlaikė panašias rinkos dalis kaip ir 2006 metais.

išaugo 22 proc. ir sudarė 1249,93 mln. minučių.

2007 metais struktūriniai rinkos pokyčiai, vertinant pagal
aktyvių abonentų skaičių, buvo panašūs į struktūrinius
rinkos pokyčius, vertinant pagal pajamas: UAB „Omnitel“ ir
UAB „Tele2“ rinkos dalys pagal aktyvius abonentus išaugo
atitinkamai 3,99 ir 1,42 procentinio punkto, tuo tarpu UAB
„Bitė Lietuva“ rinkos dalis sumažėjo 4,35, naujųjų paslaugų
teikėjų – 1,05 procentinio punkto. Nuo 2004 m. iki 2007 m.
pabaigos išaugo 1,85 procentinio punkto tik UAB „Tele2“
ir 1,32 procentinio punkto naujųjų paslaugų teikėjų rinkos,
vertinant jas pagal aktyvius abonentus, dalys. Visų kitų
rinkos dalyvių rinkos dalys sumažėjo: UAB „Bitė Lietuva“
– 2,4 procentinio punkto, UAB „Omnitel“ – 0,76 procentinio
punkto.

57 pav. Viešojo judriojo telefono ryšio rinkos struktūra pagal
inicijuotų skambučių trukmę, proc., 2004–2007 m.
Šaltinis: RRT
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Lietuvos judriojo ryšio rinkos struktūroje, vertinant ją
pagal pajamas, išlieka praėjusių metų tendencijos. Vertinant metines rinkos pajamas, 2007 m., palyginti su 2006
m., UAB „Omnitel“ rinkos dalis sumažėjo 3,2 procentinio
punkto ir siekė 44,80 proc., o UAB „Bitė Lietuva“ rinkos
dalis padidėjo 0,65 procentinio punkto (28,41 proc.), UAB
„Tele2“ rinkos dalis padidėjo 1,95 procentinio punkto (23,22
proc.), naujųjų judriojo ryšio teikėjų rinkos dalis padidėjo 0,7
procentinio punkto (3,57 proc.).

58 pav. Viešojo judriojo telefono ryšio rinkos struktūra pagal
pajamas, proc., 2004–2007 m.
Šaltinis: RRT

Analizuojant vidutines iš vieno aktyvaus judriojo ryšio

59 pav. Vidutinės pajamos iš vieno aktyvaus abonento per
mėnesį už viešojo judriojo telefono ryšio paslaugas6, Lt, 2005–
2007 m.
Šaltinis: RRT

abonento per mėnesį gaunamas pajamas (ARPU), matoma gaunamų pajamų nusistovėjimo tendencija. 2007

ES mastu visuose vartojimo segmentuose Lietuvoje

m. vidutinės mėnesio pajamos iš vieno aktyvaus judriojo

judriojo telefono ryšio paslaugos išlieka vienos pigiausių.

ryšio abonento UAB „Omnitel“ tinkle sudarė 27,3 Lt (2006

Mažo vartojimo segmente Lietuvos judriojo ryšio paslaugų

m. – 30 Lt), UAB „Bitė Lietuva“ tinkle – 28,3 Lt (2006 m.

kainos yra antroje vietoje iš mažiausių ES, šiek tiek didesnės

– 22 Lt), UAB „Tele2“ tinkle – 15,5 Lt (2006 m. – 14,3 Lt),

nei Estijoje. Vidutinio ir intensyvaus vartojimo segmentuose

naujųjų paslaugų teikėjų tinkluose – 32,5Lt (2006 m. – 39,8

Lietuvoje taikomos judriojo ryšio kainos taip pat yra vienos

Lt). Mažiausios pajamos iš vieno aktyvaus judriojo ryšio

mažiausių visoje ES (po Estijos ir Kipro)7 .

abonento, kaip ir 2006 m., išliko UAB „Tele2“, didžiausios
– naujųjų paslaugų teikėjų tinkluose.
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Nuo 2005 m. iki 2007 m. pabaigos numerio perkeliamumo paslauga pasinaudojo 205,3 tūkst. judriojo ryšio
abonentų (4,2 proc. aktyvių judriojo telefono ryšio abonentų
skaičiaus).
Per 2007 m. numerio perkeliamumo paslauga pasinaudojo 75,8 tūkst. abonentų. Iš jų 45,9 proc. pasirinko UAB
„Tele2“ tinklą, 29,02 proc. – UAB „Bitė Lietuva“ tinklą, UAB
Omnitel – 13,06 proc., į naujųjų judriojo ryšio teikėjų tinklus
perėjo 12 proc. 2007 m. numerio perkeliamumo paslauga
pasinaudojusių abonentų.

60 pav. Privataus vartotojo judriojo ryšio paslaugų mažo
naudojimo krepšelio kaina ES šalyse 2007 m., EUR/mėn. su
PVM
Šaltinis: Progress Report on the Single European Electronic
Communications Market 2007 (13th report), European Commission,
Brussels, 2008

62 pav. Visų perkėlusių numerį abonentų akumuliuotas
pasiskirstymas pagal pasirinktą operatorių, proc., 2005–2007 m.
Šaltinis: RRT

Iki 2007 m. pabaigos dažniausiai numerio perkeliamumo paslauga buvo pasinaudota perkeliant numerį iš
UAB „Omnitel“ tinklo (61,6 proc. visų perkeltų numerių),
rečiausiai – iš naujųjų judriojo ryšio paslaugų teikėjų (2,53
proc. visų perkeltų numerių).

61 pav. Intensyvaus judriojo ryšio paslaugų naudojimo krepšelio kainos ES šalyse 2007 m., EUR/mėn. su PVM
Šaltinis: Progress Report on the Single European Electronic Communications Market 2007 (13th report), European Commission,
Brussels, 2008

63 pav. Visų perkėlusių numerį abonentų akumuliuotas pasiskirstymas pagal paliktą operatorių, proc., 2006–2007 m.
Šaltinis: RRT
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2007 m. duomenimis, ES valstybių numerio perke-

Europos Komisijos 13-osios ataskaitos duomenimis,

liamumo paslauga pasinaudojusių abonentų skaičiaus

viešojo judriojo telefono ryšio numerio perkeliamumo

vidurkis siekė 9,3 proc. (2006 m. – 8,98 proc.). Numerį

paslauga iš visos ES abonentui nemokamai teikiama tik

perkėlusių abonentų dalis iš bendro viešojo judriojo te-

Lietuvoje, Estijoje, Ispanijoje ir Maltoje. Kitose ES šalyse

lefono ryšio abonentų skaičiaus ES valstybėse pateikia-

šis mokestis vidutiniškai siekia 7,7 euro.

ma 64 pav. (2007 m. spalio mėn. duomenys). Didžiausia
judriojo ryšio abonentų, pasinaudojusių numerio perkėlimo

Internetas ir plačiajuostis ryšys

paslauga, dalis išliko Skandinavijos valstybėse ir Ispanijoje,
o mažiausiai numerio perkeliamumo paslauga naudotasi

Interneto prieigos paslaugų abonentų skaičius, kaip

Lenkijoje, Latvijoje, Slovakijoje ir Kipre. EK duomenimis,

ir šios rinkos pajamos, 2007 m. sparčiai augo: per metus

praeitais metais numerio perkeliamumo paslauga pradėta

abonentų skaičius išaugo 39,4 proc. ir pasiekė 581,8 tūkst.

teikti Slovakijoje, o Bulgarijoje ir Rumunijoje ši paslauga kol

Tokį augimą daugiausia lėmė spartus vartotojų, naudojančių

kas neįdiegta.

internetą savo asmeniniams poreikiams tenkinti, skaičiaus
augimas: per 2007 m. vartotojų skaičius išaugo 40,08
proc.
Interneto prieigos naudotojų bendroje struktūroje
dominuoja privatūs vartotojai, kurie 2007 m. pabaigoje
sudarė 83,9 proc. visų interneto prieigos paslaugomis
besinaudojančių abonentų, o pajamos iš jų sudarė 59,9
proc. bendrų pajamų už mažmeninių interneto paslaugų
teikimą.

65 pav. Interneto prieigos abonentų struktūros kaita, proc.,
2003–2007 m.
Šaltinis: RRT

Stebint Lietuvos bendrosios interneto naudotojų (t. y.
internetu besinaudojančių nebūtinai per turimą nuolatinę
interneto prieigą) skverbties pokyčius, matyti, kad šio
* 2007 m. pabaigos duomenys.
64 pav. Judriojo telefono ryšio abonentai, pasinaudoję numerio
perkėlimo paslauga ES valstybėse, proc. bendro judriojo ryšio
abonentų skaičiaus, 2006–2007 m.
Šaltiniai: European Electronic Communications Regulations and
Markets 2006 (12th Report), European Commission, Brussels, 2007,
Progress report on the single European electronic communications
market 2007 (13th Report), European Commission, Brussels 2008

rodiklio mažėjimas ne toks didelis kaip interneto prieigos
paslaugų skverbties atveju.
2007 m. pabaigoje 87,2 proc. visų interneto prieigos
abonentų buvo pasirinkę plačiajuosčio ryšio technologijas, t. y. didžioji dalis Lietuvos gyventojų pirmenybę teikia
plačiajuosčiam internetui. Todėl augant visai interneto prieigos rinkai, kartu auga ir plačiajuosčio ryšio prieigos rinka.
Remiantis tyrimų agentūros Point Topic duomenis, Lietuvoje per paskutinius 12 mėnesių plačiajuosčio ryšio abonentų
skaičius augo dvigubai sparčiau nei Estijoje8 .
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66 pav. Plačiajuosčio ryšio abonentų skaičiaus dinamika,
tūkst., ir skverbtis, proc., 2003–2007 m.
Šaltinis: RRT

Europos Sąjungos šalių kontekste plačiajuosčio ryšio
skverbtis, skaičiuojant ją 100 šalies gyventojų, Lietuvoje
yra didesnė už naujųjų Europos Sąjungos šalių (ES-10)
vidurkį, kuris buvo lygus 14,5. Pagal šį rodiklį Lietuva
naujųjų ES narių tarpe atsilieka nuo Estijos, Slovėnijos
ir Maltos. 2008 m. sausio duomenimis, Lietuva pagal
plačiajuosčio ryšio skverbtį aplenkė devynias ES valstybes
ir nors vis dar nesiekia ES-27 vidurkio, kuris buvo lygus 20
proc., plačiajuosčio ryšio skverbtis Lietuvoje auga sparčiau
nei ES: nuo 2006 m. spalio mėn. iki 2007 m. pabaigos šio

* 2007 m. spalio mėn. duomenys.
67 pav. Plačiajuosčio ryšio skverbtis ES šalyse, proc., 2008 m.
sausio 1 d.
Šaltiniai: Progress Report on the Single European Electronic
Communications Market 2007 (13th report), European Commission,
Brussels, 2008; RRT

rodiklio augimas Lietuvoje siekė 5,8 procentinio punkto, tuo
tarpu ES vidurkis tuo pačiu metu išaugo 4,4 procentinio
punkto.
Analizuojant rinką pagal pajamas, gautas iš interneto
prieigos paslaugų (naudojant kompiuterį) teikimo, matyti,
jog situacija iš esmės yra identiška 2006 m.: rinkos lyderė
2007 m. išliko TEO LT, AB (43,2 proc. pajamų). UAB „Omnitel“ turėjo 11,2 proc., UAB „Bitė Lietuva“ – 5,5 proc.. Likusieji rinkos dalyviai turėjo mažiau nei po 4 proc. bendrų
rinkos pajamų. Daugiausia sumažėjo TEO LT, AB, dalis (2
proc. punktais), daugiausia išaugo UAB „Omnitel (1,1 procentinio punkto) ir UAB „Dokeda“ (0,8 proc. punkto) dalys

68 pav. Interneto prieigos rinka pagal pajamas, proc., 2007 m.
Šaltinis: RRT

(68 pav.).
Didžiausios pajamos 2007 m. buvo gautos iš xDSL
technologija teikiamos interneto prieigos, tačiau šia technologija teikiamos interneto prieigos dalis, palyginti su 2006
m., sumažėjo 2 procentiniais punktais. Tuo tarpu pajamų
iš judriojo radijo ryšio tinklu teikiamos interneto prieigos
dalis sparčiai auga: palyginti su 2006 m., interneto prieigos,
teikamos judriojo radijo ryšio tinklu, rinkos pajamų dalis
išaugo 2,8 procentinio punkto (69 pav.).

69 pav. Mažmeninių interneto prieigos pajamų pasiskirstymas
pagal prisijungimo būdus, proc., 2007 m.
Šaltinis: RRT
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Audiovizualinė rinka

tinklais teikiamomis audiovizualinėmis paslaugomis 2007
m. pabaigoje naudojosi 386,4 tūkst. abonentų. 2007 m.

Lietuvoje

audiovizualinės

paslaugos

teikiamos

pabaigos duomenimis, galimybę prisijungti prie kabelinės

antžeminiais, kabeliniais, MDTV, duomenų perdavimo bei

TV arba MDTV turėjo apie 86 proc. Lietuvos namų ūkių, o

palydoviniais tinklais. Galutiniai paslaugų gavėjai gali gauti

šių televizijų paslaugomis naudojosi 27,5 proc. visų Lietu-

tiek analogines, tiek skaitmenines audiovizualines paslau-

vos namų ūkių.

gas.

Kabelinės TV ir MDTV rinkos struktūra, vertinant rinką
ir

pagal kabelinės TV ir MDTV paslaugų teikėjų abonentų

retransliuotojams programų siuntimo paslaugas teikė AB

2007

m.

antžeminiais

tinklais

transliuotojams

skaičių, yra pateikiama 70 paveiksle. Tai konkurencinga

Lietuvos radijo ir televizijos centras, siuntęs programas tiek

rinka, kurioje dvi pačios stambiausios įmonės – UAB „Bal-

analoginiais, tiek skaitmeniniais tinklais, bei TEO LT, AB,

ticum TV“ bei UAB „Vinita“ – 2007 m. pabaigoje užėmė

kuri siuntė programas dviem skaitmeniniais tinklais.

vienodas rinkos dalis, vertinant pagal abonentų skaičių,

AB Lietuvos radijo ir televizijos centro analoginiai

– po 16 proc. rinkos. Trečia pagal dydį įmonė – UAB

antžeminiai siuntimo tinklai aprėpia beveik 100 proc. Lietu-

„Mikrovisatos TV“ – užėmė 9 proc. nagrinėjamos rinkos.

vos Respublikos teritorijos, todėl šiais tinklais siunčiamas

Tokiems kabelinės bei mikrobangų daugiakanalės tele-

analogines programas turi galimybę matyti arba girdėti

vizijos paslaugų teikėjams kaip UAB „Init“, UAB „Tele-

kiekvienas Lietuvos gyventojas, įsigijęs radijo ar televi-

rena“, UAB „Viginta“, UAB „Rygveda“, UAB „Trigeris“, UAB

zijos imtuvą. Statistikos departamento duomenimis, 2007

„Kabeliniai ryšių tinklai“ ir UAB „Lignita“ tenkančios rinkos

m. bent vieną televizorių Lietuvoje turėjo 1397 tūkst. namų

dalys pagal abonentų skaičių sudaro nuo 3 iki 6 proc. Kitos

ūkių, 2 ir daugiau televizorių – 459 tūkst. namų ūkių.

įmonės, teikiančios audiovizualines paslaugas kabelinės

2007 m. pabaigoje skaitmeninės antžeminės televizijos

televizijos bei mikrobangų daugiakanalės televizijos tinklais

tinklai veikė penkiuose didžiuosiuose Lietuvos miestuose

užima mažiau nei po 3 proc. bendros kabelinės televizijos

ir aprėpė iki 85 proc. Lietuvos gyventojų. 2008 m. sausio

ir mikrobangų daugiakanalės televizijos rinkos. Palyginti su

1 d. AB Lietuvos radijo ir televizijos centro 1-uoju ir 2-uoju

2006 m., didesnių pokyčių šios rinkos struktūroje nebuvo.

tinklais buvo siunčiama 17 televizijos programų, TEO LT,
AB, 3-uoju ir 4-uoju tinklais – 13 televizijos programų. 2008
m. sausio 1 d. veikė 10 skaitmeninės antžeminės televizijos transliuotojų ir 2 retransliuotojai. Lietuvoje veikianti
transliuotojų ir retransliuotojų licencijavimo sistema numato, kad išduodant licenciją transliuoti (ir (ar) retransliuoti) ir
paskiriant atitinkamą dažnį, licencijoje yra iš anksto nurodomas konkretus programų siuntėjas.
2008 m. pradžioje TEO LT, AB, baigė vykdyti 2007
m. pradėtą sandorį, kurio metu įsigijo UAB „Nacionalinė
skaitmeninė televizija“, turinčią dvi licencijas, suteikiančias
teisę

retransliuoti

televizijos

kanalus

skaitmeninės

antžeminės televizijos (DVB-T) tinklais, vienoje iš jų numatyta, kad paslaugos bus teikiamos TEO LT, AB, tinklais. Tokiu
būdu TEO LT, AB, turėdama skaitmeninės antžeminės
televizijos tinklus, tapo ir transliavimo licencijų turėtoja. Ši
vertikalios integracijos situacija sukuria prielaidas TEO LT,
AB, konkurenciniam pranašumui audiovizualinių programų

70 pav. Kabelinės TV ir MDTV rinkos struktūra pagal abonentų
skaičių, proc., 2007 m. pabaiga
Šaltinis: RRT

siuntimo ir transliavimo paslaugų rinkoje.
2007 m. pajamos iš antžeminių audiovizualinių programų

2008 m. sausio 1 d. IP audiovizualines paslaugas teikė

siuntimo sudarė 25,29 mln. Lt, pagal rinkos dalyvius paja-

2 ūkio subjektai: TEO LT, AB, ir UAB „Penkių kontinentų

mos pasiskirstė taip: AB LRTC teko 93,36 proc. pajamų,

komunikacijos centras“. Lietuvos radijo ir televizijos komisija

TEO LT, AB, teko 6,64 proc. pajamų.

leidimus transliuoti plačiajuosčio ryšio tinklais buvo išdavusi

2007 m. pabaigoje Lietuvoje veikė 59 įmonės, teikiančios

dar trims įmonėms: UAB „Dokeda“, UAB „Alpha komu-

audiovizualines paslaugas kabelinės televizijos tinklais

nikacijos-2“ ir UAB „Horda“, kurios 2007 m. šių paslaugų

ir 4 teikėjai audiovizualines paslaugas teikė mikrobangų

dar nebuvo pradėjusios teikti.

daugiakanalės TV tinklais. Kabelinės televizijos ir MDTV
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TEO LT, AB, pradėjusi teikti internetinės televizijos

ir 9 tūkst. ﬁksuoto ryšio abonentų. Europos Komisijos 13-

paslaugas 2006 m., 2007 m. uždirbo 6,7 mln. Lt 9 pajamų,

oje pažangos ataskaitoje Lietuva minima kaip viena iš 4 ES

tai yra 857 proc. daugiau nei 2006 m. Tuo tarpu TEO LT,

valstybių, kuriose judriojo telefono ryšio numerio perkelia-

AB, teikiamų audiovizualinių paslaugų duomenų perdavimo

mumo paslauga yra nemokama ir viena iš trijų ES valstybių,

tinklais abonentų skaičius nuo 4,9 tūkst. 2006 m. išaugo

kuriose vartotojams yra netaikomas ﬁksuoto telefono ryšio

256 proc. iki 17,5 tūkst. 2007 m. pabaigoje.

numerio perkėlimo paslaugos mokestis.

2007

m.

vienintelis

skaitmeninių

palydovinių

-

Fiksuoto ryšio rinkoje 2007 m. padidėjo naujųjų

audiovizualinių paslaugų teikėjas Lietuvoje buvo VIASAT,

viešojo ﬁksuoto telefono ryšio paslaugų teikėjų užimamos

kuri savo abonentams siūlė daugiau kaip 40 koduotų te-

rinkos dalys: pagal pajamas šių teikėjų rinkos dalis padidėjo

levizijos ir 10 radijo programų bei galimybę priimti visas

0,41 procentinio punkto arba 6,5 proc. per metus, pagal

VIASAT transliuojamas nekoduotas televizijos ir radijo pro-

inicijuojamą srautą padidėjo 0,12 procentinio punkto arba

gramas. VIASAT 2008 m. sausio 1 d. Baltijos šalyse turėjo

0,2 procento per metus, tačiau, vertinant ﬁksuoto telefono

apie 164 000 abonentų.

ryšio rinką pagal abonentų skaičių, 2007 m. užﬁksuotas

Europos Sąjungos valstybėse skirtingų audiovizualinių

naujųjų ﬁksuoto telefono ryšio paslaugų teikėjų rinkos dalies

paslaugų teikimo platformų rinkos dalys labai skiriasi10.

mažėjimas – 1,8 proc. per praėjusius metus arba 0,13

Pavyzdžiui, Belgijoje, Vokietijoje, Liuksemburge, Maltoje,

procentinio punkto. Tuo tarpu bendra ﬁksuoto ryšio rinka

Nyderlanduose dauguma namų ūkių naudojasi kabelinės

mažėjo tiek pagal pajamas (2,8 proc. mažiau), tiek pagal

TV paslaugomis, tuo tarpu namų ūkiai kitose valstybėse

bendrą inicijuojamų pokalbių srautą (3,5 proc.). Rinkoje

narėse (Graikijoje, Kipre, Italijoje, Lenkijoje ir Ispanijoje) tei-

2007 m. išaugo tik abonentų skaičius (0,58 proc.) iki 840,

kia pirmenybę antžeminei televizijai. Austrijoje ir Jungtinėje

27 tūkst.

Karalystėje didelę rinkos dalį užima palydovinė televizija

-

Remiantis Europos Bendrijų Komisijos 13-osios

(atitinkamai 48,8 proc. ir 32,4 proc.). IPTV tebėra tebesivys-

ataskaitos duomenimis, viešojo ﬁksuoto telefono ryšio abo-

tanti platforma ir turi palyginti nedaug abonentų. Didžiausias

nentinis mokestis Lietuvoje tiek vartotojų, tiek kitų paslaugų

IPTV abonentų skaičius yra Prancūzijoje, Ispanijoje, Belgi-

gavėjų segmentuose išliko vienas mažiausių tarp ES

joje ir Italijoje (iš viso apie 2,7 mln.).

valstybių, taip pat Lietuvos vartotojai moka vieną mažiausių
mėnesio sąskaitų (18,9 proc. mažesnę už ES vidurkį) už

Apibendrinimas

mažo ﬁksuoto telefono ryšio paslaugų naudojimo krepšelį, o
Lietuvos vartotojų sąskaitos už intensyvaus viešojo ﬁksuoto

-

2007 m., vertinant elektroninių ryšių rinką pagal

telefono ryšio paslaugų naudojimo krepšelį yra didesnės už

pajamas, judriojo ryšio sektorius užėmė didžiausią dalį

ES vidurkį tik 2 proc. Istorinio operatoriaus taikomas abo-

– daugiau nei 46 proc., ﬁksuoto telefono ryšio dalis – 14

nentinis mokestis Lietuvoje vartotojų segmente buvo ketvir-

proc., tinklų sujungimo ir interneto prieigos rinkos dalis

tas iš mažiausių ES.

išaugo po 1 procentinį punktą ir sudarė 23 proc. ir 11 proc.
-

-

Interneto prieigos paslaugų rinka 2007 m.

Judriojo ryšio rinkoje buvo matomas tiek abonentų

pasižymėjo sparčiu augimu – abonentų skaičius didėjo 39,4

skaičiaus, tiek pajamų augimas. Per 2007 m. aktyvių

proc., o metų pabaigoje 87,2 proc. visų interneto prieigos

judriojo ryšio abonentų skaičius Lietuvoje išaugo 4,3 proc.

abonentų buvo pasirinkę naudotis plačiajuosčio ryšio tech-

nuo 4718 iki 4921 tūkst., o skverbtis – daugiau nei 10

nologijomis, taigi 2007 m. plačiajuosčio ryšio priemonėmis

procentinių punktų ir siekė 144 proc. Jau ketvirtus metus

teikiamos interneto prieigos skverbtis Lietuvoje siekė

judriojo ryšio skverbtis Lietuvoje išlieka viena didžiausių

15,1 proc. ir buvo didesnė už ES-10 – naujųjų ES šalių

tarp ES valstybių.

– vidurkį, kuris buvo lygus 14,5 proc. Tačiau Lietuva dar
naudojantis

nebuvo pasiekusi visų Europos Sąjungos valstybių (ES-27)

įvairiomis judriojo ryšio paslaugomis – išsiųstų trumpų

-

Išskirtinas

vartotojų

aktyvumas

vidurkio – 20,0 proc., tai yra atsiliko nuo šio vidurkio 4,9 pro-

tekstinių žinučių skaičius išaugo 3,8 proc., vaizdo žinučių

centinio punkto, o nuo pirmaujančios ES valstybės pagal

skaičius – 43,4 proc., o paketinio duomenų perdavi-

plačiajuosčio ryšio skverbtį Danijos atsiliko 20,5 procentinio

mo paslauga (GPRS, EDGE, UMTS) besinaudojančių

punkto.

vartotojų skaičius padidėjo 32,8 proc. Tokį aktyvumą lemia

-

Analizuojant, kokias mažmeninės interneto prieigos

ir išsilaikančios vienos mažiausių ES judriojo telefono ryšio

paslaugų rinkos dalis užima rinkos dalyviai, vertinant pagal

paslaugų kainos.

pajamas, pažymėtina, kad lyderė išlieka TEO LT, AB, 2007

-

2007 m. aktyviai buvo naudotasi numerio perke-

m. užėmusi 43,2 proc. šios rinkos, kiti du didžiausias rinkos

liamumo paslauga – iki 2008 m. sausio 1 d. šia paslauga

dalis užimantys rinkos dalyviai – UAB „Omnitel“ ir UAB „Bitė

pasinaudojo 205,3 tūkst. judriojo telefono ryšio abonentų

Lietuva“ – užima atitinkamai 11,2 proc. ir 5,5 proc.
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-

2007

m.

audiovizualinių

programų

siuntimo

paslaugų rinkoje didžiausią rinkos dalį turėjo AB Lietuvos radijo ir televizijos centras, užėmęs 93,36 proc. šios
rinkos.
-

2007 m. TEO LT, AB, teikė audiovizualines

paslaugas galutiniams paslaugų gavėjams IPTV platforma,
o 2008 m. šias paslaugas galutiniams vartotojams pradėjo
teikti ir skaitmeninės antžeminės televizijos tinklais. TEO
LT, AB, įsigijus UAB „Nacionalinė skaitmeninė televizija“,
turinčią dvi skaitmeninės antžeminės televizijos programų
transliavimo licencijas, ir atsiradus galimybėms teikti tiek
didmenines, tiek mažmenines audiovizualines paslaugas,
bendrovės verslo modeliai, įgyvendinami audiovizualiniame
segmente ir kituose elektroninių ryšių sektoriaus segmentuose, supanašėja.
-

Vertinant

pagal

audiovizualinių

mažmeninių

paslaugų teikimo platformas, pažymėtina, kad Lietuvoje
2007 m. šias paslaugas buvo galima gauti įvairias būdais:
tiek antžeminiais (ir analoginiais, ir skaitmeniniais), tiek
kabelinės televizijos (analoginės bei skaitmeninės) bei
MDTV, tiek duomenų perdavimo (IPTV), tiek palydoviniais
tinklais. Galutiniams audiovizualinių paslaugų gavėjams
atsiranda daugiau galimybių rinktis geriausiai jų poreikius
atitinkančią platformą pagal pageidaujamus audiovizualinių
paslaugų kokybinius, kainos bei kitus parametrus.

Abonentai, kurie nors vieną kartą per paskutiniuosius tris mėnesius
pasinaudojo judriojo ryšio paslaugomis arba sumokėjo mokesčius.
2
Remiantis Bendrųjų vertimosi elektroninių ryšių veikla sąlygų
aprašu (Žin., 2006, Nr. 131-4976), ﬁksuoto telefono ryšio abonentų
skaičių sudaro telefono ryšio linijų, naudojamų ﬁksuoto telefono
ryšio paslaugų teikimui, skaičius ir abonentų, kuriems ﬁksuoto
telefono ryšio paslaugos buvo teikiamos naudojant kitų operatorių
teikiamą prieigą, skaičius.
3
Progress Report on the Single European Electronic Communications Market 2007 (13th Report), European Commission, Brussels
2008.
4
Progress Report on the Single European Electronic Communications Market 2007 (13th report), European Commission, Brussels,
2008.
5
Progress Report on Single European Electronic Communication
Market 2006 (13th Report), European Commission, Brussels 2008.
6
Įskaitant pajamas, gautas už MMS, SMS, GPRS.
7
Progress Report on the Single European Electronic Communications Market 2007 (13th report), European Commission, Brussels,
2008.
8
http://point-topic.com/content/dslanalysis/BBAlith071219.htm
9
TEO LT, AB, 2007 m. dvylikos mėnesių tarpinė konsoliduota
finansinė atskaitomybė / http://www.teo.lt/gallery/Dokumentai/
Investuotojams/Rezultatai/2007_12_menesi__finansine_
atskaitomybe.pdf
10
Progress Report on the Single European Electronic Communications Market 2007 (13th report), European Commission, Brussels,
2008.
1
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Balso paslaugos

73 pav. pateikiamas balso paslaugų sektoriaus rinkos
dydžio kitimas, vertinant pagal inicijuotų balso skambu-

Bendroji rinkos apžvalga

čių srautą. Nuo 2003 m. šio rodiklio dydis visą laiką auga.
2004–2007 m. laikotarpiu kasmetinis vidutinis inicijuotų

Balso paslaugos ir 2007 m. sudarė didžiąją dalį bendro-

skambučių srauto augimas sudarė 15,05 proc. 2007 m.,

je elektroninių ryšių rinkos pajamų struktūroje, tačiau 2007

palyginti su 2006 m., inicijuotų skambučių srauto didėjimas

m. palyginti su 2006 m., balso paslaugų dalis bendroje

buvo mažesnis už vidutinį – 14,02 proc.

elektroninių ryšių rinkos struktūroje, vertinant pagal pajamas, sumažėjo 3,04 procentinio punkto ir sudarė 49,67
proc. visos rinkos. 2007 m., palyginti su 2006 m., balso
paslaugų pajamų augimas siekė 3,98 proc.
Pajamų, gaunamų iš mažmeninių balso paslaugų teikimo, dinamika pateikta 71 pav.

73 pav. Balso paslaugų sektoriaus inicijuotų skambučių
trukmės dinamika, mln. min., 2003–2007 m.
Šaltinis: RRT

Bendrąją mažmeninių balso paslaugų rinkos struktūrą
vertinant pagal inicijuotų skambučių srautą, inicijuotų skambučių srautas, teikiant judriojo telefono ryšio balso paslaugas sudarė beveik tris ketvirtadalius visų mažmeninių balso
71 pav. Balso paslaugų sektoriaus pajamų dinamika, mln. Lt,
2005–2007 m.
Šaltinis: RRT

Bendrojoje

mažmeninių

balso

paslaugų

paslaugų – 73,61 proc.

pajamų

struktūroje pajamos, gautos iš balso paslaugų teikimo judriojo telefono ryšiu, sudarė daugiau nei du trečdalius visų
mažmeninių balso paslaugų – 72,53 proc.

74 pav. Balso paslaugų sektoriaus struktūra pagal inicijuotų
skambučių srautą, mln. min., 2007 m.
Šaltinis: RRT

72 pav. Balso paslaugų sektoriaus struktūra pagal pajamas už
mažmeninių paslaugų teikimą, mln. Lt, 2007 m.
Šaltinis: RRT
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Konkurencijos aspektai

ir, palyginti su 2006 m., sumažėjo 0,37 procentinio punkto.
Tačiau Lietuvos ﬁksuoto telefono ryšio tinkluose užbaigia-

Nusistovint judriojo ryšio abonentų skaičiaus augimui,
judriojo ryšio tinkluose inicijuotų pokalbių augimo tendencija išlieka. Bendra 2007 m. judriojo telefono ryšio tinkluo-

mų pokalbių trukmė šiek tiek padidėjo – 110,68 mln. min.
(2006 m. – 104,49 mln. min.).
-

Tarptautinių pokalbių (užbaigtų užsienio operatorių

se inicijuotų pokalbių trukmė, palyginti su 2006 m., išaugo

tinkluose) dalis bendroje struktūroje 2007 m. sudarė 1,57

21,97 proc. ir sudarė 4606,5 mln. minučių. Vidutinis inici-

proc. ir buvo 0,03 procentinio punkto mažesnė, palyginti su

juotų pokalbių trukmės augimas kas ketvirtį 2007 m. sudarė

2006 m., tačiau šių pokalbių trukmė ir toliau auga: palyginti

6,23 proc.

su 2006 m., 2007 m. augimas sudarė 19,88 proc.
-

Į kitus Lietuvos viešuosius judriojo telefono ryšio tin-

klus 2007 m. buvo nukreipiama 22,82 proc. visų pokalbių.
Šio srauto dalis bendroje struktūroje per 2007 m. sumažėjo 0,23 procentinio punkto, tačiau metinis srauto augimas
sudarė 20,75 proc.
Išlieka tarptinklinio ryšio srauto spartaus augimo tendencijos: 2007 m. abonentų, besinaudojančių tarptinklinio
ryšio paslaugomis, pokalbių trukmė, palyginti su 2006 m.,
išaugo 22,07 proc. Lietuvos judriojo telefono ryšio abonentų, išvykusių į užsienį, inicijuojamų skambučių srauto augimas sudarė 17,05 proc. Į užsienio šalis išvykusių abonentų
priimamų skambučių srautas išaugo 27,44 proc. Pokalbių,
kai skambučiai priimami į užsienio šalis išvykusių Lietuvos
abonentų, dalis tarptinklinio ryšio paslaugų struktūroje 2007
75 pav. Viešojo judriojo telefono ryšio tinkluose inicijuoto
srauto dinamika, mln. minučių, 2004–2007 m.
Šaltinis: RRT

m., palyginti su 2006 m., išaugo nuo 48,28 iki 50,40 proc.
Viena iš didesnio užsienyje esančių Lietuvos abonentų
užbaigiamų skambučių srauto didesnio augimo, palyginti
su užsienyje esančių Lietuvos abonentų inicijuojamų skambučių srauto augimu, priežasčių – aukštos tarptinklinio ryšio
kainos inicijuojant skambutį užsienio valstybėje. Europos
Komisijai sprendžiant tarptinklinio ryšio tarifų reguliavimo
klausimą, ES valstybių narių judriojo telefono ryšio operatoriai buvo įpareigoti iki 2007 m. liepos 30 d. d įvesti tarptinklinio judriojo telefono ryšio skambučių eurotarifus, tai
yra tarptinklinio judriojo telefono ryšio tarifus, neviršijančius
nustatytų ribų: maksimali minutės kaina, inicijuojant skambutį užsienio valstybėje – 0,49 euro (be PVM), priimant
skambutį užsienio valstybėje – 0,24 euro (be PVM). Tarptinklinio ryšio srauto dinamika ketvirčiais pateikiama 77 pav.
Ir toliau auga užsienio šalių viešojo judriojo telefono

76 pav. Viešojo judriojo telefono ryšio rinkoje inicijuotų srautų
struktūrinė dinamika, mln. minučių, 2003–2007 m.
Šaltinis: RRT

ryšio abonentų, atvykusių į Lietuvą ir pasinaudojusių tarptinklinio ryšio paslaugomis, inicijuotas ir terminuotas srautas:
metinis augimas 2007 m. sudarė 25,42 proc. (33,47 mln.
minučių, palyginti su 26,68 mln. minučių 2006 m.). 2007

Pagal inicijuotų judriojo telefono ryšio tinkluose srautų
kryptį išskirtinos šios tendencijos:
-

m. taip pat labiau augo pokalbių, kai skambučiai priimami į
Lietuvą iš užsienio šalių atvykusių abonentų, trukmė, kuri,

Padidėjo inicijuotų pokalbių, užbaigiamų savame

palyginti su 2006 m., padidėjo 30,79 proc., o pokalbių, inici-

tinkle, dalis: 2007 m. ji sudarė 73,21 proc. arba 23,02 proc.

juotų užsienio šalių abonentų, atvykusių į Lietuvą, trukmės

daugiau nei 2006 m.

augimas sudarė 19,78 proc. Manytina, kad panašią situaci-

-

Išlieka Lietuvos ﬁksuoto telefono ryšio tinkluose

ją, kaip ir išvykusių į užsienį Lietuvos judriojo ryšio abonen-

užbaigiamų pokalbių dalies bendroje struktūroje mažėjimo

tų atveju, galėjo nulemti vis dar palyginti aukšti tarptinklinio

tendencija: 2007 m. tokių pokalbių dalis sudarė 2,40 proc.

ryšio tarifai.
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telefono ryšio tinkluose, rinkos dalis, kitais atvejais naujųjų
paslaugų teikėjų tinkluose inicijuojamų skambučių rinkos
dalys buvo panašios kaip ir 2006 m.

77 pav. Tarptinklinio ryšio srauto dinamika, mln. min., 2004–
2007 m.
Šaltinis: RRT

2007 m. rinkos struktūra pagal inicijuotų skambučių
trukmę išliko panaši kaip ir 2006 m.: per metus UAB „Omnitel“ tinkle inicijuoto srauto struktūrinė dalis rinkoje sumažėjo
3,96 procentinio punkto ir sudarė 41,35 proc. rinkos, naujųjų
paslaugų teikėjų abonentų inicijuoto srauto struktūrinė dalis
rinkoje padidėjo 0,3 procentinio punkto ir sudarė 2,85 proc.
rinkos, UAB „Bitė Lietuva“ rinkos dalis sumažėjo 0,35 procentinio punkto ir sudarė 26,55 proc., o UAB „Tele2“ tinkluose inicijuoto srauto struktūrinė dalis rinkoje išaugo 3,81
procentinio punkto ir sudarė 29,25 proc. rinkos.
Viešojo judriojo telefono ryšio tinkluose inicijuotų

78 pav. Viešojo judriojo telefono ryšio rinkos inicijuotų srautų
struktūra pagal inicijavimo tinklą, proc., 2007 m.
Šaltinis: RRT

skambučių struktūroje pagal inicijavimo tinklą visais atvejais (t. y. kai skambučiai užbaigiami savame tinkle, kai

2007 m. vieno abonento inicijuojamas srautas judriojo

skambučiai užbaigiami kituose Lietuvos judriojo ryšio tin-

ryšio operatorių tinkluose ir toliau augo: 2007 m., palyginti

kluose, kai skambučiai užbaigiami Lietuvos ﬁksuoto ryšio

su 2006 m., vienas aktyvus viešojo judriojo ryšio abonen-

tinkluose, kai skambučiai užbaigiami užsienio operatorių

tas kalbėjo dešimčia minučių per mėnesį ilgiau. Mažiausias

tinkluose) 2007 m., kaip ir 2006 m., didžiausią inicijuotų

vieno judriojo ryšio abonento inicijuojamas srautas, ver-

skambučių kiekvienoje kategorijoje dalį užėmė UAB „Omni-

tinant pagal minutes, kaip ir 2006 m., išliko UAB „Tele2“

tel“, tačiau visose kategorijose UAB „Omnitel“ užimama

tinkle, o didžiausias vieno abonento inicijuojamas srautas

dalis mažėjo. Palyginti su 2006 m., UAB „Bitė Lietuva“

buvo UAB „Bitė Lietuva“ tinkle (2006 m. – naujųjų judriojo

ir UAB „Tele2“ skambučių rinkos dalių pasiskirstymas

ryšio paslaugų teikėjų tinkluose). Vidutiniškai 2007 m. UAB

pasikeitė – užbaigtų skambučių užsienio operatorių tin-

„Omnitel“ tinkle vieno abonento inicijuotas srautas buvo

kluose ir viešojo ﬁksuoto ryšio tinkluose UAB „Bitė Lietu-

83,5 minutės per mėnesį (2006 m. – 85,8 min.), UAB „Bitė

va“ dalys bendroje struktūroje sumažėjo, bet UAB „Tele2“

Lietuva“ tinkle – 95,5 minutės per mėnesį (2006 m. – 69

– padidėjo, o skambučių, užbaigtų kituose Lietuvos judriojo

min.), UAB „Tele2“ tinkle – 64,5 minutės per mėnesį (2006

ryšio tinkluose, UAB „Bitė Lietuva“ dalis buvo didesnė nei

m. – 51,5 min.), naujųjų paslaugų teikėjų tinkluose – 88,8

UAB „Tele2“ ir, palyginti su 2006 m., šios kategorijos dalių

minutės per mėnesį (2006 m. – 105 min.).

pasiskirstymas pasikeitė nežymiai. Skambučių, užbaigtų
savo tinkle UAB „Bitė Lietuva“ dalis 2007 m., palyginti su
2006 m., beveik nepasikeitė, tuo tarpu UAB „Omnitel“ dalis
šioje kategorijoje padidėjo. Išaugo naujųjų paslaugų teikėjų
tinkluose inicijuotų skambučių, užbaigtų kituose judriojo
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proc. Pokalbių, užbaigiamų savame tinkle, struktūra išliko
tokia pati kaip ir 2006 m.: didžiausia bendroje struktūroje
buvo vietinių pokalbių dalis – 79,26 proc., ir, palyginti su
2006 m. (72,56 proc.), padidėjo 6,7 procentinio punkto.
Metiniam tarpmiestinių pokalbių srautui sumažėjus 3,54
proc., tarpmiestinių pokalbių dalis bendroje savame tinkle užbaigiamų viešojo ﬁksuoto telefono ryšio skambučių
struktūroje 2007 m. augo ir sudarė 18,74 proc. (2006 m.
– 16,94 proc.), o paslaugų trumpaisiais numeriais (išskyrus
10XX bei internetu, kai abonentai jungiasi komutuojama
linija) dalis bendroje struktūroje padidėjo iki 2 proc. (2006
m. – 1,6 proc.), o metinis srautas padidėjo 11,7 proc.
Judriojo telefono ryšio tinkluose užbaigiamų pokalbių
dalis 2007 m. sumažėjo 2,63 proc. ir bendroje ﬁksuoto telefono ryšio tinkle inicijuojamų pokalbių struktūroje sudarė
4,89 proc. (2006 m. – 4,84 proc.).
2007 m. toliau pastebimas gana didelis kituose ﬁksuoto
telefono ryšio tinkluose užbaigiamų pokalbių srauto augimas – 40,58 proc. (2006 m. – 85,06 proc., 2005 m. – 46,5
proc.), o jo dalis bendroje struktūroje siekė 1,6 proc. (2006
m. – 1,1 proc., 2005 m. – 0,57 proc.).

79 pav. Vieno viešojo judriojo telefono ryšio abonento inicijuojamas
srautas, min./mėn., 2006–2007 m.
Šaltinis: RRT

Bendra 2007 m. inicijuotų pokalbių trukmė ﬁksuoto ryšio
tinkluose (apimanti ir ﬁksuoto ryšio paslaugas, teikiamas
per IP protokolą), palyginti su 2006 m., sumažėjo 3,58 proc.
(2006 m. mažėjo 3,81 proc.) ir sudarė 1667,25 mln. min.

81 pav. Viešojo ﬁksuoto telefono ryšio rinkos inicijuotų srautų
struktūrinė dinamika, mln. min., 2004–2007 m.
Šaltinis: RRT

80 pav. Viešojo ﬁksuoto telefono ryšio rinkos inicijuoto srauto
dinamika, mln. minučių, 2003–2007 m.
Šaltinis: RRT

Užsienio operatorių tinkluose užbaigiamų viešojo ﬁksuoto telefono ryšio pokalbių dalis 2007 m. beveik nepakito
ir sudarė 3,09 proc. (2006 m. – 3,00 proc.), o metinis srautas sumažėjo 2,08 proc.

Daugiausia pokalbių yra užbaigiama savame tinkle –

Toliau auga interneto telefonijos rinka: ūkio subjektų,

daugiau nei 90 proc. visų inicijuotų pokalbių. 2007 m., paly-

teikiančių ﬁksuoto telefono ryšio paslaugas naudojant IP

ginti su 2006 m., tokių pokalbių dalis bendrame inicijuotų

protokolą, skaičius 2007 m., palyginti su 2006 m., išaugo

pokalbių sraute sumažėjo nežymiai – 1 procentiniu punk-

18,52 proc. nuo 27 iki 32. Abonentų, besinaudojančių šiomis

tu, o metinė inicijuotų pokalbių trukmė sumažėjo 4,21

paslaugomis, skaičius išaugo 25,2 proc. iki 27,6 tūkst.
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abonentų. Naudojant IP protokolą daugiausia buvo teikiama tarptautinių pokalbių paslaugų. Pajamos iš šių paslaugų
už 2007 metus sudarė apie 4,5 mln. Lt ir, palyginti su 2006
metais, išaugo apie 15 proc. Tarptautinių pokalbių, teikiamų
naudojant IP protokolą, srautai 2006 metais sudarė apie
16,89 proc. visų tarptautinių pokalbių minučių.
Skambučių į internetą, kai abonentai jungiasi komutuojama linija, srautas nuolat mažėja: 2007 m. srautas, palyginti su 2006 m. srautu, sumažėjo 56,1 proc.

2 lentelė. Naujiesiems viešojo ﬁksuoto ryšio paslaugų teikėjams
tenkančios rinkos dalies dinamika, kai rinka matuojama pagal
inicijuotus srautus, proc., 2007 m.
Inicijuojamo srauto
kategorija

I ketv.

II ketv.

III ketv.

IV ketv.

Vietinis

0,6

0,7

0,7

0,7

Tarpmiestinis

7,4

8,8

8,1

7,9

Tarptautinis

31,4

32,8

33,6

31,5

Į judriojo ryšio tinklus

7,4

7,9

8,3

8,9

Trumpaisiais numeriais

2,7

0,28

1,07

1,17

Šaltinis: RRT

Lietuva pagal istorinio operatoriaus užimamą ﬁksuoto
telefono ryšio balso telefonijos rinkos dalį, vertinant tiek
mažmeninėmis pajamomis, tiek inicijuotų skambučių srautu, kitų ES valstybių tarpe patenka tarp 6 šalių, kurių istoriniai operatoriai užima didžiausias šios rinkos dalis.

82 pav. Skambučių į internetą trukmė, kai abonentai jungiasi
per komutuojamą liniją, mln. min., 2005–2007 m.
Šaltinis: RRT

Analizuojant srautų, kuriuos inicijuoja naujųjų viešojo ﬁksuoto telefono ryšio paslaugų teikėjų abonentai, struktūrą,
galima teigti, kad naujieji paslaugų teikėjai savo veiklą
orentuoja į tarptautinių pokalbių paslaugų teikimą – bendroje inicijuotų pokalbių struktūroje naujųjų paslaugų teikėjų
tinkluose inicijuotų tarptautinių pokalbių dalis 2007 m. išliko
panaši kaip 2006 m. ir siekė 32,3 proc., o per metus srautas
išaugo 3,16 proc. nuo 16,12 mln. min. 2006 m. iki 16,63
mln. min. 2007 m.
Naujųjų viešojo ﬁksuoto ryšio paslaugų teikėjų tinkluose inicijuotų tarpmiestinių pokalbių bei skambučių į judriojo ryšio tinklus dalys bendroje struktūroje 2007 m. buvo
panašios – šių pokalbių dalis sudarė atitinkamai 8,0 proc.
ir 8,1 proc., o metinis srautas atitinkamai padidėjo 0,2 proc.
ir 8,04 proc.
Naujųjų viešojo ﬁksuoto telefono ryšio paslaugų teikėjų
vietinių pokalbių inicijuoto srauto dalis bendroje struktūroje
2007 m. išliko nedidelė ir siekė 0,7 proc. Tačiau vietinių
pokalbių, inicijuotų naujųjų viešojo ﬁksuoto telefono ryšio
paslaugų teikėjų tinkluose, metinis srautas sumažėjo 21,52
proc.

83 pav. Istorinio operatoriaus ﬁksuoto telefono ryšio balso
telefonijos rinkos dalis, vertinant mažmeninėmis pajamomis,
Europos Sąjungos šalyse, 2005 m. gruodis - 2006 m. gruodis
Šaltinis: Progress Report on the Single European Electronic
Communications Market 2007 (13th Report), European Commission, Brussels 2008
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84 pav. Istorinio operatoriaus ﬁksuoto telefono ryšio balso
telefonijos rinkos dalis, vertinant inicijuotų skambučių srautu,
Europos Sąjungos šalyse, 2005 m. gruodis - 2006 m. gruodis
Šaltinis: Progress Report on the Single European Electronic
Communications Market 2007 (13th Report), European Commission, Brussels 2008

85 pav. Fiksuoto telefono ryšio rinkos koncentracija Europos
Sąjungos šalyse, 2006 m. gruodžio mėn.
Šaltinis: Progress Report on the Single European Electronic
Communications Market 2007 (13th Report), European Commission, Brussels 2008

Remiantis ES valstybėse apskaičiuotos ﬁksuoto ryšio

Taigi, Lietuvos ﬁksuoto telefono ryšio balso telefonijos

rinkos koncentracijos pagal HHI (Herﬁndahl-Hirschman

rinkoje istorinis operatorius išlieka dominuojantis rinkos da-

indeksu1) 2006 m. gruodžio 31 d. duomenimis, matyti kad

lyvis visose mažmeninėse ﬁksuoto telefono ryšio skambučių

visose ES valstybėse nacionalinių skambučių rinkoje buvo

rinkose turėdamas didesnes nei 90 proc. rinkos dalis. Šiuo

užﬁksuota didelė koncentracija (indekso reikšmė didesnė nei

atžvilgiu Lietuva nusileidžia daugeliui Europos Sąjungos

1800), t.y. rinka nėra konkurencinga. Tarptautinių skambučių

valstybių, kuriose ﬁksuoto telefono ryšio balso telefonijos

rinkoje vidutinė koncentracija buvo tik Vokietijoje .

rinkos koncentracija yra gerokai mažesnė.

2

Apibendrinimas
- Nors balso paslaugų sektoriaus dalis bendroje
elektroninių ryšių rinkos struktūroje užima didžiausią dalį,
tačiau nedidelis pajamų augimas rodo, kad šis sektorius jau
yra pasiekęs brandos etapą.
- Didžiąją balso skambučių sektoriaus dalį sudaro judriojo ryšio tinkluose inicijuotų skambučių srautas.
- Viešojo judriojo telefono ryšio abonentų skaičiaus
augimui sulėtėjus, viešojo judriojo telefono ryšio tinkluose
inicijuojamas srautas auga. Vienas judriojo ryšio abonentas
2007 m., palyginti su 2006 m., per mėnesį kalbėjo 10 min.
ilgiau,
46

Elektroninių ryšių rinka

- Toliau auga viešojo ﬁksuoto telefono ryšio paslaugų,
teikiamų naudojant IP protokolą, populiarumas: abonentų,
besinaudojančių šiomis paslaugomis, skaičius per 2007
m. išaugo 25,2 proc. ir metų pabaigoje siekė 27,6 tūkst.,
o tarptautinių pokalbių, teikiamų naudojant IP protokolą,
srautas 2007 m., palyginti su 2006 m., išaugo daugiau nei
dvigubai ir sudarė 8,7 mln. min.
- Lietuvos ﬁksuoto ryšio balso paslaugų sektoriuje
išlieka didelė istorinio operatoriaus dalis, taigi ir toliau
būtinas palankių sąlygų konkurencijai vystytis šiame sektoriuje formavimas.

maksimali reikšmė, kai rinkoje veikia viena įmonė, yra 10000.
Vokietijos, Estijos, Liuksemburgo, Nyderlandų ir Suomijos HHI
skaičiavimas pagrįstas ne pagal pajamas iš mažmeninių paslaugų,
o pagal skambučių srauto apimtį.
1
2
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Interneto prieigos paslaugos
Bendroji rinkos apžvalga
Lietuvos elektroninių ryšių sektoriuje stipriausios tendencijos sparčiai augti, kaip ir per kelerius pastaruosius
metus, toliau išliko interneto prieigos paslaugų segmente,
kuris apima interneto prieigos paslaugų teikimą tiek ﬁksuotoje vietoje, tiek judriuoju ryšiu. Pagal pajamų augimą šis
segmentas lenkė visus kitus elektroninių ryšių sektoriaus
segmentus. Palyginti su 2006 m., interneto prieigos paslaugų segmentas 2007 m. išaugo 27,48 proc. ir augimo tempais smarkiai pralenkė duomenų perdavimo (18,78 proc.),
tinklų sujungimo (10,82 proc.) ar balso telefonijos (7,84
proc.) segmentus. Pastaruosius penkerius metus nuosek-

87 pav. Mažmeninių interneto prieigos paslaugų, teikiamų ﬁksuotoje vietoje ir viešuoju judriojo telefono ryšio tinklu, pajamų dinamika, mln. Lt, 2005–2007 m.
Šaltinis: RRT

liai didėjanti interneto prieigos paslaugų pajamų dalis visoje
elektroninių ryšių rinkos pajamų struktūroje rodo didėjančią

Palyginti su 2006 m., per 2007 m. pajamos iš mažmeninių

šio segmento svarbą visam elektroninių ryšių sektoriui, nes

interneto prieigos paslaugų teikimo ﬁksuotoje vietoje išaugo

interneto prieigos paslaugų segmentas kasmet vis svariau

21,81 proc., o už mažmenines interneto prieigos paslau-

prisideda prie viso sektoriaus plėtros ir augimo.

gas, teikiamas judriojo telefono ryšio tinklu – 61,32 proc.
Nors interneto prieigos paslaugų teikimas judriuoju ryšiu
šiais metais ir pasižymėjo tokiu ženkliu pajamų augimu,
visgi svarbiausias pajamų iš interneto prieigos paslaugų
teikimo šaltinis ir toliau išlieka interneto prieigos teikimas
ﬁksuotoje vietoje.
Pastaraisiais

metais

įsibėgėjusi

trečiosios

kartos

judriojo radijo ryšio tinklų Lietuvoje plėtra paskatina vis
daugiau vartotojų pasinaudoti šios technologijos teikiamomis kokybiškos prieigos prie interneto prieigos paslaugų
galimybėmis, t. y. tiek prisijungti prie interneto iš kompiuterio, kad ir kur tuo metu būtų vartotojas, tiek matyti
interneto tinklalapius judriojo telefono ryšio aparate. Vartotojams pasiūlyta galimybė kompiuteriu gauti interneto
prieigos paslaugas ir likti judiems tuo pat metu per metus
šių paslaugų teikėjams atnešė 22,4 proc. visų pajamų iš
86 pav. Interneto prieigos paslaugų rinkos pajamų dinamika,
mln. Lt, 2003–2007 m.
Šaltinis: RRT

mažmeninių interneto prieigos paslaugų teikimo.
Analizuojant gautas pajamas iš mažmeninių interneto
prieigos paslaugų teikimo pagal tai, kokiu galiniu įrenginiu
yra gaunamos šios paslaugos, gautų pajamų dydis rodo,

2007 m. ypač daug prie segmento augimo prisidėjo

kad interneto prieigos paslaugoms gauti daug dažniau

viešojo judriojo telefono ryšio tinklais teikiamų inter-

naudojamas kompiuteris nei judriojo ryšio telefonas.

neto prieigos paslaugų vystymas ir plėtra visoje Lietuvos

Pažymėtina, kad šį skirtumą lemia nenuolatinio naudoji-

Respublikos teritorijoje bei jų prieinamumas naudojant tiek

mosi šiomis paslaugomis judriojo ryšio telefonu pobūdis,

kompiuterį, tiek judriojo telefono ryšio aparatą.

daugiausia paremtas atsitiktinio momentinio poreikio gauti
interneto prieigos paslaugas trumpu laikotarpiu, kai jos yra
absoliučiai būtinos bei nėra galimybės pasinaudoti kompiuteriu, ir interneto prieigos paslaugų teikimo judriojo telefono
ryšio aparate apmokestinimo ypatumų.
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kotarpiu, prie interneto prijungtų kompiuterių skaičius išaugo daugiau kaip 25,81 procentais3. Tuo tarpu tarp įmonių
2007 m. interneto prieigą turėjo 885 kompiuteriai iš 1000, ir,
palyginti su 2006 m., šis skaičius padidėjo nežymiai – 3,27
proc.4

88 pav. Mažmeninių interneto prieigos paslaugų, gaunamų
naudojant kompiuterį ir judriojo ryšio telefoną, pajamų
dinamikos palyginimas, mln. Lt, 2006 m. IV ketvirtis – 2007 m.
IV ketvirtis
Šaltinis: RRT

Bendrą pajamų iš interneto prieigos paslaugų teikimo didė-

90 pav. Interneto prieigos paslaugų abonentų skverbties dinamika, proc., 2003–2007 m.
Šaltinis: RRT

jimą lėmė išaugęs šių paslaugų vartojimas. Visų pirma, tam
įtakos turėjo didėjantis abonentų, besinaudojusių interneto pri-

Pastaraisiais metais bendras besinaudojančiųjų inter-

eigos paslaugomis, skaičius, kuris 2007 m., palyginti su 2006

neto prieigos paslaugomis judriojo ryšio telefonu skaičius

m., išaugo 31,44 proc. ir metų pabaigoje siekė 2080,69 tūkst.1

(89 pav.) smarkiai auga. Šį augimą lėmė didelis abonentų,
besinaudojančių interneto prieigos viešojo judriojo telefono
ryšio galiniame įrenginyje paslauga, skaičiaus augimas.
2007 m. pabaigoje tokių abonentų Lietuvoje buvo 1498,83
tūkst., o tai sudarė 95,63 proc. visų judriojo ryšio telefonu
interneto prieigos paslaugomis besinaudojančių abonentų
arba 72,04 proc. visų interneto prieigos paslaugų vartotojų. Toks ryškus vartotojų polinkis naudotis interneto prieiga
viešojo judriojo telefono ryšio galiniame įrenginyje nulemia,
jog didžiąją interneto prieigos paslaugų rinkos dalį (95,63
proc.), vertinant pagal abonentų skaičių, užima interneto
prieigos paslaugos, teikiamos judriuoju ryšiu. Visgi interneto
prieigos viešojo judriojo telefono ryšio galiniame įrenginyje
paslauga naudojamasis ne visuomet yra reguliarus, judriojo ryšio telefono aparato funkcija gauti interneto prieigos
paslaugas laikoma pagalbine dėl nepatogumo naudojantis
(mažas ekranas, labai nedaug judriojo ryšio telefono aparatų modelių pritaikyti žiūrėti visaverčius interneto tinklalapius,

89 pav. Interneto prieigos paslaugų abonentų skaičiaus
dinamika, tūkst., 2003–2007 m.
Šaltinis: RRT

tokie aparatai gana brangūs), nes pagrindinė judriojo ryšio
telefono aparato funkcija yra balso telefonijos bei trumpų
tekstinių ir vaizdo žinučių priėmimas bei siuntimas. Šios
paslaugos apmokestinimo būdai taip pat atspindi nenuola-

Išaugęs interneto prieigos paslaugų abonentų skaičius

tinį naudojimosi ja pobūdį – galima rinktis apmokestinimą

2007 m. sudarė sąlygas ir interneto prieigos paslaugų abo-

ad hoc už naudojimąsi vieną parą arba užsisakyti paslau-

nentų skverbties augimui. Nuo metų pradžios ši skverbtis

gą vienai savaitei, mėnesiui ar nuolat ja naudotis, priimant

išaugo 15 procentinių punktų. Statistikos departamento prie

apribotą duomenų kiekį, kurį viršijus mokama papildomai.

Lietuvos Vyriausybės duomenimis , 2007 m. pradžioje tarp

Todėl naudojimosi interneto prieigos viešojo judriojo tele-

Lietuvos namų ūkių 78 iš 100 kompiuterių Lietuvoje turėjo

fono ryšio galiniame įrenginyje (WAP) paslauga rodikliai,

interneto prieigą. Palyginti su tuo pačiu praėjusių metų lai-

vertinant rinką pagal abonentų skaičių, labiau iškreipia nei

2
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atspindi realų interneto prieigos paslaugų rinkos vaizdą.
Norėdami eliminuoti šį netikslumą, toliau nagrinėdami interneto prieigos paslaugų rinką, interneto prieigos paslaugų,
gaunamų viešojo judriojo telefono ryšio galiniame įrenginyje (WAP), nebeįskaičiuosime.

92 pav. Plačiajuosčių interneto prieigos paslaugų skverbties ir
abonentų skaičiaus dinamika, 2003–2007 m.
Šaltinis: RRT

91 pav. Interneto prieigos paslaugų, gaunamų naudojant kompiuterį, abonentų skverbties dinamika, proc., 2003–2007 m.
Šaltinis: RRT

Bendram plačiajuosčių interneto prieigos paslaugų
skverbties augimui įtakos turėjo tiek ﬁksuotomis, tiek belaidėmis plačiajuostėmis technologijomis teikiamų interneto
prieigos paslaugų skverbties augimas. Fiksuotu ryšiu teikia-

2007 m. smarkiai išaugo belaidžio interneto zonų (angl.

mų plačiajuosčių interneto prieigos paslaugų skverbtis per

Hotspot) skaičius. 2006 m. buvo sukurtos iš viso 993 belai-

metus išaugo 4,18 procentinio punkto, o belaidėmis tech-

džio interneto zonos, o 2007 m. pabaigoje jų buvo jau 3457.

nologijomis pagrįstų interneto prieigos paslaugų skverbtis

Nors 2006 m. 972 zonos buvo nemokamos, t. y. jose buvo

padidėjo 1,42 proc. punkto.

galima naudotis interneto prieigos paslaugomis be jokio
užmokesčio, 2007 m. nemokamų belaidžio interneto zonų
žymiai sumažėjo – iki 169.

Plačiajuostės interneto prieigos paslaugos
2007 m. pabaigoje daugiau nei 75 proc. visų interneto
prieigos paslaugų abonentų5 buvo pasirinkę plačiajuosčio
ryšio technologijas, t. y. didžioji dalis Lietuvos gyventojų
pirmenybę

teikia

plačiajuostėms

interneto

prieigos

paslaugoms. Kartu su visa interneto prieigos paslaugų
rinka augo ir plačiajuostėmis technologijomis pagrįsta interneto prieigos paslaugų rinkos dalis – 2007 m. pabaigoje
plačiajuostėmis technologijomis naudojosi 597,19 tūkst.
abonentų6, ir, palyginti su 2006 m., plačiajuosčių interneto prieigos paslaugų abonentų skaičius išaugo 45,4
proc. Atitinkamai pasikeitė ir plačiajuostės interneto prieigos skvarba, kuri 2007 m. pabaigoje siekė 17,72 proc. ir
nuo metų pradžios išaugo 5,6 procentiniais punktais. Nors
plačiajuosčių interneto prieigos paslaugų skverbtis savo
skaitine reikšme vis dar nėra didelė ir Lietuva dar nepasiekė Europos Sąjungos šalių interneto prieigos paslaugų
skverbties vidurkio, tačiau nuolat matomas plačiajuosčio
ryšio technologijomis pagrįstų interneto prieigos paslaugų
skverbties didėjimas.
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93 pav. Plačiajuosčių interneto prieigos paslaugų, teikiamų
judriuoju telefono ryšiu ir ﬁksuotu telefono ryšiu, abonentų
skverbties dinamikos palyginimas, 2006–2007 m.
Šaltinis: RRT
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Plačiajuosčio ryšio technologinė struktūra Lietuvoje
yra palanki konkurencijai ir tolesnei rinkos plėtrai: 2007 m.
Lietuvoje 47,1 proc. plačiajuosčio ryšio prieigų buvo teikiama xDSL technologijomis, kai ES vidurkis yra 79,9 proc.
Be įprastinių technologijų, kuriomis teikiamas plačiajuostis
ryšys, tokių kaip xDSL, kabelinės televizijos tinklai, vietiniai
tinklai (LAN), ﬁksuotosios belaidžio ryšio linijos, 2007 m.
Lietuvoje imtos naudoti trečiosios (3G) ir trečiosios su puse
(3,5G) kartos judriojo telefono ryšio technologijos. Tai rodo,
kad Lietuva pasižymi viena iš intensyviausių ES infrastruktūrine ir technologine konkurencija plačiajuosčio ryšio rinkoje, o tai reiškia, kad Lietuvos paslaugų gavėjai, tiek namų
ūkiai, tiek įmonės, gali tikėtis geresnės plačiajuosčių interneto prieigos paslaugų kokybės bei mažesnių kainų už šias
paslaugas.

95 pav. Fiksuoto plačiajuosčio ryšio linijų dalis pagal operatorius Europos Sąjungos šalyse, proc., 2007 m.
Šaltinis: Progress Report on the Single European Electronic Communications Market 2007 (13th Report), European Commission,
Brussels 2008

2007 m. xDSL prieiga besinaudojančių abonentų
rinkos dalis sumažėjo 9,7 procentinio punkto nuo 48,44
proc. iki 38,74 proc., taip pat žymiai sumažėjo kabelinių
televizijų užimama rinkos dalis - nuo 17,83 iki 10,89 proc.
– 6,94 procentinio punkto. Mažėjo ir vietiniais tinklais
(LAN) prisijungiančių prie plačiajuosčių interneto prieigos
paslaugų abonentų dalis bendroje struktūroje – nuo 12,38
proc. iki 10,56 proc. Optiniu kabeliu bei belaidžio ryšio
linijomis besijungiančių prie interneto prieigos paslaugų
abonentų rinkos dalys 2007 m. išaugo – atitinkamai nuo
94 pav. Fiksuoto plačiajuosčio ryšio technologijos Europos
Sąjungos šalyse, proc., 2007 m.
Šaltinis: Progress Report on the Single European Electronic
Communications Market 2007 (13th Report), European Commission,
Brussels 2008

14,28 proc. iki 15,86 proc. ir nuo 6,69 proc. iki 23,62 proc.
ir tai buvo didžiausias augimas per metus. Belaidėmis
plačiajuostėmis interneto prieigos paslaugų technologijomis
besinaudojančiųjų skaičius ypač padidėjo dėl 3G belaidžio
ryšio technologijų efektyvaus diegimo Lietuvoje.

Pažymėtina, kad renkantis plačiajuosčio ryšio technolo-

Rinkos dalis, tenkanti xDSL technologijai, sumažėjo

giją Lietuvoje yra santykinai maža priklausomybė nuo isto-

ne dėl jos atsisakančių abonentų skaičiaus, o dėl

rinio operatoriaus tinklo – Lietuva patenka tarp tų Europos

skirtingo įvairių technologijų naudojimo augimo tempo.

Sąjungos šalių, kuriose plačiajuostė prieiga prie interneto

Įvertinus plačiajuostėmis interneto prieigos paslaugomis

prieigos paslaugų, naudojant xDSL technologiją, 2007 m.

besinaudojančių abonentų skaičiaus absoliučių verčių

pabaigoje sudarė apie 40 proc. visos plačiajuosčio ryšio rin-

pokyčius, palyginti su tuo pačiu 2006 m. laikotarpiu, dary-

kos. Be to, į rinką ateinant vis naujoms plačiajuosčio ryšio

tina išvada, kad nors bendroji rinkos dalis, kurią užima

teikimo technologijoms (2007 m. suteikti leidimai naudoti

xDSL technologija teikiamos plačiajuostės interneto priei-

radijo dažnius (kanalus) iš 3,410–3,600 GHz radijo dažnių

gos paslaugos, ir sumažėjo, bet šių paslaugų abonentų

juostos viešiesiems belaidžio ryšio prieigos tinklams ), ši

skaičiaus absoliučioji vertė per metus išaugo 29,53 proc.

priklausomybė turėtų ir toliau silpnėti.
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Tuo tarpu kabelinių televizijų tinklais plačiajuostes interneto
prieigos paslaugas gaunančių abonentų absoliutus skai-

3 lentelė. Plačiajuosčio ryšio prieigai teikti naudojamos technologijos, proc. prieigų, 2003–2007 m.

ryšio didelės spartos duomenų perdavimo (HSDPA, angl.
High Speed Downlink Packet Access) paslaugomis. Šis
rodiklis padidėjo 106,67 proc.

96 pav. Abonentų pasiskirstymas pagal plačiajuostei prieigai
naudojamas technologijas Lietuvoje, proc., 2007 m.
Šaltinis: RRT

Kitais būdais

naudojo UMTS tinklu teikiamomis viešojo judriojo telefono

Skirtąja linija

planus, naudodami kompiuterį, bei abonentus, kurie pasi-

Optiniu kabeliu

pagal ﬁksuotus mokėjimo už interneto prieigos paslaugas

Belaidžio ryšio
linijomis

abonentus, kurie jungėsi prie interneto prieigos paslaugų

KTV tinklais

belaidėmis technologijomis, abonentų skaičius, įskaitant

LAN

m. augo plačiajuosčių interneto prieigos paslaugų, teikiamų

2003 m. I
pusm.

41,14

13,94

25,66

11,97

6,98

0,31

0,00

2003 m.
II pusm.

40,79

16,40

29,92

7,12

4,38

1,35

0,03

2004 m. I
pusm.

38,37

22,11

26,61

6,82

4,30

1,72

0,04

2004 m.
II pusm.

39,28

23,34

24,97

6,99

4,36

1,03

0,04

2005 m. I
pusm.

40,94

21,85

22,33

8,11

6,00

0,75

0,04

2005 m.
II pusm.

44,78

20,22

21,2

7,66

5,53

0,61

0,04

2006 m. I
pusm.

46,81

19,42

20,31

7,6

5,37

0,49

0,04

2006 m.
II pusm.

48,4

12,38

17,83

6,64

14,28

0,42

0

2007 m. I
pusm.

42,09

10,02

12,54

18,3

16,66

0,35

0,04

2007 m.
II pusm

38,74

10,56

10,89

23.62

15,86

0,29

0,03

Laikotarpis

čių abonentų skaičius išaugo 79,82 proc. Daugiausia 2007

xDSL

čius mažėjo – 1,16 proc., o optinį kabelį prieigai naudojan-

Šaltinis: RRT

Atskirai pažymėtina, kad 2007 m. pabaigoje Lietuvoje
Stebint plačiajuosčio ryšio prieigai teikti naudojamų

xDSL linijų buvo 231,96 tūkst. Per 2007 m. šis skaičius

technologijų kaitą 2003–2007 m. Lietuvoje, galima išskirti

išaugo 1,3 karto. 2007 m. pabaigoje xDSL linijomis

šias tendencijas:

plačiajuostį ryšį teikė iš viso 15 paslaugų teikėjų. 99 proc.

- xDSL technologijos dalis šiuo laikotarpiu vidutiniškai

xDSL linijų TEO LT, AB teikė plačiajuostes interneto priei-

sudarė apie 42 proc., o per 2007 m. xDSL dalis sumažėjo

gos paslaugas savo abonentams, o 2216 xDSL linijomis

9,7 procentinio punkto ir siekė 38,74 proc.;

galutiniams paslaugų gavėjams plačiajuosčio ryšio paslau-

- Kabeliniais tinklais teikiamas plačiajuostis ryšys vidutiniškai sudarė 21 proc. visų prieigų, ši dalis bendroje struk-

gas teikė kiti paslaugų teikėjai TEO LT, AB didmeninės
plačiajuosčio ryšio prieigos paslaugos pagrindu.

tūroje mažėja (per paskutiniuosius 12 mėn. sumažėjo 6,94
procentinio punkto);
- LAN tinklais teikiamų plačiajuosčių prieigų dalis, augusi 2003 m., 2004–2005 m. vidutiniškai sudarė 20 proc. visų
prieigų, o 2007 m. ji sumažėjo iki 10,56 proc.;
- Plačiajuosčių prieigų, teikiamų belaidžio ryšio tinklais
bei optiniu kabeliu, dalys 2003–2007 m. laikotarpiu vidutiniškai siekė atitinkamai 10,5 proc. ir 8,4 proc., tačiau belaidžio ryšio linijų dalis per 2007 m. itin išaugo – beveik 17
procentinių punktų;
- Plačiajuosčių prieigų, teikiamų skirtąja linija, dalis išlieka labai maža;
- Plačiajuosčių prieigų, teikiamų kitais būdais, 2007 m.
pabaigoje dalis buvo itin menka – 0,04 proc.
97 pav. Abonentų, prisijungusių prie interneto xDSL linijomis,
pasiskirstymo pagal mažmeninių plačiajuosčio ryšio paslaugų
teikėjus, dinamika, proc., 2003–2007 m.
Šaltinis: RRT
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Lietuvoje 2007 m. veikė ir belaidės plačiajuostės pri-

prieigą, užtikrinančią 64 kbit/s spartą. Tuo tarpu 2006 m.

eigos paslaugas privalėjo teikti: 3 operatoriai 3,5 GHz radijo

šis skirtumas buvo 58 Lt, t. y. duomenų prieiga, užtikrinanti

dažnių juostoje, 2 operatoriai 10,5 GHz radijo dažnių juos-

spartą didesnę nei 2048 kbit/s, buvo brangesnė 2,3 karto

toje paslaugas, 4 operatoriai 26 GHz radijo dažnių juostoje

už prieigą, užtikrinančią 64 kbit/s spartą.

ir 1 operatorius 28 GHz radijo dažnių juostoje.
2007 m. bendras belaidės plačiajuostės prieigos bazinių stočių skaičius išaugo iki 133 (neįskaitant belaidės
plačiajuostės prieigos judriuoju ryšiu), o judriojo ryšio bazinių
stočių, kuriomis gali būti teikiama belaidė plačiajuostė prieiga judriuoju ryšiu, skaičius per 2007 m. išaugo 6 kartus ir
metų pabaigoje jų buvo 522. Taigi belaidės plačiajuostės
interneto prieigos paslaugų prieigos operatorių teikiamomis paslaugomis gali naudotis daugelis šalies gyventojų,
nes metų pabaigoje belaidės plačiajuostės interneto prieigos paslaugų prieigos (neįskaitant belaidės plačiajuostės
prieigos judriuoju ryšiu) padengiamas šalies plotas sudarė
daugiau nei 70 proc. visos teritorijos. Be to, pagal įvykusio
konkurso naudoti radijo dažnius (kanalus) iš 3,410–3,600
GHz radijo dažnių juostos viešiesiems belaidžio ryšio prieigos tinklams rezultatus operatoriai įsipareigojo per 5 metus
padengti daugiau kaip 90 proc. visos šalies teritorijos, o
tai reiškia, kad didelė dalis Lietuvos gyventojų turės gali-

98 pav. Interneto prieigos paslaugų prieigos teikėjų mėnesinių užmokesčių už neribotą naudojimąsi (nepriklausomai nuo
paslaugos teikimo technologijos, išskyrus belaidėmis technologijomis teikiamas paslaugas) palyginimas pagal duomenų
priėmimo spartas, Lt su PVM
Šaltinis: RRT

mybe naudotis vis įvairesnėmis belaidžiu ryšio teikiamomis
paslaugomis ir pasirinkti sau tinkamiausią paslaugą.

Skirtingų technologijų pagrindu teikiamos interneto pri-

2007 m. daugiausia pajamų plačiajuosčio ryšio prieigos

eigos paslaugų prieigos mėnesinio užmokesčio palyginimas

rinkoje gavo istorinis ﬁksuoto ryšio operatorius TEO LT, AB.

rodo, jog 2007 m. vartotojas, pasirinkęs interneto prieigos

Kitų rinkos dalyvių gaunamos pajamos buvo santykinai

paslaugų prieigą tiek optine ryšio linija, tiek vietiniais tinklais

labai mažos (iki 0,51 proc. visų plačiajuosčio ryšio prieigos

(LAN), tiek kabelinės televizijos tinklais vidutiniškai mokė-

rinkos pajamų vienam rinkos dalyviui).

jo tiek pat. Tai reiškia, kad, palyginti su praėjusiais metais,
2007 m. esminių pokyčių šiomis technologijomis teikiamų

Kainų aspektas

interneto prieigos paslaugų mėnesinių užmokesčių kainodaroje neįvyko, nors vietiniais tinklais teikiamų interneto

Interneto prieigos paslaugų, tarp jų ir teikiamų plačia-

prieigos paslaugų prieiga pabrango 6,7 proc., tuo tarpu var-

juostėmis technologijomis, plėtrai svarbų poveikį daro šių

totojai, gaunantys interneto prieigos paslaugas per optinę

paslaugų paklausos augimo veiksniai, tokie kaip vartotojų

prieigą, mokėjo 19 proc. mažiau, nei 2006 m.

poreikio naudotis interneto prieigos paslaugomis atsiradimas bei apsirūpinimas reikiamais įrenginiais, kad interneto
prieigos paslaugos taptų prieinamos, bei pačios interneto
prieigos paslaugų prieigos kainos.
Analizuojant apibendrintą interneto prieigos paslaugų,
teikiamų per ﬁksuoto ryšio prieigą, teikėjų kainų informaciją, matyti, kad 2007 m. kainų skirtumai tarp skirtingą spartą užtikrinančių interneto prieigos paslaugų prieigų išliko
panašūs kaip ir 2006 m., visgi plačiajuosčių interneto prieigos paslaugų prieigų mėnesinių užmokesčių kainos augo.
2007 m. skirtumas tarp interneto prieigos paslaugų prieigos,
užtikrinančios 64 kbit/s spartą, ir prieigos, užtikrinančios
spartą didesnę nei 2048 kbit/s spartą, mėnesinių užmokesčių siekė 66 Lt, kitaip tariant, interneto prieigos paslaugų
prieiga, užtikrinanti spartą didesnę nei 2048 kbit/s spartą,
buvo 3 kartus brangesnė už interneto prieigos paslaugų

99 pav. Paslaugų teikėjų mažiausių mėnesinių užmokesčių už
neribotą naudojimąsi internetu (prisijungiant kabelinės televizijos tinklais, vietiniais tinklais, optinėmis ryšio linijomis bei
neišskiriant pagal priėmimo ir/ar siuntimo spartą) palyginimas, Lt su PVM
Šaltinis: RRT
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Palyginus populiariausios Lietuvoje xDSL plačiajuostės

- 2007 m. pabaigoje 75 proc. visų interneto prieigos

interneto prieigos paslaugų prieigos technologijos Lietu-

paslaugų abonentų (neįskaitant abonentų, gaunančių

voje – xDSL technologijos mėnesinių užmokesčių dydžių

interneto prieigos paslaugas viešojo judriojo telefono ryšio

pokyčius, matyti, jog vidutiniai tiek didesnės, tiek mažesnės

galiniame įrenginyje (WAP)) buvo pasirinkę gauti interneto

spartos xDSL prieigos mėnesiniai užmokesčiai yra linkę

prieigos paslaugas, naudodamiesi plačiajuosčio ryšio tech-

didėti. Vidutiniškai skirtingos spartos linijų įrengimo užmo-

nologijomis, taigi visa interneto prieigos paslaugų rinka dau-

kesčiai 2007 m. pradžioje buvo vienodi ir siekė 200,0 Lt

giausiai augo dėl plačiajuosčio ryšio rinkos augimo. 2007

su PVM, tačiau metų pabaigoje jau skyrėsi – vidutiniškai,

m. pabaigoje ši rinka, vertinant pagal abonentų skaičių,

pigiau buvo galima įsirengti didesnės – 512 kbit/s – spartos

išaugo 45,3 proc. ir pasiekė 597,2 tūkst.

xDSL prieigą.

- 2007 m. toliau sparčiai vystėsi ir plėtėsi 3G ir 3,5G
technologijomis pagrįsti viešieji judriojo telefono ryšio tinklai, kartu augo ir abonentų, besinaudojančių belaidžio
plačiajuosčio ryšiu teikiamomis interneto prieigos paslaugomis, skaičius – 2007 m. IV ketv. pabaigoje šių paslaugų
skverbtis buvo 2,66 proc. (2006 m. IV ketv. pabaigoje – 1,24
proc.)
- Plačiajuostėmis ﬁksuoto ryšio technologijomis teikiamų
interneto prieigos paslaugų skverbtis 2007 m. buvo 15,1
proc. (2006 m. – 10,9 proc.), bendroji plačiajuostėmis technologijomis teikiamų interneto prieigos paslaugų skverbtis
buvo 17,72 proc.
- 2007 m. interneto prieigos paslaugų, teikiamų įvairiomis
plačiajuostėmis ﬁksuoto ryšio technologijomis, vidutiniai
mėnesiniai užmokesčiai buvo linkę didėti, tuo tarpu prieigų
įrengimo vidutinis užmokestis mažėjo, taigi pastebima, kad
plačiajuosčių interneto prieigos paslaugų prieigų įsirengimas
pinga, tačiau didėja mėnesinis užmokesčiai už naudojimąsi

100 pav. Interneto prieigos paslaugų teikėjų mėnesinių
užmokesčių už naudojimąsi internetu per xDSL interneto
prieigą ir paslaugos įrengimo užmokesčių palyginimas, Lt su
PVM
Šaltinis: RRT

interneto prieigos paslaugomis per šias prieigas.

Įskaičiuoti visi abonentai, kurie naudojosi interneto prieigos paslaugomis, teikiamomis tiek ﬁksuotoje vietoje, tiek judriojo telefono
ryšio tinklu.
2
Informacinės technologijos Lietuvoje 2007 // Statistikos departamentas, Vilnius 2007.
3
Informacinės technologijos Lietuvoje 2006 // Statistikos departamentas, Vilnius 2006.
4
Informacinės technologijos Lietuvoje 2007 // Statistikos departamentas, Vilnius 2007.
5
Neįskaičiuoti abonentai gaunantys interneto prieigos paslaugas
viešojo judriojo telefono ryšio galiniame įrenginyje (WAP).
6
Įskaičiuoti abonentai, gaunantys plačiajuosčio ryšio paslaugą
naudojant kompiuterį tiek ﬁksuoto ryšio technologijomis, tiek judriojo telefono ryšio tinklu, naudojant ﬁksuotus mokėjimo planus, taip
pat abonentai, pasinaudoję UMTS tinklu teikiamomis viešojo judriojo telefono ryšio didelės spartos duomenų perdavimo (HSDPA)
paslaugomis.
1

Apibendrinimas
Apibendrinant interneto prieigos paslaugų plėtrą Lietuvoje 2007 m., galima išskirti šias tendencijas:
- Interneto prieigos paslaugos neužleidžia sparčiausiai
augančio elektroninių ryšių sektoriaus segmento pozicijų.
Lyginant atskirų šios ūkio šakos segmentų pajamų augimą,
matyti, kad interneto prieigos paslaugų segmento pajamos
savo augimo tempais lenkė visus segmentus – 2007 m.,
palyginti su 2006 m., šio sektoriaus pajamos išaugo beveik
27,5 procento ir siekė 11,7 mln. Lt.
- Interneto prieigos paslaugų abonentų skaičius taip
pat labai išaugo – 31,44 proc., ir 2007 m. pabaigoje siekė
2080,69 tūkst.
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Kitos paslaugos
Tinklų sujungimas
Bendroji rinkos apžvalga
2007 m. elektroninių ryšių rinkos pajamos iš tinklų
sujungimo, palyginti su 2006 m., padidėjo 10,82 proc. ir
sudarė 673,22 mln. Lt. Lyginant tinklų sujungimo pajamų
ir bendrųjų elektroninių ryšių rinkos pajamų augimą (10,3
proc.), matyti, kad šio segmento pajamos augo sparčiau nei
visa rinka, tačiau šis augimas buvo lėtesnis nei 2006 m.

102 pav. Pajamų iš tinklų sujungimo pasiskirstymas tarp operatorių, proc., 2007 m.
Šaltinis: RRT

(14,3 proc.). Tinklų sujungimo rinkos dalis bendroje sektoriaus pajamų struktūroje 2007 m. sudarė 22,64 proc. visų

2007 m. pokalbių trukmė, kai skambučiai užbaigiami

elektroninių ryšių sektoriaus pajamų ir, palyginti su 2006 m.,

viešuosiuose ﬁksuoto telefono ryšio tinkluose, palyginti su

kai tinklų sujungimo paslaugų dalis bendroje rinkos pajamų

2006 m., išaugo 3,74 proc., o pokalbių trukmė, kai skambu-

struktūroje siekė 22,54 proc., praktiškai nepakito.

čiai užbaigiami viešuosiuose judriojo telefono ryšio tinkluose, padidėjo 15,95 proc. Bendra skambučių, užbaigtų kituose tinkluose, trukmė 2007 m., palyginti su 2006 m., išaugo
13,47 proc. (2006 m. šis augimas sudarė 12,14 proc.).
2004–2007 m. pokalbių trukmės, kai skambučiai užbaigiami viešojo telefono ryšio tinkluose, dinamika pateikiama
žemiau.

101 pav. Tinklų sujungimo rinkos pajamų dinamika ir dalis
bendrųjų elektroninių ryšių rinkos pajamų struktūroje 2003–
2007 m.
Šaltinis: RRT

Analizuojant tinklų sujungimo rinką pagal pajamas,
pastebima, jog didžiąją dalį šios rinkos 2007 m. užėmė trys
viešojo judriojo ryšio operatoriai bei istorinis viešojo ﬁksuoto
ryšio operatorius: jų visų kartu užimama rinkos dalis sudarė 97,07 proc. Vertinant rinką pagal atskirus operatorius,
didžiausias rinkos dalis pagal pajamas 2007 m. turėjo UAB

103 pav. Pokalbių trukmės, kai skambučiai užbaigiami ﬁksuoto ir
judriojo ryšio tinkluose, dinamika, mln. minučių, 2004–2007 m.
Šaltinis: RRT

„Omnitel“ ir UAB „Bitė Lietuva“ – atitinkamai 28,00 ir 27,58
proc. TEO LT, AB, ir UAB „Tele2“ užimamos rinkos dalys
atitinkamai buvo 19,51 ir 21,97 proc.
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104 pav. Pokalbių trukmės, kai skambučiai užbaigiami
viešojo telefono ryšio tinkluose, dinamika, mln. minučių,
2004–2007 m.
Šaltinis: RRT

Lietuvos viešuosiuose telefono ryšio tinkluose užbaigtų
skambučių trukmės struktūra išlieka stabili. Judriojo ryšio
tinkluose užbaigtą srautą 2007 m. sudarė 5,9 proc. ﬁksuo-

105 pav. Užbaigtų Lietuvos viešuosiuose telefono ryšio tinkluose skambučių trukmės struktūra 2004–2007 m.
Šaltinis: RRT

to ryšio tinkluose, 80,2 proc. judriojo ryšio tinkluose ir 13,9
proc. užsienio tinkluose inicijuotas srautas. Fiksuoto ryšio

Analizuojant pokalbių trukmės, kai skambučiai užbaigia-

tinkluose užbaigiama 44,5 proc. užsienio tinkluose inicijuo-

mi viešuosiuose judriojo telefono ryšio tinkluose, struktūrą

to srauto, 15,8 proc. Lietuvos ﬁksuoto ryšio tinkluose inici-

pagal viešojo judriojo telefono ryšio operatorių užimamas

juoto srauto ir 39,7 proc. Lietuvos judriojo ryšio tinkluose

rinkos dalis, matome, kad 2007 m. daugiausia skambučių

inicijuoto srauto.

buvo užbaigiama UAB „Omnitel“, turinčios daugiausia abo-

2007 m. toliau augo judriojo ryšio tinkluose užbaigtų

nentų bei užimančios didžiausią rinkos dalį vertinant pagal

skambučių, inicijuotų kituose judriojo telefono ryšio tin-

pajamas, tinkle. Tačiau 2000–2007 m. laikotarpiu UAB

kluose, srauto dalis – 19,97 proc. per metus, o ﬁksuoto

„Omnitel“ rinkos dalis pagal užbaigtų skambučių trukmę

telefono ryšio tinkluose inicijuotų skambučių srauto dalis

sumažėjo daugiausia – 36 procentinio punkto. Tuo tarpu

toliau mažėjo – 3,65 proc. per metus. 2007 m. pasižymė-

UAB „Bitė Lietuva“ ir UAB „Tele2“ rinkos dalys išaugo ati-

jo tendencija, kai ﬁksuoto telefono ryšio tinkluose užbaigtų

tinkamai 11,4 ir 24,6 procentinio punkto.

skambučių, inicijuotų judriojo telefono ryšio tinkluose, dalis
augo – 7,62 proc. per metus, tuo tarpu kituose Lietuvos ﬁksuotuose tinkluose inicijuoto srauto dalis smarkiai mažėjo
– 23,32 procento per metus. Tai reiškia, kad 2007 m. tiek
ﬁksuoto telefono ryšio abonentai, tiek judriojo telefono ryšio
abonentai, skambindami kitam abonentui, pirmenybę teikė
adresato turimam judriajam ryšiui. Tokią situaciją lėmė ir
didelė judriojo telefono ryšio skverbtis Lietuvoje bei judriojo ryšio užtikrinama judumo galimybė – tikimybė pasiekti
abonentą jo judriojo ryšio telefonu yra žymiai didesnė nei
ﬁksuoto ryšio telefonu. Statistiniam ﬁksuoto telefono ryšio
abonentui kiti Lietuvos viešojo ﬁksuoto telefono ryšio abonentai 2007 m. skambino mažiau, tačiau jis sulaukė daugiau skambučių iš užsienio (per 2007 m. šių skambučių
srautas išaugo 14,44 proc.).
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skambučių trukmės struktūra, proc., 2000–2007 m.
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Tinklų sujungimo kainos

2005 m. IV ketvirtį Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybai pabaigus Balso skambučių užbaigimo indi-

Istorinio viešojo ﬁksuoto telefono ryšio operatoriaus

vidualiuose viešuosiuose judriojo telefono ryšio tinkluose

TEO LT, AB, teikiamo telekomunikacijų tinklų sujungimo

rinkos tyrimą ir nustačius didelę įtaką turinčius ūkio subjek-

kainos 2007 m. laikotarpiu nekito ir išliko tokios pačios, kaip

tus šioje rinkoje bei atitinkamus įpareigojimus jiems, viešojo

2005 m. ir 2006 m. gruodžio 31 dieną. 2007 m. galiojusios

judriojo ryšio operatoriai – UAB „Omnitel“ kartu su susiju-

TEO LT, AB, skambučių inicijavimo ir užbaigimo paslaugų

siais juridiniais asmenimis, UAB „Bitė Lietuva“, UAB „Tele 2“

kainos pateikiamos 4 lentelėje.

kartu su susijusiais juridiniais asmenimis – viešai paskelbė

4 lentelė. TEO LT, AB, skambučių inicijavimo ir užbaigimo paslaugų kainos 2007 m.
TEO LT, AB, tinklų sujungimo
paslauga

Kaina piko
laiku * Lt., be
PVM

Kaina ne piko
laiku** Lt., be
PVM

Skambučio sudarymas (už pokalbį)

0,06

0,06

Vietinis inicijavimas (už minutę)

0,07

0,025

Vietinis užbaigimas (už minutę)

0,07

0,025

Nacionalinis inicijavimas (už minutę)

0,10

0,06

Nacionalinis užbaigimas (už minutę)

0,10

0,06

tipinius tinklų sujungimo sutarčių pasiūlymus. Skambučių
užbaigimo minėtuose tinkluose tarifai nuo tipinių tinklų
sujungimo sutarčių pasiūlymų paskelbimo išliko nepakitę.
Skambučių užbaigimo minėtuose tinkluose tarifų dinamika
pateikiama 107 pav.

* Piko laikas 08.00–20.00 darbo dienomis.
** Ne piko laikas 20.00–08.00 darbo dienomis, visą parą poilsio ir
švenčių dienomis.
Šaltinis: RRT

2007 m. įvyko dvi viešosios konsultacijos dėl ūkio subjekto TEO LT, AB, efektyviai veikiančio konkurencinėje
rinkoje, skambučių inicijavimo, skambučių užbaigimo,
nacionalinio bei tarptautinio tranzito paslaugų, teikiamų
istorinio operatoriaus TEO LT, AB, viešajame telefono ryšio

107 pav. Skambučio užbaigimo viešojo judriojo telefono ryšio tinkluose kainų dinamika (vidutinė rinkos kaina), ct/min. be PVM
Šaltinis: RRT

tinkle, teikiamame ﬁksuotoje vietoje, kainų nustatymo ilgo
laikotarpio vidutinių padidėjimo sąnaudų (LRAIC, angl.

Analizuojant vidutines viešojo judriojo telefono ryšio

long run average incremental costs) apskaitos modelio.

skambučių, inicijuotų viešojo ﬁksuoto telefono ryšio tin-

Šis modelis padės nustatyti efektyvaus viešojo ﬁksuoto

kluose, užbaigimo kainas, galima teigti, kad per 2007 m.

telefono ryšio operatoriaus pagrindinio tinklo paslaugų

daugumoje ES šalių skambučių, inicijuotų ﬁksuoto tele-

sąnaudas. Numatoma, kad modelis pradės veikti 2008

fono ryšio tinkluose, užbaigimo vidutinės kainos mažėjo,

m. Pagal Skambučių inicijavimo viešajame telefono ryšio

tuo tarpu Lietuvoje šios kainos nepasikeitė, todėl Lietuva

tinkle, teikiamame ﬁksuotoje vietoje, rinkos ir Skambučių

pagal šį rodiklį, 2006 m. spalio mėnesio duomenimis, tarp

užbaigimo individualiuose viešuosiuose telefono ryšio tin-

Europos Sąjungos valstybių buvusi šeštoje vietoje, 2007 m.

kluose, teikiamuose ﬁksuotoje vietoje, rinkos rezultatus

spalio mėn. duomenimis, atsidūrė 16 vietoje, o skambučių

didelę įtaką šiose rinkose turintis ūkio subjektas – TEO LT,

užbaigimo kaina Lietuvoje yra 7,86 proc. didesnė nei ES

AB – privalės tinklų sujungimo kainas orientuoti į sąnaudas,

vidurkis (2006 m. ši kaina buvo 8,51 proc. mažesnė nei ES

apskaičiuotas pagal LRAIC apskaitos modelį nustatyta

vidurkis).

kainų kaitos seka, kasmet mažindamas tinklų sujungimo

Mažiausios viešojo judriojo telefono ryšio skambučių,

paslaugų kainas po 40 proc., kol jos pasieks RRT nustatytą

inicijuotų viešojo ﬁksuoto telefono ryšio tinkluose, užbaigimo

lygį (2008 m. 5,40 ct skambučių užbaigimo tinklus sujun-

kainos 2007 m. išliko Kipre – 2,06 euro cento, o didžiausios

giant vietiniame tinklų sujungimo taške kaina už minutę ir

buvo Estijoje – 16,82 euro cento. Visoje ES šių kainų

7,20 ct skambučių užbaigimo tinklus sujungiant nacionali-

vidurkis 2007 m., palyginti su 2006 m., sumažėjo 12 proc.

niame tinklų užbaigimo taške).

(nuo 2005 m. spalio šios kainos mažėjo 24 proc.).
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Pajamos iš skirtųjų linijų veiklos 2001–2007 m. laikotarpiu keitėsi nedaug. Didžiausias šios rinkos pajamų augimas
buvo 2001 m., kada bendrosios skirtųjų linijų rinkos pajamos išaugo 50 proc. Vėlesniais metais skirtųjų linijų rinkos
pajamos vidutiškai siekė apie 25,4 mln. Lt. Bendrosios
2007 m. pajamos, palyginti su 2006 m., padidėjo 4,99 proc.
ir sudarė 26,65 mln. Lt.
Skirtųjų linijų paslaugų dalis bendroje elektroninių ryšių
sektoriaus struktūroje yra nedidelė. Kasmet augant bendrosioms viso elektroninių ryšių sekoriaus pajamoms, o skirtųjų linijų pajamoms beveik nesikeičiant, skirtųjų linijų rinkos
dalis bendrame elektroninių ryšių sektoriuje nuolat mažėja:
jei 2003 m. pajamos iš skirtųjų linijų teikimo veiklos sudarė
1,27 proc., tai 2007 m. skirtųjų linijų rinkos dalis siekė 0,90
proc. sektoriaus pajamų.

108 pav. Vidutinės viešojo ﬁksuoto telefono ryšio tinkluose
inicijuotų skambučių užbaigimo viešojo judriojo telefono ryšio
tinkluose kainos ES šalyse, euro centais, 2006–2007 m.
Šaltinis: Progress report on the single European electronic
communications market 2007 (13th Report), European Commission,
Brussels 2008

Skirtosios linijos
Bendroji rinkos apžvalga

110 pav. Skirtųjų linijų paslaugų rinkos pajamų dinamika, mln.
Lt, 2001–2007 m.
Šaltinis: RRT

Skirtųjų linijų paslauga paprastai yra naudojama verslo

Skirtųjų linijų paslaugų rinkoje ryškėja aktyvios konku-

įmonių, kadangi ja naudojantis patogu sujungti skirtinguo-

rencijos įtaka rinkos dalių pasiskirstymui: 2001–2007 m.

se geograﬁniuose regionuose išsidėsčiusius organizacijos

laikotarpiu didžiausio paslaugų teikėjo TEO LT, AB, paja-

ﬁlialus, taip pat sukurti tiesioginį ryšį tarp organizacijos ir jos

mų dalis rinkoje mažėjo nuo 81,2 proc. iki 55,3 proc. Paly-

partnerių.

ginti su 2006 m., 2007 m. TEO LT, AB, pajamos iš skirtųjų

Lietuvoje skirtąsias linijas 2007 m. pabaigoje teikė 15
ūkio subjektų.

linijų padidėjo 3,55 procentinio punkto, visgi liberalizuota
rinka skatina konkurenciją ir bendroji rinkos perskirstymo
situacija išlieka – AB „Lietuvos energija“ turima rinkos dalis
sumažėjo 5,32 procentinio punkto, o rinkos dalis, tenkanti
likusiems rinkos dalyviams bendrai išaugo 1,77 procentinio
punkto.

109 pav. Skirtųjų linijų paslaugų teikėjų, vykdžiusių veiklą
2003–2007 m., skaičiaus dinamika
Šaltinis: RRT
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Skaitmeninių linijų dalis bendroje skirtųjų linijų rinkos
struktūroje išaugo nuo 22,68 proc. 2006 m. pabaigoje iki 25
proc. 2007 m. pabaigoje.

* I pusmečio duomenys
111 pav. Skirtųjų linijų paslaugų rinkos struktūros (pagal
pajamas) dinamika, proc., 2001–2007 m.
Šaltinis: RRT

Nors 2006 m. skirtųjų linijų, teikiamų kitiems ūkio subjektams, skaičius, palyginti su 2005 m., sumažėjo 9 proc.,

113 pav. Skaitmeninių ir analoginių skirtųjų linijų rinkos dalis,
proc., 2003–2007 m.
Šaltinis: RRT

2007 m. linijų skaičius vėl pradėjo augti ir padidėjo 5,69
proc., palyginti su 2006 m. Tarptautinių linijų skaičius iš-

Analizuojant skirtųjų linijų rinką pagal spartos charak-

augo 40,52 proc., tarpmiestinių – 9,78 proc., tačiau ben-

teristikas, matyti, kad 2007 m. pabaigoje labai išaugo

dro skirtųjų linijų skaičiaus padidėjimą daugiausia lėmė

didesnės nei 2 Mbps spartos skirtųjų linijų skaičius – 73,33

4,39 proc. išaugęs vietinių skirtųjų linijų skaičius, bendroje

proc. Tai rodo augantį didesnės duomenų perdavimo spar-

skirtųjų linijų rinkos struktūroje 2007 m. pabaigoje sudaręs

tos poreikį.

didžiąją dalį – 91,30 proc.
Analizuojant rinką pagal atskirų rinkos dalyvių užimamas dalis, pastebėtina, kad 2007 m. skirtųjų linijų skaičiaus
didėjimui daugiausia įtakos turėjo didžiausią rinkos dalį
užimančio TEO LT, AB, skirtųjų linijų skaičiaus augimas:
2007 m. TEO LT, AB, skirtųjų linijų skaičius, palyginti su 2006
m., padidėjo 5,73 proc. Skirtųjų linijų skaičiaus augimas 2007
m. parodė, kad nors 2006 m. tarp verslo įmonių atsirado
tendencija atsisakyti šios paslaugos, skirtųjų linijų paslaugos išlieka populiarios dėl savo kokybės, nepaisant sparčiai
augančių plačiajuosčio ryšio paslaugų Lietuvoje, nes poreikis sukurti tiesioginį labai kokybišką ryšį tarp nutolusių organizacijos ﬁlialų nepraranda aktualumo.

114 pav. Didesnės nei 2 Mbps spartos skirtųjų linijų skaičiaus
dinamika, vnt., 2003–2007 m.
Šaltinis: RRT

112 pav. Skirtųjų linijų skaičiaus dinamika rinkoje, vnt., 2004–
2007 m.
Šaltinis: RRT
59

Lietuvos ryšių sektorius

Skirtųjų linijų kainų apžvalga
Remiantis Europos Bendrijų Komisijos bendrosios Europos elektroninių ryšių rinkos 2007 m. pažangos ataskaita
(13-oji ataskaita), Lietuvoje taikomos didelės spartos skirtųjų
linijų kainos išlieka vienos mažiausių Europos Sąjungoje:
•

140 / 155 Mbps, 2 km, skirtųjų linijų kaina yra trečia ES,

•

140 / 155 Mbps, 200 km, skirtųjų linijų kaina yra ma-

žiausia ES,
•

34 Mbps, 2 km, skirtųjų linijų kaina yra mažiausia ES,

•

34 Mbps, 200 km, skirtųjų linijų kaina yra mažiausia ES,

•

2 Mbps, 2 km, skirtųjų linijų kaina yra dešimta ES,

•

2 Mbps, 200 km, skirtųjų linijų kaina yra aštunta ES.

140 / 155 Mbps 200 km skirtųjų linijų kaina Lietuvoje 2007
m. sumažėjo 56 proc., tuo tarpu kitose Europos Sąjungos
šalyse ši kaina nesikeitė arba keitėsi labai nežymiai.

116 pav. Skirtųjų linijų 2 Mbps spartos 200 km kainos ES, tūkst.
EUR per metus, be PVM, 2006–2007 m.
Šaltiniai: European Electronic Communications Regulation and
Markets 2006 (12th Report), European Commission, Brussels,
2007; Progress report on the single European electronic communications market 2007 (13th Report), European Commission, Brussels 2008

Duomenų perdavimo paslaugos
Ši rinka apima duomenų perdavimo paslaugas, naudojamas teikiant interneto paslaugas, sujungiant vietinius
įmonių tinklus (LAN), įdiegiant virtualius privačius tinklus
(VPN), sujungiant įmonių vietines telefonų stoteles, diegiant įvairias informacines verslo valdymo bei apskaitos
115 pav. Skirtųjų linijų 140 / 155 Mbps spartos 200 km kainos
ES, tūkst. EUR per metus, be PVM, 2006–2007 m.
Šaltiniai: European Electronic Communications Regulation and
Markets 2006 (12th Report), European Commission, Brussels, 2007;
Progress report on the single European electronic communications
market 2007 (13th Report), European Commission, Brussels 2008

sistemas, rengiant vaizdo konferencijas ar laikinas ryšio
sistemas masinių renginių metu.
Duomenys apie šią rinką pradėti rinkti 2005 m. Duomenų perdavimo paslaugas Lietuvoje 2007 m. pabaigoje teikė
15 ūkio subjektų.

Nors 2007 m. Čekijoje bei Slovakijoje 2 Mbps spartos 200 km skirtųjų linijų kainų vidurkis smarkai sumažėjo
– atitinkamai 76,06 proc. ir 46,25 proc., visgi tai neturėjo
žymios įtakos ES-24 vidurkiui.

117 pav. Duomenų perdavimo paslaugų rinkos dalyvių skaičiaus dinamika, vnt., 2005–2007 m.
Šaltinis: RRT
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Bendrosios pajamos, gautos iš duomenų perdavimo

Duomenų perdavimo paslaugų rinkos struktūra, rinką

paslaugų teikimo, kiekvieną 2007 m. metų ketvirtį augo

vertinant pagal gautas pajamas, 2007 m. pateikta 120

vidutiniškai po 4,11 proc. ir 2007 m. sudarė 55,6 mln. Lt

paveiksle. 2007 m. TEO LT, AB, užimama rinkos dalis padi-

– 18,70 proc. daugiau nei 2006 m.

dėjo nuo 50,25 proc. (2006 m.) iki 51,37 proc. UAB „Bitė
Lietuva“ duomenų perdavimo paslaugų rinkos dalis toliau
mažėjo – nuo 14,47 proc. 2006 m iki 12,91 proc. 2007 m.
Daugiausia bendroje duomenų perdavimo rinkos struktūroje, palyginti su 2006 m., išaugo VĮ „Infostruktūra“ rinkos dalis – nuo 7,44 proc. iki 8,6 proc. Kitų rinkos dalyvių
užimamos rinkos dalys, vertinant pagal pajamas, kito labai
nežymiai.

118 pav. Pajamų iš duomenų perdavimo paslaugų teikimo dinamika, mln. Lt, 2005–2007 m.
Šaltinis: RRT

2007 m. bendras duomenų perdavimo paslaugų
abonentų skaičius nuolat augo ir metų pabaigoje siekė 12,5
tūkst. – 71,2 proc. daugiau nei 2006 m.

120 pav. Duomenų perdavimo paslaugų rinkos struktūra pagal
pajamas, proc., 2006–2007 m.
Šaltinis: RRT

Trumpos tekstinės ir vaizdo žinutės
Bendroji rinkos apžvalga
2007 m. trumpos tekstinės žinutės (SMS) kaip komunikavimo priemonė išliko populiari, tačiau 2006 m. prasidėjęs išsiųstų SMS skaičiaus augimo lėtėjimas tebesitęsė
ir 2007 m.
Vidutinis SMS skaičiaus augimas 2007 m. siekė 1,47
119 pav. Duomenų perdavimo paslaugų abonentų skaičiaus
kaita, tūkst., 2005–2007 m.
Šaltinis: RRT

proc. per ketvirtį (2006 m. – 5,03 proc.), išsiųstų SMS skaičius 2007 metų pirmąjį ir ketvirtąjį ketvirčiais augo vidutiniškai 8,7 proc., tačiau antrąjį ir trečiąjį ketvirtį mažėjo vidutiniškai 5,76 proc. Metinis SMS žinučių augimas siekė 3,76

Pagrindiniai trys šios rinkos dalyviai 2007 m., kaip

proc. (per 2007 m. iš viso buvo išsiųsta 9,37 mlrd. SMS,

ir 2006 m., buvo TEO LT, AB, UAB „Bitė Lietuva“ ir UAB

palyginti su 9,03 mlrd. 2006 m.). Vienas aktyvus judriojo

„Omnitel“. Didžiausią duomenų perdavimo paslaugų teiki-

telefono ryšio abonentas 2007 m. kiekvieną mėnesį išsiun-

mo rinkos dalį pagal pajamas 2007 m. išlaikė TEO LT, AB

tė vidutiniškai 161 trumpą tekstinę žinutę. Trumpų žinučių

– ši bendrovė užėmė 51,37 proc. rinkos.

skaičiaus dinamika Lietuvoje 2004–2007 m. laikotarpiu
pateikiama 121 pav.
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121 pav. Viešojo judriojo telefono ryšio rinkoje išsiųstų trumpų tekstinių žinučių (SMS) skaičiaus dinamika, mln., 2004–
2007 m.
Šaltinis: RRT

Kaip matyti iš 122 pav., remiantis Portugalijos, Suomijos bei Prancūzijos nacionalinių reguliuotojų tinklalapiuose

123 pav. Pajamos, gautos už išsiųstas trumpas tekstines žinutes, ir jų sudaroma mažmeninių pajamų, gautų už viešojo
judriojo telefono ryšio tinklo ir (arba) paslaugų teikimą, dalis
2005–2007 m.
Šaltinis: RRT

skelbiama informacija, trumpų tekstinių žinučių šiose šalyse išsiunčiama gerokai mažiau nei Lietuvoje.

Vertinant viešojo judriojo telefono ryšio abonentų
išsiųstų SMS skaičių (iš viso 3,6 mlrd. SMS) pagal operatorius, 2007 m. pirmavo UAB „Tele2“, aplenkusi UAB „Omnitel“, kuri pagal išsiųstų SMS skaičių pirmavo 2006 m. Daugiausia sumažėjo UAB „Bitė Lietuva“ užimama SMS rinkos
dalis – 3,1 proc. punkto. UAB „Omnitel“ tinkle per 2007 m.
buvo išsiųsta 35,49 proc., UAB „Tele2“ tinkle – 38,44 proc.,
UAB „Bitė Lietuva“ tinkle – 25,85 proc. visų SMS. Visgi
nepaisant to, kad UAB „Bitė Lietuva“ užima mažiausią SMS
rinkos dalį pagal trumpu tekstinių žinučių skaičių ir jos dalis
nuolat mažėja, vienam šio operatoriaus abonentui teko daugiausia išsiųstų trumpų žinučių – vidutiniškai 184 žinutės
per mėnesį. Vienas UAB „Omnitel“ abonentas išsiuntė 133
žinutes per mėnesį, o didžiausią šios rinkos, vertinant pagal

122 pav. Viešojo judriojo telefono ryšio abonentų išsiųstų
trumpųjų žinučių (SMS) skaičius, tenkantis vienam abonentui
per mėnesį kai kuriose ES šalyse, 2007 m.
Šaltinis: Nacionalinių reguliuotojų tinklalapiuose skelbiama informacija

Pajamų, gautų už išsiųstas trumpas tekstines žinutes,
dinamika pateikiama 123 pav. Per 2007 m. už išsiųstas
SMS žinutes buvo gauta 143,07 mln. Lt, palyginti su 2006
m., pajamos išaugo 1,53 proc.
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124 pav. Viešojo judriojo telefono ryšio abonentų išsiųstų
trumpų tekstinių žinučių (SMS) skaičiaus pasiskirstymas,
proc., 2004–2007 m.
Šaltinis: RRT

2007 m. išsiųstų vaizdo žinučių (MMS) skaičius Lietu-

126 pav. Pajamos, gautos už išsiųstas vaizdo žinutes, ir jų sudaroma mažmeninių pajamų, gautų už viešojo judriojo telefono ryšio tinklo ir (arba) paslaugų teikimą, dalis 2005–2007 m.
Šaltinis: RRT

voje išaugo 43,43 proc. – per metus iš viso buvo išsiųsta
daugiau nei 5,76 mln. MMS. 2007 m. vienam aktyviam

Per 2007 m. daugiausia vaizdo žinučių (per metus iš

judriojo ryšio abonentui per mėnesį vidutiniškai teko 0,1

viso išsiųsta daugiau nei 2,6 mln.) išsiuntė viešojo judriojo

žinutės arba kas dešimtas aktyvus abonentas per mėnesį

telefono ryšio operatoriaus UAB „Omnitel“ abonentai – šio

išsiųsdavo 1 vaizdo žinutę. 2007 m. vidutinis MMS žinučių

operatoriaus rinkos dalis sudarė 45,58 proc. ir, palyginti su

skaičiaus augimas per ketvirtį siekė 12,17 proc.

2006 m., sumažėjo 9,46 procentinio punkto. UAB „Tele2“
išsiųstų vaizdo žinučių rinkos dalis, vertinant pagal MMS
skaičių, išaugo 21,81 procentinio punkto ir 2007 m. pabaigoje buvo 34,38 proc., o UAB „Bitė Lietuva“ rinkos dalis
sumažėjo nuo 31,94 proc. 2006 m. pabaigoje iki 19,76
proc. 2007 m. pabaigoje, t. y. 12,18 procentinio punkto.
Taigi, 2007 m. vaizdo žinučių rinkoje vyko rinkos dalių persiskirstymas.

125 pav. Viešojo judriojo telefono ryšio rinkoje išsiųstų vaizdo
žinučių (MMS) skaičiaus dinamika, tūkst., 2004–2007 m.
Šaltinis: RRT

Pajamų, gautų už išsiųstas vaizdo žinutes, dinamika
pateikiama 126 paveiksle. Per 2007 m. už išsiųstas MMS
žinutes buvo gauta 1,34 mln. Lt pajamų, palyginti su 2006
m., pajamos išaugo 38,54 proc. Tiek augantis išsiųstų MMS
skaičius, tiek sparčiai didėjančios už jas gautos pajamos
rodo MMS rinkos plėtrą.

127 pav. Viešojo judriojo telefono ryšio abonentų išsiųstų vaizdo
žinučių (MMS) skaičiaus pasiskirstymas, proc., 2004–2007 m.
Šaltinis: RRT
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Tolesnį vaizdo žinučių kaip ir kitų pridėtinių judriojo

-

Išsiųstų vaizdo žinučių skaičiaus bei už jas gautų

ryšio paslaugų, augimą, tiek pagal naudojimosi paplitimą,

pajamų spartus augimas 2007 m. leidžia nuspėti, kad didė-

tiek pagal pajamas lems ne tik gebėjimo sudominti vartoto-

ja šio bendravimo būdo populiarumas, be to, ši judriuoju

jus laipsnis, bet ir technologiniai aspektai, t.y. naudojimosi

telefono ryšiu teikiamų paslaugų rinka turi dideles plėtros

judriojo ryšio telefonu ar kitu galiniu įrenginiu patogumas ir

galimybes, ypač atsižvelgiant į tai, kad per mėnesį tik kas

paprastumas, taip pat turinio paslaugų kokybės (tiek vaiz-

dešimtas abonentas išsiunčia 1 MMS.

do, tiek garso) užtikrinimo lygis ir, galiausiai, konkurencingos kainos.

Apibendrinimas
Apibendrinant galima išskirti tokias nagrinėtų paslaugų
rinkų tendencijas:
-

Tinklų sujungimo rinka nepraranda plėtros poten-

cialo, kurį rodo nuolat, tolygiai kartu su visomis elektroninių
ryšių sektoriaus pajamomis auganti tinklų sujungimo pajamų dalis bendroje elektroninių ryšių rinkos pajamų struktūroje.
-

Analizuojant Lietuvos viešuosiuose telefono ryšio

tinkluose užbaigtų skambučių trukmės struktūrą, pastebima, kad 2007 m. viešuosiuose judriojo ryšio tinkluose
užbaigtų skambučių srautas daugiausia augo dėl didėjančios užbaigiamo srauto, inicijuoto kituose judriojo telefono ryšio tinkluose, dalies. Viešuosiuose ﬁksuoto telefono
ryšio tinkluose užbaigtų skambučių srautas 2007 m. ypač
padidėjo dėl gausėjančių užbaigiamų skambučių, inicijuotų
užsienio telefono ryšio tinkluose.
-

Kadangi jau keletą paskutinių metų skirtųjų linijų

paslaugų rinkoje šių paslaugų teikėjų skaičius bei jų gaunamos pajamos beveik nekinta, darytina išvada, kad ši rinka
yra pasiekusi brandos etapą. Iš esmės skirtųjų linijų paslaugų rinka neauga. Plečiantis plačiajuosčio ryšio paslaugų
prieinamumui ir gerėjant jo kokybei, atsiranda patikima ir
pigesnė skirtųjų linijų paslaugų alternatyva.
-

2007 m. išaugęs teikiamų skaitmeninių skirtųjų

linijų skaičius, ypač – didesnės nei 2 Mbps spartos, rodo
itin didelį duomenų perdavimo tarp nutolusių organizacijos
ﬁlialų kokybiškų būdų poreikį.
-

Duomenų perdavimo segmente išskirtina šio elek-

troninių ryšių rinkos segmento plėtra. Augantis duomenų
perdavimo paslaugų abonentų skaičius ir už šių paslaugų
teikimą gaunamų pajamų dydis rodo elektroninių ryšių rinkoje esant nemažėjančią paklausą paslaugų, padedančių
valdyti didelius informacijos srautus tiek įmonių viduje, tiek
tarp jos nutolusių ﬁlialų ar partnerių.
-

Atsižvelgiant į judriojo telefono ryšio skverbties

Lietuvoje dydį, išsiųstų trumpų tekstinių žinučių skaičiaus
bei už jas gaunamų pajamų augimo sulėtėjimas rodo, kad
pasiekta šios judriuoju telefono ryšiu teikiamų paslaugų rinkos branda.
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Televizijos ir radijo paslaugos
Bendroji rinkos apžvalga
Vykstant spartiems konvergencijos procesams, audiovizualinė rinka vis sparčiau įsilieja į bendrą informacinių
ir ryšių technologijų sektorių. 2007 m. transliavimo rinkos
dalyvių skaičius nesikeitė, tačiau rinka augo, vertinant pagal
pajamas, sparčiausiai per paskutinius septynerius metus.

130 pav. Transliavimo rinkos struktūra pagal pajamas, proc.,
2006–2007 m.
Šaltinis: LRTK

Pajamos iš kabelinės televizijos, mikrobangų daugiakanalės televizijos (MDTV), radijo ir televizijos programų
siuntimo paslaugų teikimo bei laidinio radijo segmentų bendroje elektroninių ryšių rinkos pajamų struktūroje sudaro
128 pav. Transliavimo rinkos dalyvių skaičiaus dinamika 2002–
2007 m.
Šaltinis: LRTK

nedidelę dalį, kuri per metus padidėjo 0,05 procentinio
punkto nuo 3,27 proc. 2006 m. iki 3,32 proc. 2007 m. Analizuojant audiovizualinės rinkos pajamų vertinę išraišką 2007
m., palyginti su 2006 m., pajamos išaugo 11,84 proc. – nuo

Transliavimo rinkos pajamos 2002–2007 metų laikotar-

88,21 mln. Lt iki 98,65 mln. Lt.

piu išaugo 2,1 karto. Per 2007 metus rinka išaugo 21,58

Lietuvoje 2007 m. pabaigoje veikė 163 televizijos ir 238

proc. ir pasiekė 345,06 mln. litų. Vidutinis metinis augimas

radijo transliavimo stotys (įskaitant perduodančias visuo-

2002–2007 metų laikotarpiu buvo 16,7 proc.

menines radijo ir televizijos programas)2. 2007 m., palyginti
su 2002 m., radijo stočių skaičius padidėjo 0,4 proc., televizijos stočių – 15,6 proc.

129 pav. Visų transliuotojų ir retransliuotojų pajamų dinamika,
mln. Lt, 2002–2007 m.
Šaltinis: LRTK

Lietuvos radijo ir televizijos komisijos duomenimis1,

131 pav. Radijo ir televizijos stočių skaičiaus kaita Lietuvoje
2002–2007 m.
Šaltinis: RRT

didžiausią transliavimo rinkos pajamų dalį 2007 m., kaip ir
2006 m., sudarė televizijos transliuotojų ir retransliuotojų

Bendra radijo ir televizijos programų siuntimo paslaugų

pajamos – 68,12 proc. Televizijos pajamų augimas 2007 m.,

teikimo rinka, vertinant pagal pajamas, 2007 metais išaugo

palyginti su 2006 m., taip pat buvo didžiausias ir siekė 25,89

22,5 procento ir siekė 25,29 mln. litų. Sparčiau 2007 m.

proc. Panašiai didėjo ir radijo transliuotojų ir retransliuotojų

augo pajamos iš televizijos programų siuntimo paslaugų

pajamos – 21,43 proc. KTV transliuotojų ir retransliuotojų

teikimo – jos per metus išaugo 25,82 proc. Bendroje radijo

pajamos tuo pačiu laikotarpiu augo 14,44 proc. Mažiausią

ir televizijos programų siuntimo paslaugų teikimo rinkos

pajamų dalį – 1,92 proc., sudarė pajamos iš MDTV veik-

struktūroje, vertinant pagal pajamas, televizijos programų

los. Šios pajamos 2007 m., palyginti su 2006 m., sumažėjo

siuntimo paslaugų teikimas 2007 m. sudarė 81,9 proc.

24,44 proc. iki 6,6 mln. litų.
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2007 m. pabaigoje skaitmeninės antžeminės televizijos
tinklai veikė penkiuose didžiuosiuose Lietuvos miestuose ir
aprėpė iki 85 proc. Lietuvos gyventojų. Iki 2009 m. pradžios
bent vieno skaitmeninės televizijos tinklo aprėptis bus ne
mažesnė nei 95 proc. Lietuvos Respublikos teritorijos.
2008 m. sausio 1 d. AB Lietuvos radijo ir televizijos centro 1-uoju ir 2-uoju tinklais buvo siunčiama 17 televizijos
programų, TEO LT, AB, 3-uoju ir 4-uoju tinklais – 13 televizijos programų. 2008 m. sausio 1 d. veikė 10 skaitmeninės
antžeminės televizijos transliuotojų ir 2 retransliuotojai.
134 pav., 135 pav., 136 pav. ir 137 pav. pavaizduota
132 pav. Radijo ir televizijos programų siuntimo paslaugų teikimo rinkos struktūra pagal pajamas, proc., 2006–2007 m.
Šaltinis: RRT

Antžeminė televizija
2007 m. sukako 50 metų, kai eteryje pasirodė pirmoji
Lietuvos televizijos laida. Antžeminės televizijos tinklas
aprėpia visą Lietuvos teritoriją, kitaip tariant galimybes
matyti antžeminiais analoginės televizijos tinklais transliuojamas programas turi galimybę praktiškai visi Lietuvos
gyventojai. Statistikos departamento duomenimis, 2007
m. bent vieną televizorių Lietuvoje turėjo 1397 tūkst. namų
ūkių, 2 ir daugiau televizorių – 459 tūkst. namų ūkių.
2007 m. pajamos iš antžeminės televizijos programų
siuntimo sudarė 20,71 mln. Lt. Antžeminės televizijos
programų siuntimo veikla Lietuvoje verčiasi du ūkio subjektai: AB Lietuvos radijo ir televizijos centras, bei TEO LT, AB,
pastaroji transliuotojų programas siunčia tik skaitmeninės
antžeminės televizijos tinklais.
Šiuo metu 4 ES valstybėse: Suomijoje, Švedijoje, Liuksemburge ir Nyderlanduose, bei dalyje Vokietijos (Berlyne
ir šiaurinėje dalyje prie Baltijos jūros) analoginė televizija
jau išjungta, o antžeminės televizijos transliacijos vyksta
tik skaitmeniniu formatu3. Kitose ES valstybėse numatytos perėjimo nuo analoginio prie skaitmeninio transliavimo
datos pateikiamos žemiau.

133 pav. Perėjimo nuo analoginio prie skaitmeninio transliavimo datos ES valstybėse
Šaltiniai: IDATE, DigiTAG, DVB
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134 pav. AB LRTC 1-ojo skaitmeninės antžeminės televizijos tinklo dengiama Lietuvos teritorija 2008 m. kovo mėn.
Šaltinis: RRT

135 pav. AB LRTC 2-ojo skaitmeninės antžeminės televizijos tinklo dengiama Lietuvos teritorija 2008 m. kovo mėn.
Šaltinis: RRT
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136 pav. TEO LT, AB, 3-ojo skaitmeninės antžeminės televizijos tinklo dengiama Lietuvos teritorija 2008 m. kovo mėn.
Šaltinis: RRT

137 pav. TEO LT, AB, 4-ojo skaitmeninės antžeminės televizijos tinklo dengiama Lietuvos teritorija 2008 m. kovo mėn.
Šaltinis: RRT
68

Elektroninių ryšių rinka

Kabelinės televizijos ir MDTV apžvalga

2007 m. pabaigos duomenimis, galimybę prisijungti
prie kabelinės TV arba MDTV turėjo apie 86 proc. Lietu-

2007 m. pabaigoje veikė 72 kabelinės televizijos

vos namų ūkių, o šių televizijų paslaugomis naudojosi 27,5

ir 5 mikrobangų daugiakanalės televizijos (MDTV) tin-

proc. visų Lietuvos namų ūkių. Vis tik kabelinės TV ir MDTV

klai. MDTV tinklais transliuojamas programas gali žiūrėti

tinklai aprėpia tik tam tikras ribotas šalies teritorijas, todėl

didžiausių šalies miestų – Vilniaus, Kauno, Klaipėdos,

skirtingų šalies regionų gyventojai turi nevienodą teikėjų

Šiaulių, Panevėžio – bei jų apylinkių gyventojai.

pasirinkimą. 2007 m. pabaigoje abonentų pasiskirstymas
dešimtyje daugiausia kabelinės TV ir MDTV abonentų
turinčių miestų pateikiamas 140 pav. Didžiausias abonentų
skaičiaus augimas 2005–2007 m. laikotarpiu matomas
Klaipėdoje – 24,8 proc., Kaune – 22,95 proc. ir Vilniuje
– 15,99 proc., mažiausias – Visagine (0,9 proc.).

138 pav. Kabelinės TV ir MDTV tinklų skaičiaus dinamika, vnt.,
2002–2007 m.
Šaltinis: RRT

Kabelinės televizijos tinklų skaičius jau keletą metų
praktiškai nesikeičia, tačiau abonentų skaičius per 2007
m. padidėjo 12,6 proc. MDTV abonentų skaičius per 2007
metus sumažėjo 35,1 proc. ir buvo lygus 12,8 tūkst. Nuo
2002 m. kabelinės televizijos abonentų skaičius kasmet
augo 9,23 proc.
Kabelinės TV abonentų skaičiaus augimas sietinas ne
tik su kabeliniais tinklais teikiamomis televizijos programų
transliavimo paslaugomis, bet ir su interneto paslaugomis,
kurias 2007 m. pabaigoje, kaip ir 2006 m., teikė 38 ūkio
subjektai iš 54, teikiančių kabelinės TV ir (ar) MDTV paslaugas. 2007 m. 11 ūkio subjektų (2006 m. – 10 ūkio subjektų)

140 pav. Kabelinės TV ir MDTV abonentų skaičius pagal miestus, tūkst. vnt., 2005–2007 m.
Šaltinis: RRT

teikė trijų paslaugų – ﬁksuoto telefono ryšio, interneto prieigos ir kabelinės TV – paketą.

Kabelinės TV ir MDTV rinkos struktūra, vertinant rinką
pagal kabelinės TV ir MDTV paslaugų teikėjų abonentų
skaičių, yra pateikiama žemiau esančiame paveiksle.

139 pav. Kabelinės TV ir MDTV abonentų skaičiaus dinamika,
tūkst. vnt., 2002–2007 m.
Šaltinis: RRT
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MDTV operatoriai Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir
Panevėžyje visas ar dalį savo programų transliuoja skaitmeniniu būdu taip pat naudodami DVB-C standartą, išskyrus
Kaune savo programas transliuojančią UAB „Mikrovisatos
TV“, kuri naudoja DVB-T standartą. Nuo 2009 m. sausio 1
d. MDTV tinklai retransliuos iki 48 skaitmeninės televizijos
programų tik skaitmeniniu formatu.
2007 m. pabaigoje skaitmeninės televizijos paslaugomis, teikiamomis kabelinės ir mikrobangų daugiakanalės
televizijos tinklais, naudojosi 12,08 tūkst. abonentų.

Internetinė televizija
Visame pasaulyje, neišskiriant nė Lietuvos, sparčiai
141 pav. Kabelinės TV ir MDTV rinkos struktūra pagal abonentų
skaičių, proc., 2007 m. pabaiga
Šaltinis: RRT

reiškiantis konvergenciniams procesams elektroninių ryšių
sektoriuje, populiarėja internetinė televizija (IPTV – angl.
Internet Protocol Television). Šis audiovizualinių paslaugų
teikimo būdas remiasi interneto ir telefonijos tinklų panau-

Bendrosios kabelinės TV ir MDTV rinkos pajamos 2007
m., palyginti su 2006 m., išaugo 8,74 proc. ir siekė 71,7
mln. Lt (2006 m. pajamos išaugo 5,5 proc.).

dojimu skaitmeniniam transliavimui.
ES mastu IPTV paslaugos 2007 m. buvo teikiamos 21
valstybėje.

Kabelinės TV ir MDTV rinkos struktūra, vertinant rinką
pagal pajamas, yra pateikiama žemiau.

143 pav. IPTV skverbtis ES šalyse, proc., 2007 m. liepa
Šaltinis: Progress Report on the Single European Electronic
Communications Market 2007 (13th report), European Commission,
Brussels, 2008
142 pav. Kabelinės TV ir MDTV rinkos struktūra pagal pajamas,
proc., 2007 m.
Šaltinis: RRT

Didžiausias IPTV abonentų skaičius tarp Vakarų Europos šalių 2007 m. pabaigoje buvo Prancūzijoje (75 proc.
visų Vakarų Europos IPTV abonentų skaičiaus). Antroje

Skaitmeninės kabelinės televizijos paslaugos Lietuvoje

vietoje pagal šį rodiklį buvo Ispanija, kurioje IPTV abonentų

teikiamos jau keletą metų. Lietuvos kabelinės televizijos

skaičius buvo 10 kartų mažesnis nei Prancūzijoje. 2007

asociacijos duomenimis , skaitmeninės televizijos paslau-

m. pabaigoje IPTV abonentų skaičius Vakarų Europos

gas kabelinės ir mikrobangų daugiakanalės televizijos tin-

valstybėse siekė 6,9 mln. arba 57 proc. visų pasaulio IPTV

klais 2007 m. pabaigoje teikė 12 ūkio subjektų dvylikoje

abonentų (12,34 mln.)5.

4

Lietuvos miestų. Lietuvoje, kaip ir daugelyje Europos šalių,

Tyrimų agentūros Point Topic 2007 m. III ketv. duomeni-

skaitmeninės televizijos signalai kabelinės televizijos tin-

mis, tarp pasaulio dešimties daugiausia IPTV abonentų

klais perduodami naudojant DVB-C standartą (angl. Digital

turinčių operatorių penki buvo iš ES valstybių narių

Video Broadcast Cable).

Prancūzijos, Ispanijos ir Belgijos.
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5 lentelė. Daugiausia pasaulyje IPTV abonentų turintys operatoriai, 2007 m. III ketv.
Vieta

Operatorius

Valstybė

Abonentų
skaičius, tūkst.

Radijo veikla
Radijo transliavimo veikla vertėsi 49 ūkio subjektai, 4 iš
jų – taip pat ir antžeminio skaitmeninio radijo transliavimo
veikla, iš šios veiklos gautos pajamos 2007 m. siekė 34,46

1

Free

Prancūzija

2170

2

Orange – France
Telecom

Prancūzija

975

3

PCCW

Honkongas

848

retransliuotojams teikė AB Lietuvos radijo ir televizijos cen-

4

Neuf Cegetel

Prancūzija

800

tras, pajamos iš radijo programų siuntimo paslaugų teikimo

5

Verizon

per 2007 m. išaugo 9,57 proc.

6

Telefonica de Espana

7

China Telecom

8

Chunghwa

9
10

mln. Lt.
Radijo programų siuntimo paslaugas transliuotojams ir

JAV

717

Ispanija

469

Laidinio radijo veikla 2007 m., kaip ir ankstesniais

Kinija

400

metais, vertėsi 1 ūkio subjektas – viešoji įstaiga Teleradijo

Taivanis

380

kompanija „Hansa“. Bendras laidinio radijo taškų skaičius

China Netcom

Kinija

280

2007 m., palyginti su 2006 m., sumažėjo 8,58 proc. ir sudarė

Belgacom

Belgija

249

53,3 tūkst., iš jų 44,9 tūkst. radijo taškų priklausė vartoto-

Šaltinis: http://point-topic.com/content/dslanalysis/BBAbmmu18.htm

jams (6,85 proc. mažiau palyginti su 2006 m.). Pajamos iš
laidinio radijo veiklos 2007 metais sudarė 1,57 mln. Lt ir,
palyginti su 2006 m., sumažėjo 3,7 proc. (2006 m. mažėjo

Lietuvoje 2008 m. sausio 1 d. IPTV paslaugas teikė

15,8 proc.).

2 ūkio subjektai: TEO LT, AB, ir UAB „Penkių kontinentų
komunikacijos centras“, o IPTV abonentų skaičius siekė

Apibendrinimas

17,57 tūkst. Per metus IPTV abonentų skaičius išaugo 3,6
karto.

-

TEO LT, AB, už IPTV paslaugų teikimą 2007 m. gavo
8,37 mln. Lt pajamų.6

Apibendrinant 2007 m. televizijos ir radijo paslau-

gų rinkos plėtrą, paminėtinas spartus transliavimo rinkos
pajamų augimas, kuris siekė 21,6 proc. ir buvo didžiausias

Lietuvos radijo ir televizijos komisija leidimus transliuo-

per pastaruosius septynerius metus.

ti plačiajuosčio ryšio tinklais buvo išdavusi dar trims

-

Tolesnį kabelinės televizijos abonentų skaičiaus

įmonėms: UAB „Dokeda“, UAB „Alpha komunikacijos-2“ ir

augimą lėmė paslaugų teikėjų siūlomi dviejų ar trijų

UAB „Horda“.

paslaugų paketai.

Palydovinė televizija

vizijos plėtra: dėl spartaus skaitmeninės antžeminės tele-

-

Matoma intensyvi skaitmeninės antžeminės tele-

vizijos tinklų diegimo jau 85 proc. Lietuvos gyventojų gali
Palydovinė televizija transliuojama ir (ar) retransliuo-

matyti skaitmeninės antžeminės televizijos programas.

jama skaitmeniniu DVB-S formatu ir šios televizijos sig-

-

Naujų technologijų poreikį ir sėkmingą įsisavinimą

nalas gali būti priimamas visoje Lietuvoje. 2002 m. vasario

rodo ir sparčiai didėjantis skaitmeninės internetinės televizi-

1 d. mokamas televizijos paslaugas pradėjo teikti VIASAT.

jos abonentų skaičius, per 2007 m. išaugęs beveik 4 kar-

VIASAT – kol kas vienintelis skaitmeninės palydovinės tele-

tus.

vizijos paslaugų teikėjas Lietuvoje, siūlantis daugiau kaip
40 koduotų televizijos ir 10 radijo programų bei galimybę
priimti visas VIASAT transliuojamas nekoduotas televizijos
ir radijo programas. VIASAT 2008 m. sausio 1 d. Baltijos
šalyse turėjo apie 164 000 abonentų.
Konvergencinės

naujovės

šioje

http://www.rtk.lt/lt/news2.php?strid=1005&id=31972
http://www.rrt.lt/bc
3
www.dvb.org duomenimis.
4
http://www.lkta.lt/lktas/lt.php?stv-teikejai
5
France dominates European IPTV // http://www.vnunet.com/vnunet/news/2211690/france-league-own-iptv
6
http://www.teo.lt/gallery/Dokumentai/Investuotojams/Rezultatai/
2007_12_menesi__ﬁnansine_atskaitomybe.pdf
7
Progress Report on the Single European Electronic Communications Market 2007 (13th report), European Commission, Brussels,
2008
1
2

audiovizualinėje

terpėje siejamos su diegiamu DVB-S2 standartu ir
populiarėjančiomis raiškiosios (HDTV– angl. high deﬁnition
television) bei sąveikiosios televizijos (MHP – angl. multimedia home platform) paslaugomis.
Tarp ES šalių palydovinės televizijos paslaugos populiariausios Vokietijoje, Austrijoje ir Jungtinėje Karalystėje:
šiose šalyse palydovinės televizijos skverbtis siekia 20
proc.7
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Televizijos programų transliavimas

144 pav. Lietuvos nacionalinės TV 1-os programos transliavimo tinklas 2007 m.
Šaltinis: RRT

145 pav. Lietuvos nacionalinės TV 2-os programos transliavimo tinklas 2007 m.
Šaltinis: RRT
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Elektroninių ryšių rinka

146 pav. LNK televizijos programos transliavimo tinklas 2007 m.
Šaltinis: RRT

147 pav. TV3 televizijos programos transliavimo tinklas 2007 m.
Šaltinis: RRT
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148 pav. „Baltijos televizijos“ programos transliavimo tinklas 2007 m.
Šaltinis: RRT

149 pav. TV1 televizijos programos transliavimo tinklas 2007 m.
Šaltinis: RRT
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150 pav. Vietinių ir regioninių televizijos programų transliavimo tinklai 2007 m.
Šaltinis: RRT

Radijo programų transliavimas

151 pav. Lietuvos nacionalinio radijo transliavimo tinklas 2007 m.
Šaltinis: RRT
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152 pav. Radijo stoties „Klasika“ transliavimo tinklas 2007 m.
Šaltinis: RRT

153 pav. Radijo stoties „Opus3“ transliavimo tinklas 2007 m.
Šaltinis: RRT
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154 pav. Radijo stoties „Lietus“ transliavimo tinklas 2007 m.
Šaltinis: RRT

155 pav. Radijo stoties M-1 transliavimo tinklas 2007 m.
Šaltinis: RRT
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156 pav. Radijo stoties „M-1 Plius“ transliavimo tinklas 2007 m.
Šaltinis: RRT

157 pav. Radijo stoties „Radiocentras“ transliavimo tinklas 2007 m.
Šaltinis: RRT
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158 pav. Radijo stoties ZIP FM transliavimo tinklas 2007 m.
Šaltinis: RRT

159 pav. Radijo stoties „Laisvoji banga“ transliavimo tinklas 2007 m.
Šaltinis: RRT
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160 pav. Radijo stoties „Žinių radijas“ transliavimo tinklas 2007 m.
Šaltinis: RRT

161 pav. Radijo stoties „Pūkas“ transliavimo tinklas 2007 m.
Šaltinis: RRT
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162 pav. Radijo stoties „Pūkas2“ transliavimo tinklas 2007 m.
Šaltinis: RRT

163 pav. Radijo stoties „Russkoje Radio Baltija“ transliavimo tinklas 2007 m.
Šaltinis: RRT
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164 pav. Radijo stoties „Relax“ transliavimo tinklas 2007 m.
Šaltinis: RRT

165 pav. Radijo stoties „Marijos radijas“ transliavimo tinklas 2007 m.
Šaltinis: RRT
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166 pav. Radijo stoties „Power Hit Radio“ transliavimo tinklas 2007 m.
Šaltinis: RRT

167 pav. Radijo stoties „Extra FM“ transliavimo tinklas 2007 m.
Šaltinis: RRT

83

Lietuvos ryšių sektorius

168 pav. Radijo stoties „Kelyje“ transliavimo tinklas 2007 m.
Šaltinis: RRT

169 pav. Vietinių ir regioninių radijo programų transliavimo tinklai 2007 m.
Šaltinis: RRT

84

PAŠTO IR PASIUNTINIŲ
PASLAUGŲ RINKA
Bendroji rinkos apžvalga
Globalizacija – svarbi visų ūkio šakų, įskaitant ir
pašto sektorių, varomoji jėga. Anksčiau pašto sektorius
buvo apribotas geograﬁškai, t.y. veikė vienoje šalyje ir
pašto rinkos operatoriai didžiausią dėmesį skyrė vidaus
operacijoms. Auganti tarptautinė prekyba ir imigracija lemia
pašto paslaugų rinkos plėtrą už konkrečių valstybių sienų1.
Skirtingai nei elektroninių ryšių sektorius, kuriame naujų
technologijų atsiradimą sekė drastiški pokyčiai darbo rinkoje,

170 pav. Korespondencijos pristatymas pasaulyje 2003–2006
m., proc.
Šaltiniai: Postal market 2004: Review and outlook, Universal Postal Union, Berne , September, 2004.; pateiktis „Development of
postal services in 2005“, Universal Postal Union, Berne, October,
2006 ; pateiktis „Development of postal services in 2006, a few key
ﬁgures…”, Universal Postal Union, Berne, November, 2007

imlios darbui pašto paslaugos daugelyje valstybių, kuriose
palaipsniui buvo įsisavinamos racionalizavimo (angl. labour-

Pašto paslaugų verslo kaita yra labai sparti. Sektorius

saving) metodikos, išliko nepakitusios. Pasaulinė užimtumo

yra trijų rinkų, svarbių Europos ekonomikai – ryšių, rekla-

pašto sektoriuje statistika išlieka santykinai stabili2 kaip ir

mos ir logistikos – kryžkelėje. Pašto sektoriaus ribos nyksta

pasaulio gyventojų prieiga prie pašto paslaugų – apie 3

ir tai diktuoja poreikį atsižvelgti į susijusius sektorius, kurie

proc. pasaulio gyventojų vis dar neturi galimybės naudotis

yra visiškai atviri konkurencijai. Pagrindinėmis pašto sekto-

pašto paslaugomis .

riaus varomosiomis jėgomis yra besikeičiantys naudotojų

3

poreikiai, organizaciniai pokyčiai, rinkos atvėrimas, naujos
technologijos ir elektroninis pakeičiamumas4.
2001–2006 m. pašto sektoriaus personalo skaičius 25
ES valstybėse narėse vidutiniškai išaugo 6,5 proc. Senosiose ES narėse pašto sektoriuje dirbančių žmonių skaičius
auga – 8,1 proc., tuo tarpu 10 naujųjų5 – mažėja (2,6 proc.
tuo pačiu laikotarpiu). Pašto darbuotojų skaičius senosiose ES narėse sudaro 86 proc. nuo visų Europos Sąjungos
valstybių narių pašto sektoriuose dirbančiųjų skaičiaus.
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171 pav. Pašto sektoriaus darbuotojų skaičius ES, 2001–2006 m.
Šaltinis: Universal Postal Union duomenų bazė

173 pav. Paprastųjų vidaus pašto siuntinių kiekis, mlrd. vnt.
Šaltinis: Universal Postal Union duomenų bazė

Vidaus korespondencijos siuntos ES-15 valstybėse

2006 m. duomenimis, Europos Sąjungos šalyse vienos

narėse taip pat sudaro didžiąją visos ES-25 vidaus ko-

pašto įstaigos aptarnaujamų gyventojų skaičiaus rodik-

respondencijos siuntų dalį, nesikeičiančią nuo 2004 m.

liai yra labai nevienodi – 10 000 gyventojų aptarnaujančių

Tačiau pažymėtina, kad naujosiose ES narėse tokių siuntų

pašto įstaigų skaičius svyruoja nuo 1,28 (Malta) iki 13,52

2002–2006 m. padaugėjo 24,3 proc., o ES-15 šiuo laikotar-

(Kipras). Vis tik senosiose ES šalyse šis rodiklis svyruo-

piu augimas tesiekė 0,5 proc.

ja mažiau, o tai reiškia, kad pašto įstaigų tankis jose yra
panašus. Visoje Europos Sąjungoje 10 000 gyventojų 2006
m. aptarnavo vidutiniškai 2,97 pašto: senosiose ES šalyse
– vidutiniškai 2,28 pašto, o naujosiose ES šalyse – vidutiniškai 4,02 pašto įstaigos.

172 pav. Vidaus korespondencijos siuntos, mln. vnt.
Šaltinis: Universal Postal Union duomenų bazė

Naujosiose ES narėse paprastųjų pašto siuntinių, siunčiamų šalies viduje, skaičius 2006 m. mažėjo daug sparčiau nei ES-15 (atitinkamai 27,6 proc. ir 1,1 proc.), tačiau
šio mažėjimo įtaka bendram ES rezultatui nebuvo didelė
(visoje ES vidaus pašto siuntinių kiekio mažėjimas 2006
m. sudarė 2,2 proc.), kadangi naujųjų ES narių paprastųjų
siuntinių šalies viduje dalis bendroje ES struktūroje siekia
tik keletą procentų. 2002–2006 m. laikotarpiu ES-10 valstybėse paprastųjų vidaus pašto siuntinių kiekis sumažėjo
26,2 proc., tuo tarpu ES-15 – 7 proc.
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174 pav. Pašto įstaigų skaičius, tenkantis 10 000 gyventojų,
naujosiose ES šalyse 2004–2006 m.
Šaltinis: Universal Postal Union duomenų bazė

Pašto ir pasiuntinių paslaugų rinka

Šiuo metu ES pašto rinkas, įskaitant ir pašto siuntinių
iki 50 gramų rinką, visiškai liberalizavusios yra trys
valstybės7:
- Švedija, kuri liberalizavo pašto rinką 1993 m., istorinis
operatorius Posten AB yra įpareigotas teikti universaliąsias
paslaugas;
- Suomija, liberalizavusioje pašto paslaugų rinką 1994
m., universaliąsias pašto paslaugas teikia valstybės valdoma įmonė Itella Corporation;
- Jungtinė Karalystė, kurioje rinka liberalizuota nuo
2006 m. sausio 1 d., o universaliąsias pašto paslaugas teikia valstybės valdomas operatorius Royal Mail.
Nagrinėjant Europos valstybių istorinių pašto operatorių
veiklos efektyvumą pagal jų ﬁnansinius rezultatus (176
pav.), pastebėtina, kad pagal metines pajamas operatorius
galima suskirstyti į tris grupes:
- dideles pajamas (nuo 13486 mln. eurų iki 60545
mln. eurų) gavusius istorinius operatorius: Vokietijos,
* Nėra Belgijos 2006 m., Švedijos 2004 m. duomenų.
175 pav. Pašto įstaigų skaičiaus, tenkančio 10 000 gyventojų,
senosiose ES šalyse dinamika 2004–2006 m.
Šaltinis: Universal Postal Union duomenų bazė

Nors dauguma ES istorinių pašto operatorių, kurie yra ir
universaliųjų paslaugų teikėjai, vis dar priklauso valstybei,

Prancūzijos, Jungtinės Karalystės, Italijos;
- vidutines pajamas (nuo 1551 mln. eurų iki 3078 mln.
eurų) gavusius istorinius operatorius: Danijos, Austrijos,
Belgijos, Švedijos, Suomijos, Norvegijos, Ispanijos;
- mažas pajamas (iki 100 mln. eurų) gavusius – ES-10
valstybių, Portugalijos ir Airijos – istorinius operatorius.

tačiau valstybės įmonių statusą turinčių istorinių operatorių

Pagal pajamų augimą 2006 m. lyderis išliko Vokietijos

skaičius nuosekliai mažėja. 2006 m. tik 6 ES-25 pašto ope-

Deutsche Post – jo pajamos padidėjo 35,8 proc., tačiau

ratoriai turėjo valstybinės įmonės statusą, o vienas (Kipro)

pažymėtina, kad nebūtinai didžiausias pajamas gavę opera-

– buvo valstybinis departamentas.

toriai augo daugiausia – daugiau nei 10 proc. augo net trijų

6

6 lentelė. Teisinė universaliųjų paslaugų teikėjų (istorinių pašto operatorių) forma ES valstybėse 2006 m.

iš keturių Skandinavijos valstybių operatorių – Norvegijos,
Suomijos ir Švedijos – pajamos, taip pat Latvijos ir Italijos
istorinių pašto operatorių pajamos.

Teisinė forma

Valstybė

Valstybinės institucijos (ministerijos)
departamentas

Kipras

Valstybės įmonė

Čekija, Ispanija, Prancūzija, Graikija,
Liuksemburgas, Lenkija

Ribotos
atsakomybės
bendrovė

Valdoma
valstybės

Estija, Suomija, Vengrija, Airija,
Italija, Lietuva, Latvija, Portugalija,
Švedija, Slovėnija, Slovakija,
Jungtinė Karalystė

Valstybė turi
kontrolinį paketą
(>50 proc.)

Austrija (51 proc.), Belgija (50 proc.
+1 akcija), Danija (75 proc.)

Privatizuota
(valstybei
priklauso mažiau
nei 50 proc.
akcijų)

Vokietija (45,4 proc.), Nyderlandai
(10 proc. + auksinė akcija*), Malta
(40 proc.)

* Nyderlandų auksinės akcijos klausimas buvo nagrinėjamas (2006
m.) Europos Teisingumo Teisme (bylos C-282/04 ir C-283/04)
Šaltinis: Commission staff working document, accompanying
document to the Report from the Commission to the European
Parliament and the Council on the Application of the Postal
Directive (Directive 97/67/EC as amended by Directive 2002/39/
EC), SEC (2006) 1293, Brussels, 2006 10 18 // http://ec.europa.
eu/internal_market/post/doc/legislation/staff-working-paper_en.pdf
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* Apskritimo dydis rodo 2006 m. gautas pajamas
Visur imami grupės rodikliai
176 pav. ES ir EAA-EFTA valstybių istorinių pašto operatorių veiklos efektyvumas 2006 m.
Šaltinis: schema sudaryta, remiantis istorinių pašto operatorių metinių ataskaitų duomenimis

2007 m. pabaigoje, istorinis pašto paslaugų teikėjas AB
Lietuvos paštas paslaugas teikė 960 universaliose pašto
paslaugų teikimo vietose, iš jų 901 buvo stacionarūs pašto
skyriai (miestuose – 225, kaimuose – 676), kuriems priklauso 12 poskyrių (miestuose – 7, kaimuose – 5), ir 10
kilnojamųjų paštų (47 universaliųjų pašto paslaugų teikimo
vietos kaimuose).
Lietuvoje 2001–2007 m. pašto skyrių sumažėjo 4,6
proc. Paštų skaičius šiuo laikotarpiu labiau sumažėjo kaimuose – 5,1 proc., o miestuose – 3 proc.

178 pav. Lietuvos pašto ir pasiuntinių paslaugų rinkos vertė
2002–2007 m.
Šaltinis: RRT

Bendrųjų pajamų iš pašto ir pasiuntinių veiklos augimą 2007 m., kaip ir 2006 m., daugiausia lėmė pajamų iš
pasiuntinių veiklos augimas – 21,9 proc., tuo tarpu 2007 m.
pajamos iš pašto veiklos augo nežymiai – tik 2,7 proc.

177 pav. Paštų skaičiaus Lietuvoje dinamika, 2000–2006 m.
Šaltiniai: Statistikos departamentas, RRT

Lietuvoje 2007 m. bendrosios rinkos pajamos iš pašto ir
pasiuntinių veiklos ir toliau augo. Palyginti su 2006 m., 2007
m. rinkos vertė išaugo 11,7 proc. (2006 m. – 34,4 proc.),
o 2002–2007 m. rinkos vertė išaugo 2,2 karto. Pašto ir
pasiuntinių paslaugų kuriamo produkto dalis Lietuvos BVP
struktūroje ir toliau išlieka panaši – apie 0,23 proc.
88
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181 pav. AB Lietuvos pašto suteiktų universaliųjų pašto paslaugų struktūra, proc., 2005–2007 m.
Šaltinis: RRT

179 pav. Pajamų iš pašto ir pasiuntinių veiklos dinamika, mln. Lt
Šaltinis: RRT

Konkurencinė aplinka
2008 m. sausio 1 d. duomenimis, pašto ir pasiuntinių

AB Lietuvos pašto pajamos 2007 m. iš pašto ir pasiun-

paslaugų rinkoje veikė 81 pašto ir pasiuntinių paslaugų tei-

tinių bei iš kitos, ne pašto ir ne pasiuntinių, veiklos sudarė

kėjas, iš jų 13 teikė pašto ir pasiuntinių paslaugas, 1 – pašto

225,76 mln. Lt ir, palyginti su 2006 m., kada veiklos paja-

paslaugas, likusieji – pasiuntinių paslaugas.

mos sudarė 179,47 mln. Lt, išaugo 25,8 proc.
AB Lietuvos paštas per 2007 m. iš universaliųjų pašto
paslaugų teikimo gavo 80,5 mln. Lt. Palyginti su 2006 m.,
per kuriuos gauta 78,8 mln. Lt pajamų, pajamos iš universaliųjų pašto paslaugų teikimo išaugo 2,14 proc. Universaliųjų pašto paslaugų pajamų dinamika pateikiama 180
paveiksle.

182 pav. Pašto ir pasiuntinių paslaugų teikėjų dinamika Lietuvoje 2002–2007 m.
Šaltinis: RRT

Analizuojant rinką pagal pajamas, ir toliau išliko AB Lietuvos pašto užimamos rinkos dalies mažėjimo tendencija.
2007 m. AB Lietuvos paštas užėmė 44,51 proc. rinkos dalį.
180 pav. Pajamų iš universaliųjų pašto paslaugų dinamika,
mln. litų, 2005–2007 m.
Šaltinis: RRT

Ši tendencija kartu su augančiu rinkos dalyvių skaičiumi
rodo didėjantį pašto ir pasiuntinių paslaugų rinkos konkurencingumą.

AB Lietuvos pašto universaliųjų paslaugų apimtis 2007
m. siekė 62,46 mln. vnt. pašto siuntų ir, palyginti su 2006
m., išaugo 13,17 proc. Didžiausią dalį universaliųjų pašto
paslaugų segmente užima pašto korespondencijos siuntos,
kurių svoris mažesnis arba lygus 2 kg. 2007 m. šių pašto
paslaugų apimtis siekė 54,5 mln. vienetų (12,13 proc. daugiau nei 2006 m.) ir sudarė 87,25 proc. visų suteiktų universaliųjų pašto paslaugų.
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185 pav. Pašto paslaugų rinka, vertinant pagal pajamas, 2007 m.
Šaltinis: RRT

183 pav. Pašto ir pasiuntinių paslaugų rinkos struktūra pagal
pajamas, proc., 2002–2007 m.
Šaltinis: RRT

Vertinant rinką pagal išsiunčiamas ir gaunamas siuntas, AB Lietuvos paštas 2007 m. išlaikė panašią rinkos dalį
kaip ir 2006 m. – 80,6 proc. 2007 m., palyginti su 2006 m.,
naujųjų rinkos dalyvių užimama rinkos dalis pagal suteiktas
paslaugas sumažėjo 0,6 procentinio punkto.

186 pav. Pasiuntinių paslaugų rinka, vertinant pagal pajamas,
2007 m.
Šaltinis: RRT

Kainų aspektas
2007 m. tarptautinės organizacijos The Free and Fair
Post Initiative atlikto 27 ES šalių narių standartinio laiško
iki 20 gramų tarifų palyginimo rezultatais, 2007 m. tarifai
išaugo 14-oje ES valstybių (2006 m. tarifus didino trylika ES
valstybių), o didžiausias augimas buvo stebimas Čekijoje,
Airijoje, Estijoje ir Lietuvoje. Pažymėtina, kad liberalizavusiose rinką valstybėse – Suomijoje, Švedijoje ir Jungtinėje
Karalystėje – standartinio laiško tarifai nesikeitė.

184 pav. Pašto ir pasiuntinių paslaugų teikėjų rinkos struktūra,
vertinant pagal paslaugas (išsiųstų ir gautų pašto siuntų dalį),
proc., 2005–2007 m.
Šaltinis: RRT

Nors AB Lietuvos paštas dominuoja pašto paslaugų
rinkoje: 2007 m. užėmė 97,47 proc. rinkos dalį, vertinant
pagal pajamas (2006 m. – 98,39 proc.), tačiau pasiuntinių
paslaugų rinkoje, vertinant pagal pajamas, istorinio pašto
paslaugų operatoriaus dalis nėra didelė: 2007 m. AB Lietuvos paštas užėmė 7,68 proc. pasiuntinių paslaugų rinkos
dalį, kuri, palyginti su 2006 m., sumažėjo 0,25 procentinio
punkto. Didžiausią pasiuntinių paslaugų rinkos, vertinant
pagal pajamas, dalį 2007 m. turėjo UAB „DPD Lietuva“
– 40,2 proc.
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187 pav. Standartinio laiško iki 20 g tarifas ES, eurocentais,
2005–2007 m.
Šaltinis: Free and Fair Post Initiative

2005 m. Europos Komisijos duomenimis8, tik trijose
ES valstybėse – Suomijoje, Švedijoje ir Slovėnijoje – visos
pašto paslaugos buvo apmokestinamos pridėtinės vertės
mokesčiu (PVM), kitose ES valstybėse narėse PVM nebuvo apmokestintos tam tikros pašto paslaugos: visų pašto
paslaugų, kurias teikia universaliųjų pašto paslaugų teikėjas neapmokestino Belgija, Čekija, Ispanija, Kipras, Vengrija, Italija, Lenkija, Portugalija ir Jungtinė Karalystė, universaliųjų pašto paslaugų – Austrija, Latvija, Danija, Vokietija,
Estija, Prancūzija, Graikija, Airija, Malta, Nyderlandai ir
Slovakija. Lietuvoje PVM neapmokestinamos universaliųjų
pašto paslaugų teikėjo teikiamos pašto paslaugos ir tiesiogiai su šių paslaugų teikimu susijusios teikiamos prekės.
2006 m.9 situacija pakito nedaug, tačiau rinkoje vykstant
konkurenciniams procesams, nuo 11 iki 8 sumažėjo valstybių, kuriose PVM nebuvo apmokestinamos visos pašto
paslaugos, teikiamos universaliųjų paslaugų teikėjo, skaičius.

188 pav. ES valstybių, neapmokestinančių pašto paslaugų
PVM, skaičius
Šaltiniai: Commission of the European Communities, Annex to
the Report on the Application of the Postal Directive (Directive
97/67/EC as amended by Directive 2002/39/EC), COM(2005) 102
ﬁnal, Brussels, 23/03/2005, Commission staff working document,
accompanying document to the Report from the Commission to
the European Parliament and the Council on the application of
the Postal Directive (Directive 97/67/EC as amended by Directive
2002/39/EC), SEC (2006) 1293, Brussels, 18/10/2006, Lietuvos
Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymas
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