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LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO ĮŽANGINIS ŽODIS

Ryšių sektoriaus intensyvus vystymasis svarbus visos šalies
konkurencingumui bei efektyvumui didinti. Net ir ekonominio nuosmukio
akivaizdoje Lietuvos elektroninių ryšių sektoriaus plėtra intensyvesnė už
visos šalies ekonomikos augimą. Impulsą judėti suteikia rinkos dalyvių
optimizmas ir galimybės. Vartotojų įgūdžiai naudojantis elektroninių
ryšių technologijomis skatina paslaugų teikėjus kurti naujus produktus
bei paslaugas. Elektroniniai ryšiai įgauna vis svarbesnį vaidmenį kuriant
visuomenės gerovę šiuo laikmečiu, o tokios tendencijos leidžia kurti ir
įgyvendinti naujus sprendimus kasdieniniame gyvenime, plėtoti viešojo
sektoriaus informacinę struktūrą, siekiant užtikrinti kuo patogesnes bei
kokybiškesnes elektronines paslaugas visiems gyventojams.
Galime pasidžiaugti praėjusiais metais pasiektais rezultatais –
įgyvendinant kaimiškųjų vietovių informacinių technologijų plačiajuosčio
tinklo RAIN projektą, jau daugelis kaimiškųjų gyvenviečių turi galimybę
naudotis plačiajuosčiu interneto ryšiu. Šia bendra Europos Sąjungos ir
Lietuvos Respublikos investicija į šviesolaidinę technologiją kuriama ryšių
infrastruktūra sėkmingai mažina atskirtį tarp miesto ir kaimo bei didina gyventojų kompiuterinį raštingumą.
Šiemet Europos Komisijai pristatant 14-ąją elektroninių ryšių pažangos ataskaitą, buvo įvardinta, kad Europa
yra pasaulinis judriojo ryšio žemynas, kuriame vis daugiau žmonių naudojasi judriojo ryšio balso paslaugomis ir
judriuoju plačiajuosčiu ryšiu. Džiugu paminėti, kad šiame kontekste Lietuva yra viena lyderių: judriojo ryšio abonentų
skaičiumi šimtui gyventojų esame antroje vietoje iš 27 šalių narių, o judriojo plačiajuosčio ryšio skvarba Lietuvoje yra
didesnė nei Europos Sąjungos šalių narių vidurkis.
Elektroninių ryšių sektoriaus raida neatsiejama nuo Europos Sąjungoje vykstančių procesų. Prieš penkerius
metus Lietuvai tapus Europos Sąjungos nare, informacinės visuomenės kūrimo procesas įgavo pagreitį. Elektroninių
ryšių rinkos ir pašto rinkų vystymosi kryptis dažnai lemia Europos Sąjungos mastu priimti sprendimai ir šalių narių
suderinti veiksmai juos įgyvendinant. Tarptinklinio ryšio kainų mažėjimas, kurį lėmė tarptautinio tarptinklinio ryšio (angl.
roaming) reglamento įgyvendinimas visoje Europos Sąjungoje, yra vienas ryškiausių pavyzdžių, kaip bendrai priimami
sprendimai naudingi kiekvienam iš mūsų. Šiuo metu vienas svarbesnių iššūkių visame pasaulyje yra skaitmeninės
televizijos diegimas. Lietuvoje sklandžiai pereinama prie naujų, pažangių skaitmeninių televizijos transliavimo
technologijų, užtikrinančių efektyvesnį radijo dažnių panaudojimą ir leidžiančių teikti daugiau bei įvairesnių paslaugų.
Skaitmeninės antžeminės televizijos tinklai jau aprėpia apie 92 proc. Lietuvos teritorijos, o galimybę naudotis
skaitmeninės antžeminės televizijos paslaugomis turi 95 proc. Lietuvos gyventojų.
2008-ieji metai pasaulio valstybių dažnai minimi kaip belaidžio plačiajuosčio ryšio technologijų diegimo metai.
Tokie jie buvo ir Lietuvoje – valstybės ir privataus verslo bendromis pastangomis kuriami naujos kartos tinklai leidžia
gyventojams naudotis itin greitu belaidžiu plačiajuosčiu ryšiu. Lietuvoje jau galima naudotis naujosios kartos WiMAX
4G technologijos pagrindu veikiančia judriojo interneto paslauga, kuri vartotojui užtikrina iki 10 Mb/s judriojo ryšio
greitaveiką. Taip atveriamos galimybės internetiniu ryšiu naudotis visiems, visur ir visada – tai yra būtina norint
sėkmingai sukurti informacinę visuomenę.
2008 metai ES pašto rinkose svarbūs tuo, kad buvo pasiektas politinis susitarimas liberalizuoti pašto rinką iki
2010 m. gruodžio 31 d. Pašto rinkos liberalizavimo rezultatas – didėjanti konkurencija, kuri skatina rinkos dalyvius
dirbti efektyviau, stengtis išlaikyti esamus ir pritraukti naujus vartotojus, gerinti teikiamų paslaugų kokybę, saugumą,
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teikti naujas rinkos poreikius atitinkančias paslaugas. 2008 metais Europos Parlamentui patvirtinus Trečiąją pašto
direktyvą, vienuolikai ES valstybių narių (tarp jų ir Lietuvai) palikta teisė atidėti visišką rinkos atvėrimą iki 2012 d.
gruodžio 31 d. ES valstybėse narėse sprendimai liberalizuoti pašto rinką priimami atsižvelgiant į nacionalines sąlygas.
Vienas pagrindinių Europos Sąjungos pašto politikos tikslų išlieka siekis suderinti laipsnišką kontroliuojamą pašto
paslaugų rinkos liberalizavimą ir tvirtą universaliųjų paslaugų teikimo garantiją.
Elektroninių ryšių plėtros bei informacinės visuomenės kūrimo procesai įpareigoja užtikrinti kibernetinį
saugumą, siekiant efektyvaus bei patikimo apsikeitimo duomenimis tarp informacinių sistemų Lietuvoje bei Europos
Sąjungoje. Kelia susirūpinimą 2007 m. didelio masto kibernetinės atakos prieš Estijos elektroninių ryšių tinklus,
valstybinių institucijų ir verslo subjektų tarnybines stotis ir 2008 m. incidentai, dėl kurių buvo pažeista apie 340
Lietuvos interneto svetainių, todėl tinklų ir informacijos saugumas reikalauja neatidėliotino visų kompetentingų
institucijų ir Vyriausybės dėmesio. Įkurdama ir stiprindama nacionalinį tinklų ir informacijos saugumo padalinį, Ryšių
reguliavimo tarnyba aktyviai dalyvauja stiprinant Lietuvos kibernetinį saugumą.
Lietuva aktyviai dalyvauja peržiūrint Europos Bendrijų elektroninių ryšių sektoriaus direktyvas. Kaip ir kitoms
ES valstybėms, Lietuvai aktualu, kad teisinis reguliavimas ne tik sudarytų galimybę stiprėti sąžiningai konkurencijai
elektroninių ryšių rinkose, bet ir stimuliuotų investicijas į naujus elektroninių ryšių tinklus bei paslaugas, stiprintų
bendrąją rinką, dar geriau užtikrintų vartotojų apsaugą bei elektroninių ryšių tinklo stabilumą. Elektroninių ryšių
tinklai, sujungti į pasaulinį interneto tinklą, yra virtualios pasaulinės informacinės erdvės pagrindas. Kaip industrinei
visuomenei buvo ir yra būtina turėti vieškelius, kurie, būdami atviri kiekvienam visuomenės nariui, skatino prekybą ir
kultūrinius ryšius, taip informacinei ir žinių visuomenei būtina turėti viešą ir kuo mažiau varžomą informacinę erdvę,
kuri tarnautų tolesnei žmonijos pažangai. Deja, internetas, kuriame nuolat verda kultūrinė, mokslinė, verslo, politinė
ir kitokia veikla, tampa ir nusikaltimų erdve. Dėl savo kompleksiškumo teisinis interneto, kaip pasaulinio ryšio tinklo ir
informacinės erdvės, reguliavimas yra sudėtingas ir vystosi lėtai. Tarptautinių organizacijų ir ypač Interneto valdymo
forumo diskusijose Lietuva kartu su kitomis ES šalimis tvirtai laikosi nuostatos, kad interneto valdymas negali būti
centralizuotas ir neturi tapti asmens laisvių ir teisių ar veiklos internete apribojimais. Lietuva, įsipareigodama 2010
metais Interneto valdymo forumą surengti Vilniuje, turi progą ir sieks pademonstruoti geriausią Europos praktiką.

Ministras

Eligijus Masiulis
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LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO
TARNYBOS DIREKTORIAUS ĮŽANGINIS ŽODIS

Šios Ryšių reguliavimo tarnybos (RRT) 2008-ųjų metų ataskaitos
pristatymas visuomenei beveik sutampa su mūsų gyvenimo Europos
Sąjungoje penkmečiu. Tai nėra daug, bet pakankamai, kad jau būtų
galima atsigręžti atgal ir įvertinti informacinių ir ryšių technologijų (IRT)
srityje pasiektą pažangą, RRT indėlį į tą pažangą ir mūsų ryšių sektoriaus
užimamą padėtį, žvelgiant į šį sektorių kaip į sudėtinę platesnės Europos
rinkos dalį.
Kodėl mes, nacionalinė ryšių sektoriaus reguliavimo institucija,
glaudžiai save siejame su platesniais regioniniais Europos integracijos
procesais? Net ir ne visiems balso, duomenų ar TV transliacijų perdavimo
paslaugų teikėjams visais atvejais yra aišku, kodėl tam tikra išteklių juosta
yra skiriama išimtinai tam tikroms paslaugoms teikti viso regiono teritorijoje.
Arba kodėl kita išteklių juosta būtinai turi būti atlaisvinta? Arba kodėl būtina
investuoti į tam tikrą papildomą techninę įrangą, kurios lyg ir nereikia trumpo
laikotarpio perspektyvoje? Lygiai taip pat ir eiliniam paslaugų vartotojui gali
būti sunku suprasti, kodėl 2012 metų pabaigoje įprastines jau daugiau nei pusę šimtmečio jo matomas TV transliacijas
negrįžtamai pakeis skaitmeninė televizija?
Vis tik atsakymai į sudėtingus klausimus dažniausiai yra paprasti. Naudodamiesi taip lengvai pasiekiamomis
vis naujomis paslaugomis ar stebėdamiesi paskutinėmis ryšių technologijų naujienomis, kartais net nesusimąstome
apie fundamentalesnius dalykus, leidžiančius pasauliui nestovėti vietoje. Būtent nuolatinė technologinė pažanga, kuri
ypač ryški ryšių sektoriuje, verčia suktis pasaulį ir kurti gyvenimo taisykles, dėl kurių nacionalinės valstybių sienos
praktiškai netenka jokios anksčiau turėtos gynybinės nuo išorės ekonominių jėgų funkcijos. Ta pati technologinė
pažanga keičia mūsų pačių sąmonę, leisdama aiškiai suprasti, kad mes ir nenorime visiškai atsiriboti nuo mus
supančios aplinkos, nuo novatoriškų idėjų ir jų praktinio realizavimo iš pažiūros neįtikėtinomis formomis.
Čia ir slypi mūsų dalyvavimo kuriant bendrą Europos Sąjungos ryšių rinką priežastys. Būtent noras ir pareiga
kartu su kitomis pasaulio valstybėmis sudaryti sąlygas išbandyti naujas, daugiau privalumų teikiančias technologijas
ir paslaugas, noras, kad pasaulinio lygio įrangos tiekėjai ir paslaugų teikėjai neišskirtų mūsų šalies kaip atskiros,
niekam neįdomios provincijos, kad mūsų pačių interesai būtų išgirsti ir kad jiems būtų tinkamai atstovaujama – visa
tai skatina neužsidaryti valstybės viduje ir nepaskęsti vien tik trumpalaikių vietinės reikšmės klausimų nagrinėjime.
Paradoksalu, tačiau net ir vietiniai mūsų šalies vartotojų teisių apsaugos klausimai vis dažniau negali būti efektyviai
sprendžiami vien tik nacionalinėmis priemonėmis. Bebaigiančios nykti buvusios aiškios geografinės, technologinės
ir kitokios rinkų ribos verčia turimą nacionalinės rinkos priežiūros patirtį ir žinias įvairiomis formomis pritaikyti
platesniame kontekste.
Pastaruosius keletą metų teko priimti daug ganėtinai drąsių tiek ekonominių, tiek techninių sprendimų tam, kad
konkurencija elektroninių ryšių sektoriuje užgimtų ir vystytųsi. Lygiagrečiai buvo galima stebėti ir neįtikėtiną pažangos
tempą, kurį demonstravo rinkos dalyviai ir imlūs vartotojai. Rinkoje 2008 m. nebuvo technologinių ar marketingo akcijų
metai, greičiau pasiektų rezultatų įtvirtinimo, padėties rinkoje stabilizavimo, strateginių ateities veiksmų numatymo
metai. Reguliavimo požiūriu šiuos metus taip pat įvertinčiau kaip analitinius – ypač daug pastangų buvo dedama į
strateginių sektoriaus reguliavimo problemų identifikavimą ir galimų sprendimų būdų paiešką, orientuojantis į ateities
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konverguotus naujos kartos tinklus, taip pat infrastruktūros ir kitus klausimus, žinoma, ir į nuolatinį tylų darbą, kurio
vertė – sektoriaus plėtros potencialo didinimas.
Matyt, tai lėmė strateginės diskusijos dėl ekonominio ir techninio reguliavimo ir rinkos priežiūros posūkį
instituciniame lygmenyje. Pati „konvergencijos“ sąvoka diskurse įgavo realų turinį, o technologinė pažanga suvokta
kaip betarpiškas mus supančios aplinkos pasikeitimo katalizatorius. Pripažinta, kad proceso keliami elektroninių
ryšių, informacinės visuomenės paslaugų, audiovizualinio ir kito elektroniniais tinklais teikiamo turinio rinkos
reguliavimo iššūkiai turi būti sprendžiami konkrečiomis harmonizuotomis priemonėmis, taikant bendrus principus
visiems gretutiniams IRT rinkos segmentams. Ši Lietuvos Respublikos Vyriausybės programinė nuostata, formuojanti
nedviprasmišką strateginę kryptį – tai ne tik atliktų darbų įvertinimas ir pripažinimas, kad telekomunikacijų rinkoje
buvo nueita teisingu keliu, bet ir sudėtingų darbų paketas ateičiai, kad būtų išlaisvintos privačios iniciatyvos paskatos
ir progresyvi teisinė veiklos aplinka visam IRT sektoriui.
Iš konkrečių žingsnių išskirčiau kryptingą RRT darbą elektroninių ryšių tinklų ir informacijos saugumo srityje.
2008-aisias labai aiškiai apie save priminę elektroninės erdvės nusikaltimai tik dar kartą įrodė, jog čia negalimi nei
kompromisai, nei delsimas, kad efektyviai prevencijai ir galimos žalos minimizavimui būtinas regioninis giminingų
institucijų bendradarbiavimas ir kad RRT vykdomas plataus masto visuomenės švietimas yra teisingas pasirinkimas.
2008 m. RRT buvo suteikti įgaliojimai vykdyti nacionalinio elektroninių ryšių tinklų ir informacijos saugumo incidentų
tyrimo padalinio CERT funkcijas. Nacionalinio CERT veikla siekiama sutelkti elektroninių ryšių tinklų administratorių
pastangas, kovojant su incidentais elektroninėje erdvėje ir vykdant jų prevenciją, užtikrinti suderintus veiksmus bei
efektyvią informacijos sklaidą, siekiant operatyviai reaguoti į kylančias ir iškilusias grėsmes bei atliekant incidentų
tyrimus.
Vis tik žymiai daugiau ateities pokyčių sieju su praėjusiais metais tebesvarstytu Elektroninių ryšių tinklų ir
informacijos saugumo įstatymo projektu, kuris turėtų suformuoti vientisą principinį teisinį pamatą bendram darbui
ir apčiuopiamam rezultatui elektroninių ryšių tinklų ir informacijos saugumo užtikrinimo srityje. Praėjusių metų
diskusijos, iškristalizavusios visą spektrą nuomonių, akivaizdžiai įrodė, kad norint tobulinti teisinę bazę, pirmiausia
reikia ją turėti. Todėl tikiuosi, kad parengtas įstatymo projektas, kaip nuoseklaus kompleksinio požiūrio į problemą
variantas, bus priimtas šiais metais ir suteiks ryškų postūmį veiklai, atsakant į nūdienos ir ateities realijas.
Metų pabaigoje dar labiau išryškėjo konkurencija duomenų perdavimo belaidžių ryšiu rinkoje. Lietuvoje baigti
pirmųjų WiMAX technologijos pagrindu veikiančio judriojo interneto paslaugų tinklo bazinių stočių diegimo darbai.
Tinklo bandymai parodė, kad vienam vartotojui tekusi reali judriojo interneto ryšio sparta siekė iki 10 Mb/s – tai
neabejotinai pagerins ir taip neblogas Lietuvos pozicijas pasaulyje pagal rinkoje vyraujančių bazinių interneto teikimo
paslaugų paketų siūlomas vidutines duomenų perdavimo spartas.
Šios rinkos augimo potencialą nusako ir išskirtiniais tempais 2008 metais augusi UMTS tinklais teikiamų
paslaugų paklausa. Aktyvių viešojo judriojo telefono ryšio abonentų, pasinaudojusių UMTS tinklais teikiamomis
judriojo ryšio paslaugomis, skaičius per metus ūgtelėjo net 130 proc., o būtent didelės spartos duomenų perdavimo
(HSDPA) UMTS tinklais paslaugomis metų pabaigoje buvo pasinaudoję tris kartus daugiau vartotojų nei metų
pradžioje. Tikėtina, kad, esant tokiam susidomėjimui pažangesnėmis technologijomis, Lietuva ir toliau išlaikys vienas
tvirčiausių pozicijų Europos Sąjungoje pagal judriojo ryšio skvarbos rodiklius – 2008 m. pabaigoje, pagal pasiektą
149,9 proc. judriojo ryšio skvarbos lygį, Lietuva nusileido tik Italijai.
Kad ir kaip optimistiškai nuteiktų naujosios technologijos ir paslaugos, jos vis aiškiau primena apie konverguotos
aplinkos lemiamus reguliavimo iššūkius. Galutiniams paslaugų gavėjams tik labai retais ir išimtiniais atvejais įdomu,
pavyzdžiui, kokiu tinklu pageidaujama paslauga pasiekia jų namus ar kaip skirtingi tinklo komponentai bei ūkio
subjektai sąveikauja tarpusavyje, kokios yra galimybės ir technologijos operatoriams jungtis prie naujos kartos tinklų,
užtikrinti galutinę mylią vartotojams. Tačiau šie ir panašūs klausimai atima tikrai daug laiko ir pastangų, kai kalbama
apie jų reguliavimo harmonizavimą ir kitų valstybių patirties perėmimą bent jau regioniniu mastu.
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Būtent eiliniai vartotojai 2008-iais turėjo geriausiai pajusti Europos Sąjungos mastu bendrai įgyvendinto
tarptautinio tarptinklinio ryšio (angl. roaming) reglamento naudą. Manau, verta paminėti, jog reglamentas 2008 m.
ir toliau buvo tobulinamas, įsiklausant į rinkos siunčiamus signalus ir įtraukiant į reglamento aprėptį kai kurias kitas
paslaugas.
2008-aisiais ypač stipriai į priekį pasistūmėjo ir skaitmeninės televizijos plėtra – tiek antžeminės, tiek naudojant
interneto protokolo (IP) technologijas. Antžeminės skaitmeninės televizijos (DVB-T) tinklams aprėpiant vis daugiau
Lietuvos teritorijos ir gyventojams atrandant naujas skaitmeniniu formatu siunčiamas programas, ypač norisi
pasidžiaugti pirmaisiais raiškiosios televizijos (HDTV) žingsniais praėjusiais metais. Jau seniai nurimo HDTV formatu
transliuotų Europos futbolo čempionato ir Olimpinių žaidynių aistros, tačiau įgyta patirtis ir teigiamos žiūrovų emocijos
verčia ir toliau šiai paslaugai skirti atitinkamą dėmesį. Vertinant iš rinkos perspektyvų, manau, kad 2008 m. Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nustatyta konkreti analoginės televizijos išjungimo data – 2012 m. – suteikia aiškumo tiek
verslui, tiek gyventojams, o tai ypač palengvina viso proceso eigą.
Tokie darbai, kaip analoginio ir skaitmeninio radijo bei skaitmeninės televizijos stočių koordinavimas su
kaimyninėmis valstybėmis, nauji tarptautiniai susitarimai, nustatantys koordinavimo principus ir įteisinantys radijo
dažnių, skirtų belaidėms plačiajuostės prieigos sistemoms (judriosioms ir fiksuotoms) diegti 3410–3800 MHz radijo
dažnių juostoje, pasidalinimo planus, galiausiai nacionalinės pozicijos užsitikrinimas geostacionariose orbitose ir
panašiai, niekada nebus išsamiau aptariami plačiuose visuomenės sluoksniuose. Tačiau sistemingas bei kryptingas
darbas, orientacija į ilgalaikius tikslus ir bendradarbiavimas su panašių interesų vedinais partneriais, užsitikrinant
nacionalinius išteklius, specialistų rate yra itin vertinama, o valstybei – naudinga.
Kalbant apie tarptautinius pasiekimus praėjusiais metais, paminėsiu ir 2008 metų vasarą Šveicarijoje vykusį
XXIV Pasaulinės pašto sąjungos (UPU) kongresą, kuriame kartu su Lietuvos Respublikos delegacija dalyvavo RRT
atstovai. Kongreso metu Lietuva pirmą kartą išrinkta į UPU Administracinę tarybą ir nuo šiol galės turėti tiesioginės
įtakos UPU veiklai tarp kongresų, dalyvauti formuojant reguliavimo, administracinius ir teisinius klausimus, tvirtinant
UPU biudžetą bei metines ataskaitas. Taip atsiveria platesnės galimybės atkreipti dėmesį į mažų valstybių, siunčiančių
nedidelius pašto siuntų kiekius, rinkų dalyvių interesus ir aktyviai dalyvauti priimant sprendimus dėl pašto paslaugų
modernizavimo, skirtingų rinkos dalyvių interesų derinimo.
Negalėčiau išvengti ir dar vienos „karštos“ temos – ryšių sektoriaus dabartis ir ateitis bendrame šalies ūkio
kontekste. Nuosekliai vertindamas keleto praėjusių metų sektoriaus vystymosi faktus – spartesnį nei šalies BVP
augimą, struktūrinę sektoriaus kaitą, investicijų kryptis, komercializuojamų technologijų eiliškumą, paslaugų paklausos
visuotinumą, nuolatinį kainų mažėjimą ir kitus, manau, kad ryšių sektorius yra pasirengęs atlaikyti ekonominio klimato
kaitą. Produktų inovacijos, atliktos rinkos dalyvių investicijos į vertę bei užtikrinti konkurenciniai, ne monopoliniai,
procesai rinkoje – manau, pagrindiniai sėkmės veiksniai tiek artimiausiu, tiek ir ilguoju laikotarpiu.

Direktorius

		

Tomas Barakauskas
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1. RYŠIŲ SEKTORIAUS PLĖTROS APŽVALGA

„Europa – tikrasis judriojo ryšio kontinentas – čia vis daugiau žmonių naudojasi mobiliaisiais telefonais ir
judriojo plačiajuosčio ryšio paslaugomis. Nepaisydami pasaulinės ūkio krizės, Europos vartotojai telefonais
ir internetu bendrauja kaip niekada daug. Tai geros žinios sektoriui, kuris Europai gali padėti atlaikyti ūkio
1
sunkmetį.“
2009 m. kovo 25 d., Viviane Reding, Europos Komisijos narė
atsakinga už informacinę visuomenę ir žiniasklaidą.

BENDROSIOS TENDENCIJOS
Ekonomikos lėtėjimo laikotarpiu IRT sektorius tampa svarbus didinant viso šalies ūkio konkurencingumą bei
efektyvumą. Sektoriaus įtaka skatinant ūkio pažangą, net ir esant sudėtingai bendrai ekonominei situacijai, tampa
itin reikšminga.
Elektroninių ryšių sektoriaus pajamos 2008 m. augo 5 proc. ir jau siekė 3,125 mlrd. Lt. 2008 m. ir 2007 m.
elektroninių ryšių sektoriaus augimas buvo spartesnis nei BVP augimas. 2008 m. BVP augimas siekė 3,0 proc., o
elektroninių ryšių sektoriaus augimas siekė 5,05 proc. – 2007 m. tai sudarė atitinkamai 8,8 proc. ir 10,34 proc. (1 pav.)

ES telekomunikacijų sektorius augo 1,3 proc. pagal realiąją vertę, palyginti su 1 proc. padidėjusiu visos
2
ekonomikos BVP rodikliu.
2008 m. ES elektroninių ryšių sektoriaus pajamos sudarė daugiau kaip 52 proc. viso IRT sektoriaus pajamų. O
nacionalinių reguliavimo institucijų surinktais 2007 m. duomenimis, ES elektroninių ryšių sektoriaus pajamos pasiekė
3
beveik 357 mlrd. EUR arba 2,9 proc. ES BVP.
1

2
3

Judriojo ryšio naudotojų daugiau, o kainos mažesnės. Komisijos ataskaitos duomenimis, Europos telekomunikacijų sektorius
atlaiko ūkio nuosmukį, IP/09/473, Briuselis, 2009 m. kovo 25 d. [žiūrėta 2009 m. balandžio 9 d.]. Prieiga per internetą:
<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/473&format=HTML&aged=0&language=LT&guiLanguage=en>
Progress Report on the Single European Electronic Communications Market 2008 (14th report), European Commission,
Brussels, 2009
Ten pat.
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Lietuvoje informacinių technologijų sektoriaus dalis 2007 m. sudarė 3,4 proc. BVP ir tai buvo 0,3 procentinio
punkto mažesnė dalis nei 2006 m. (2 pav.) Pridėtinė informacinių technologijų sektoriaus sukuriama vertė 2007 m.
išaugo 7,07 proc., ir tai buvo didesnis augimas nei 2006 m., kai ši vertė išaugo 4,50 proc.

4

2009 m. ITU išleistoje ataskaitoje Lietuvos IRT plėtros indeksas 2007 m. buvo 33 vietoje iš 154 pasaulio
valstybių ir per 5 metus pakilo per dešimt pozicijų iš 43 vietos. Lietuva priskirta pasaulio šalių, turinčių aukščiausius
indeksus, grupei (indekso reikšmė iki 5,29). Dauguma ES šalių narių patenka į šią grupę (3 pav.). Tokiam Lietuvos
įvertinimui įtakos turėjo elektroninių ryšių tinklų prieigos bei socialinių ekonominių rodiklių, žyminčių namų ūkių
apsirūpinimą kompiuteriais bei naudojimąsi internetu, gerėjimas. Lietuva yra antroje vietoje iš 154 pasaulio valstybių
pagal IRT prieigos sub-indekso pažangą per 5 metus.

4

Measuring the Information society, The ICT Development Index, ITU, 2009
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ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ RINKOS STRUKTŪRA
Elektroninių ryšių sektoriaus segmentai išskiriami šie: judriojo telefono ryšio, fiksuoto telefono ryšio, tinklų
sujungimo, interneto prieigos, duomenų perdavimo (neįskaitant interneto), skirtųjų linijų, fizinių šviesolaidinių (optinių)
linijų skaidulų teikimas, radijo ir televizijos programų siuntimo, televizijos (KTV, MDTV, IPTV), laidinio radijo paslaugų.
2008 m. elektroninių ryšių rinkos pajamos išaugo 5 proc. ir pasiekė 3,125 mlrd. litų. 2008 m., palyginti su
2007 m., pajamos iš viešojo judriojo telefono ryšio veiklos sumažėjo 1,73 proc., o pajamos iš fiksuoto telefono
ryšio – 3,16 proc. Bendroje elektroninių ryšių rinkos pajamų struktūroje šių segmentų dalys taip pat sumažėjo:
viešojo judriojo telefono ryšio sektoriaus nuo 46,64 iki 43,63 proc. (šis segmentas yra didžiausias), o viešojo fiksuoto
telefono ryšio nuo 13,88 iki 12,79 proc. Pajamos iš skirtųjų linijų per metus išaugo 44,31 proc., o dalis elektroninių
ryšių rinkoje išaugo 0,33 procentinio punkto. Vieno iš intensyviausiai besivystančių elektroninių ryšių sektoriaus –
interneto prieigos paslaugų – pajamos 2008 metais išaugo 22,72 proc. ir padidino savo dalį bendroje elektroninių
ryšių paslaugų struktūroje nuo 10,52 iki 12,29 proc. Pajamos iš transliacijų perdavimo paslaugų (radijo ir televizijos
programų siuntimo, televizijos (KTV, MDTV, IPTV), laidinio radijo paslaugos) rinkų per 2008 m. išaugo 21 proc., o
bendroje struktūroje dalis išaugo 0,5 procentinio punkto. (4 pav.)

Elektroninių ryšių sektoriaus augimą lėmė išaugusios vartojimo apimtys, nes ryšių paslaugų kainos mažėjo.
Statistikos departamento duomenimis, pagal suderintą vartotojų kainų indeksą (SVKI) apskaičiuota 2008 m. vidutinė
5
metinė infliacija (2008 m., palyginti su 2007 m.) sudarė 11,1 procento, o ryšių paslaugų kainų vidutinis metinis pokytis
buvo minus 2,9 proc.
Pažangių informacinių technologijų diegimas bei naujoviškų elektroninių ryšių paslaugų plėtra yra vieni
svarbiausių veiksnių, užtikrinančių įmonių veiklos efektyvumą, jų augimą ir konkurencingumą. 2008 m. pagreitį
plačiajuosčio ryšio plėtrai suteikė naujos kartos šviesolaidinių tinklų vystymasis. Lietuvos operatoriai, siekdami teikti

5

Vidutinė metinė infliacija – dvylikos paskutinių mėnesių ir atitinkamų ankstesnių dvylikos mėnesių vidutinio kainų lygio
santykinis pokytis.
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didelės spartos plačiajuosčio ryšio paslaugas, pereina prie naujos kartos prieigos (NGA) tinklų kūrimo. 2008 m.,
palyginti su 2007 m., šviesolaidinių ryšio linijų skaičius išaugo 72,3 proc. Vykstant NGA tinklų diegimui – FTTH (angl.
Fiber To The Home), FTTC (angl. Fiber To The Cabinet) ir kt., itin išaugo prieigos paslaugų, turinčių reikšmingos
įtakos NGA vystymuisi (prieigos prie ryšių kabelių kanalų, prieigos prie fizinių šviesolaidinių (optinių) linijų skaidulų
(angl. Dark Fiber), atsietos šviesolaidinio pluošto linijos prieigos), svarba. Plačiajuosčio ryšio rinka 2008 m. toliau
išliko labiausiai konkurencinga ne tik naujų technologijų diegimo, bet ir jų naudojimo aspektu. 2008 m. gruodžio
mėnesį organizacijos FTTH Council Europe paskelbtais duomenimis, Lietuva pateko tarp 15 pasaulio valstybių,
6
turinčių didžiausią FTTH skvarbą.
2008 m. interneto skvarba išaugo 3,9 procentinio punkto ir 2008 m. pabaigoje siekė 21,2 proc. Plačiajuosčio
(fiksuoto ir judriojo) ryšio skvarba per metus išaugo 6 procentiniais punktais ir siekė 21,1 proc.
Nors 2008 m. spalio mėn., EK pateiktais duomenimis, plačiajuosčio fiksuoto ryšio skvarba Lietuvoje buvo
mažesnė nei ES vidurkis, tačiau buvo pažymėta, kad Lietuva kartu su Latvija priskiriamos prie plačiajuostes ryšio
7
technologijas sparčiai diegiančių šalių. Judriojo plačiajuosčio ryšio, naudojantis kompiuteriu, skvarba 2009 m.
8
pradžioje Lietuvoje sudarė 3,4 proc. ir tai viršijo ES vidurkį, kuris siekė 2,8 proc.
2007 m. pabaigoje Lietuvoje buvo išduoti leidimai naudoti radijo dažnius (kanalus) 3,410–3,6000 GHz radijo
dažnių juostoje, o 2008 m. jau buvo pradėtos teikti belaidės plačiajuostės prieigos paslaugos. 2008 m. pabaigoje AB
Lietuvos radijo ir televizijos centras, UAB „Neltė“ ir UAB „Balticum“ turėjo įrengę 302 belaidės plačiajuostės prieigos
sektorinius siųstuvus.
2008 m. pabaigoje AB Lietuvos radijo ir televizijos centras baigė pirmąjį bazinių stočių įrengimo etapą ir nuo
2009 m. visoje Lietuvoje galima naudotis WiMAX technologijos pagrindu veikiančia judriojo plačiajuosčio interneto
paslauga. Pažangūs tinklai suteikia vartotojams naujų galimybių gauti judriojo plačiajuosčio interneto paslaugas,
ypač tas, kurias teikiant reikalinga perduoti didelius kiekius duomenų didele duomenų perdavimo sparta, pavyzdžiui,
tokias kaip audiovizualinės terpės paslaugos ir interaktyviosios paslaugos.
2008 m. pasižymėjo ypač sparčia trečiosios kartos (3G, angl. Third Generation) judriojo ryšio tinklų plėtra –
2008 m. pabaigoje Lietuvoje jau veikė 728 3G universaliosios judriojo ryšio sistemos (toliau – UMTS, angl. Universal
Mobile Telecommunications System) bazinės stotys ir, palyginti su 2007 m. pabaiga, šis skaičius išaugo 40 proc.
Lietuvoje 2008 metai tapo išskirtiniai UMTS tinklais teikiamų paslaugų paklausos augimo atžvilgiu. Aktyvių viešojo
judriojo telefono ryšio abonentų, pasinaudojusių UMTS tinklais teikiamomis judriojo ryšio paslaugomis, 2008 m.
pabaigoje buvo 351,6 tūkst. Vien tik per 2008 m. IV ketvirtį šis skaičius, palyginti su tų pačių metų III ketvirčiu,
ūgtelėjo 47 proc., o palyginti su 2007 m. pabaiga – net 130 proc. Ypač 2008 m. augo vartotojų susidomėjimas
3,5G paslaugomis, kitaip tariant, didelės spartos duomenų perdavimo (HSDPA, angl. High Speed Downlink Packet
Access) paslaugomis, teikiamomis UMTS tinklais. Abonentų, kurie pasinaudojo šiomis UMTS tinklais teikiamomis
paslaugomis, skaičius 2008 m. pabaigoje pasiekė 85,3 tūkst. ir buvo daugiau kaip 3 kartus didesnis nei 2007 m.
pabaigoje.
2008 m. viešųjų judriojo telefono ryšio paslaugų aktyvių abonentų skaičius peržengė 5 milijonų ribą ir 2008 m.
pabaigoje sudarė 5,02 mln. Judriojo telefono ryšio skvarba 2008 m. pabaigoje buvo 149,9 proc. Lietuva išlieka viena
9
iš lyderių tarp ES valstybių pagal judriojo ryšio skvarbą – 2008 m. buvo antroje vietoje. Europos Komisijos pranešime,
pristatančiame 14-ąją elektroninių ryšių pažangos ataskaitą, minima, kad Europa yra judriojo ryšio paslaugų lyderė
– 2008 m. abonentų skaičius sudarė 119 proc. gyventojų, t. y. per metus padidėjo 7 procentiniais punktais. Tame
pačiame pranešime teigiama, kad ES šalių judriojo telefono ryšio vartotojai kalbėjo ilgiau ir siuntė daugiau trumpųjų
pranešimų už juos 34,5 proc. mažiau nei 2004 m.

6
7
8
9

FTTH COUNCIL EUROPE.Technology and Innovation. [žiūrėta 2009 m. balandžio 9 d.]. Prieiga per internetą:
<http://fibresystems.org/cws/article/tech/37063>
Broadband access in the EU: situation at 1 July 2008, European Commission, Brussels, 2008.
Progress Report on the Single European Electronic Communications Market 2008 (14th report), European
Commission, Brussels, 2009; RRT
IP/09/473 Briuselis, 2009 m. kovo 25 d.
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10

Ekonominės plėtros ir bendradarbiavimo organizacijos metodika atliktais skaičiavimais, Lietuvos judriojo
telefono ryšio paslaugų gavėjai už vidutinio judriojo telefono ryšio paslaugų krepšelį mokėjo mažiausią mėnesinį
mokestį, t. y. 18,75 Lt, ir tai yra beveik 52 Lt mažiau nei ES vidurkis. Vidutinė judriojo telefono ryšio skambučio
minutės kaina Lietuvoje buvo viena mažiausių Europoje – 0,24 Lt. Vidutinė ES šalių judriojo telefono ryšio skambučio
minutės kaina buvo 0,48 Lt.
11
Pagal IRT kainų krepšelio indeksą 2008 m. Lietuvoje buvo teikiamos vienos pigiausių elektroninių ryšių
paslaugos. Pagal šį indeksą Lietuva užima 37 vietą, Latvija ir Estija atitinkamai 40 ir 43 vietas iš 150 pasaulio
valstybių.
Ryšių paslaugų vartotojų kainų indeksas (toliau – VKI) 2008 m. gruodžio mėn., palyginti su tuo pačiu 2007 m.
12
laikotarpiu, buvo 1,9 proc. mažesnis, o bendrasis VKI šiuo laikotarpiu išaugo 8,5 proc.

INVESTICIJOS
2008 m. elektroninių ryšių pajamoms išaugus 5 proc., bendros investicijos į elektroninių ryšių infrastruktūrą,
palyginti su 2007 m., sumažėjo apie 20 proc. ir sudarė apie 375,1 mln. Lt., tačiau buvo didesnės nei 2006 metais. (5
pav.) Pažymėtina tai, kad investicijos į elektroninių ryšių infrastruktūrą 2008 m. IV ketvirtį buvo 65 proc. didesnės nei
III ketvirtį.

ES mastu šešerius metus iš eilės investicijos į elektroninių ryšių sektorių augo, o 2007 m. jos išaugo maždaug
13
1,5 proc. Lietuvoje per 2007 m. investicijos į elektroninių ryšių sektorių buvo išaugusios 32 proc., palyginti su 2006 m.
Materialinės investicijos Lietuvoje 2007 metais išaugo 34 proc., o 2008 metais 7 proc. (6 pav.). Investicijų
į elektroninių ryšių infrastruktūrą ir bendrų investicijų į šalies sektorių dalys mažėja ir 2008 m. pabaigoje sudarė
atitinkamai 1,73 proc. ir 2,10 proc. visų materialinių investicijų Lietuvoje.

10
11
12
13

Progress Report on the Single European Electronic Communications Market 2008 (14th report), European Commission,
Brussels, 2009.
Measuring the Information society, The ICT Development Index, ITU, 2009
Vartotojų kainų indeksas 2008 m. gruodžio mėn., 2009-01-12 Statistikos departamento prie LR Vyriausybės informacinis
pranešimas Nr. 29
Europos informacinių technologijų stebėjimo taryba, 2008 mėn. lapkričio mėn.

12

Investicijos į elektroninių ryšių sektorių Lietuvoje, kaip ir daugelyje ES valstybių narių, sudaro iki 1 proc. BVP.
(7 pav.). Elektroninių ryšių pajamų dalis BVP Lietuvoje beveik nenusileidžia ES vidurkiui, kuris lygus 2,90 proc.

Statistikos departamento duomenimis, 2007 m. pradžioje sukauptos tiesioginės užsienio investicijos (TUI) į
IRT sektorių Lietuvoje sudarė 3 401,3 mln. litų (tai sudarė 2 proc. mažiau nei 2006 m.), t. y. 11,8 proc. visų tiesioginių
užsienio investicijų Lietuvoje. Daugiausia į šį sektorių investuoja Skandinavijos šalys: Danija – 58,9 proc. visų Lietuvos
IRT sektoriaus tiesioginių užsienio investicijų (2006 m. – 62,6 proc., 2005 m. – 43,5 proc.), Švedija – 19,2 proc. (2006 m.
– 17,4 proc., 2005 m. – 22,8 proc.), Suomija – 6,2 proc. (2006 m. – 5,9 proc., 2005 m. – 7,7 proc.) ir Estija – 5,9 proc.
(2006 m. – 5,3 proc., 2005 m. – 8,1 proc.).

13

Didžioji TUI dalis šiame sektoriuje tenka telekomunikacijų įmonėms – tiesioginės užsienio investicijos į šia
veikla užsiimančias įmones sudarė 81,3 procento visų IT sektoriaus investicijų.

Apibendrinimas
2008 m. elektroninių ryšių rinkos pajamos išaugo 5 proc. ir pasiekė 3,125 mlrd. litų.
Lietuvos IRT plėtros indeksas 2007 m. buvo 33 vietoje iš 154 pasaulio valstybių ir per 5 metus pakilo per
dešimt pozicijų iš 43 vietos.
Judriojo telefono ryšio skvarba 2008 m. pabaigoje buvo 149,9 proc. Lietuva išlieka viena iš lyderių tarp ES
valstybių pagal judriojo ryšio skvarbą.
Ryšių paslaugų vartotojų kainų indeksas (toliau – VKI) 2008 m. gruodžio mėn., palyginti su tuo pačiu 2007 m.
laikotarpiu, buvo 1,9 proc. mažesnis, o bendrasis VKI šiuo laikotarpiu išaugo 8,5 proc.
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2. Socialiniai ir ekonominiai veiksniai
Šiame skyriuje apžvelgiami ryšių rinkos plėtros pokyčiai įvykę per 2008 m. Šie pokyčiai buvo nustatyti
išanalizavus elektroninių ryšių tinklų plėtrą, informacinių technologijų prieinamumą ir jų paklausą bei palyginus šiuos
Lietuvos ryšių rinkos rodiklius su Europos Sąjungos šalių rodikliais. Vertinant socialinių ir ekonominių veiksnių įtaką
ryšių rinkai, buvo naudojami Lietuvos socialiniai, informacinių technologijų, namų ūkių pajamų ir išlaidų rodikliai bei
kitų Europos šalių statistiniai duomenys. Ši statistinių duomenų analizė parodo vartotojų galimybes naudotis galiniais
įrenginiais, ryšių paslaugomis, šių paslaugų poreikį bei nustato pagrindines priežastis, kurios paskatino ryšių rinkos
plėtros pokyčius.

Namų ūkiai

Namų ūkių apsirūpinimas galiniais įrenginiais. Vartotojų galimybės naudotis IRT paslaugomis nustatomos
įvertinus gyventojų apsirūpinimą kompiuteriais. Statistikos departamento duomenimis, nuo 2003 m. iki 2008 m.
kompiuterių skaičius namuose nuolat didėjo. Lyginant 2008 m. I ketvirčio duomenis su 2007 m. I ketvirčio duomenimis,
svarbu paminėti, jog 2008 m. kaimo gyventojų, turinčių kompiuterį, skaičius išaugo 10,9 procentinio punkto, o
miesto gyventojų, įsigijusių kompiuterį, skaičius padidėjo 1,6 procentinio punkto. Kaimo gyventojų apsirūpinimą
kompiuteriais galėjo paskatinti ir kaimiškųjų vietovių informacinių technologijų plačiajuosčio tinklo RAIN (angl. Rural
Area Information Technology Broadband Network) projekto vykdymas, kurio tikslas yra suteikti plačiajuosčio ryšio
prieigą visoms kaimiškųjų seniūnijų viešojo sektoriaus administravimo institucijoms, ligoninėms, laboratorijoms,
mokykloms, muziejams, bibliotekoms, viešosios prieigos prie interneto taškams, taip pat gyventojams bei verslo
įmonėms.
2007 m. I ketvirčio duomenimis, mieste kompiuterį turėjo 2,2 karto daugiau namų ūkių (52,5 proc.) nei kaime
(23,6 proc.), o pagal 2008 m. I ketvirčio duomenis, mieste kompiuterį turėjo 1,6 karto daugiau namų ūkių (54,1 proc.)
nei kaimo (34,5 proc.). (10 pav.) Tai reiškia, kad skaitmeninė atskirtis tarp miesto ir kaimo dar labiau sumažėjo.

Analizuojant asmeninių kompiuterių paplitimą kitų ES šalių namų ūkiuose, matyti, kad 2003–2008 metų
laikotarpiu namų ūkių apsirūpinimas asmeniniais kompiuteriais vis didėjo. 2008 m. net 92 proc. Islandijos namų ūkių
turėjo asmeninius kompiuterius, tuo metu Lietuvoje ir Čekijoje šis rodiklis buvo beveik du kartus mažesnis ir siekė iki
48 proc. namų ūkių. (11 pav.)

15

14

2008 m., kaip ir 2007 m., staliniu kompiuteriu naudojosi daugiau Lietuvos namų ūkių nei nešiojamuoju. Tačiau,
Statistikos departamento duomenimis, daugėja namų ūkių, besinaudojančių nešiojamaisiais kompiuteriais: 2008 m.
buvo 15,10 proc. visų namų ūkių – 5,3 procentinio punkto daugiau nei 2007 m. (12 pav.). Per 2008 metus kaime stalinį
kompiuterį įsigijo 8,4 proc. namų ūkių, taip pat 11,3 procentinio punkto padidėjo kaimo namų ūkių, besinaudojančių
judriojo ryšio telefonais.

14

Lietuvos statistikos metraštis, 2008 // Statistikos departamentas; Lietuvos ekonominė ir socialinė raida, 2008/12 // Statistikos
departamentas, Vilnius 2008;
Český statistický úřad // http://www.czso.cz/csu/2008edicniplan.nsf/engt/6E004991C4/$File/00010813B32.xls; http://www.
czso.cz/eng/redakce.nsf/i/b_households_and_individuals_is2008/$File/is08_b_en.pdf;
Statistics Austria // http://www.statistik.at/web_en/static/austria._data._figures._facts_029252.pdf Vienna 2008;
National Statistical Institute of the Republic of Bulgaria // http://www.nsi.bg/IKT/IKT.htm;
Republic of Cyprus, Ministry of Finance, Statistical Service // http://www.mof.gov.cy/mof/cystat/statistics.nsf/All/C70DEC8892A
24D60C22570D800364CE7/$file/ICT_USAGE-HH-2008-EΝ-271108.xls?OpenElement#B1a!A1 ;
Statistics Iceland // http://www.statice.is/Statistics/Tourism,-transport-and-informati/Information-technology ;
Central statistics office Ireland // http://www.cso.ie/releasespublications/documents/industry/current/issh.pdf.
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Nagrinėjant, kaip namų ūkių apsirūpinimas asmeniniais kompiuteriais priklauso nuo gaunamų mėnesinių
pajamų, pastebimas tiesioginis šių nagrinėjamų dydžių priklausomumas, t. y. kuo didesnes mėnesines pajamas
gauna namų ūkiai, tuo labiau jie yra apsirūpinę kompiuteriais ir atvirkščiai. (13 pav.)

Vertinant naudojimosi kompiuteriu priklausomumą nuo gyventojų amžiaus, matyti, kad vyrauja tiesioginis ryšys
tarp matuojamų dydžių, nes kuo šalies gyventojas yra jaunesnis, tuo jis daugiau naudoja kompiuterį kaip pramogų
ar informacijos šaltinį, ir atvirkščiai. Dėl šios priežasties turi būti sutelktas kuo didesnis dėmesys į jaunų gyventojų
saugumą internete. Palyginus Estijos, Latvijos ir Lietuvos statistikos departamentų pateiktus duomenis, matyti, kad
2008 m. I ketv. Latvijoje ir Estijoje visų amžiaus grupių gyventojai kompiuteriais naudojosi daugiau nei Lietuvoje.
Estijos gyventojai nuo 25 m. iki 64 m. labiau naudojasi kompiuteriais nei Lietuvos ar Latvijos gyventojai, o Lietuvos ir
Latvijos gyventojų rodikliai yra labai panašūs. Didesnė Lietuvos gyventojų atskirtis nuo Latvijos ir Estijos yra 65–74 m.
amžiaus grupėje. Latvijoje šios grupės gyventojai beveik 3 kartus, o Estijoje – beveik 2,5 karto daugiau naudoja
kompiuterius nei Lietuvoje (6,6 proc.).
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Namų ūkių poreikis naudotis IRT paslaugomis. Kasmet Lietuvoje daugėjant gyventojų, besinaudojančių
kompiuteriais, kartu didėja ir suinteresuotumas ne tik daugiau bendrauti, naršyti internete ar naudotis tokiomis
pramogomis kaip muzikos, filmų siuntimasis, laikraščių ar žurnalų skaitymas ir pan., bet ir išnaudoti e. paslaugų
(e. bankininkystės, e. komercijos ar e. viešųjų paslaugų) privalumus. Lietuvoje nuo 2003 m. I ketvirčio besinaudojančių
internetu namų ūkių dalis mieste išaugo 6 kartus (nuo 8,7 proc. iki 53,5 proc.), kaime – nuo 1,1 proc. iki 32,9 proc.
Palyginus 2008 m. I ketv. duomenis su 2007 m. I ketv., kaimo namų ūkių nadojimasis internetu augo nuo 22,6 proc.
iki 32,9 proc. (1,5 karto). Šio rodiklio augimą lėmė „Kaimiškųjų vietovių informacinių technologijų plačiajuostis tinklas
15
RAIN“ projekto, vykdomo nuo 2005 m., pirmojo etapo įgyvendinimas. Projektas yra finansuojamas Europos Sąjungos
ir Lietuvos Respublikos lėšomis ir bus baigtas 2012 m. 2008 m. įgyvendinus pirmą etapą, nutiesta 3 357 kilometrai
šviesolaidinių kabelinių linijų, įrengta 509 RAIN tinklo mazgai, kuriais 467 kaimiškosios seniūnijos sujungtos su
51 savivaldybe, bei prie šviesolaidinės infrastruktūros buvo prijungta 330 mokyklų. Bendra RAIN tinklo aprėptis
2008 m. pabaigoje – per 300 tūkst. šalies kaimiškųjų vietovių gyventojų. 2012 m. įgyvendinta Lietuvos Respublikos
plačiajuosčio ryšio strategija atvers kaimiškųjų vietovių gyventojams naujausias bendravimo, mokymosi, tobulėjimo
galimybes. Kita priežastis, dėl kurios daugėja besinaudojančiųjų interneto paslaugomis, yra nuo 2002 m. aljanso
16
„Langas į ateitį“ projektų vykdymas. Į šį aljansą susibūrusios didžiosios Lietuvos IT bendrovės „Alna“, „Sonex“, TEO
LT, AB, mobiliojo ryšio bendrovė „Omnitel“, didžiausi šalies bankai – „Swedbank“ ir AB SEB bankas bei Vidaus
reikalų ministerija (VRM) steigia viešuosius interneto prieigos taškus bei rengia šalies gyventojų mokymus naudotis
internetu, taip skatindamos gyventojus naudotis elektroninėmis paslaugomis. 2002–2008 metų laikotarpiu „Langas
į ateitį“ įsteigė 800 viešųjų prieigos prie interneto taškų bei apmokė naudotis kompiuteriu ir internetu 80 tūkstančių
17
žmonių . Tokiu būdu yra sėkmingai sprendžiama skaitmeninės miesto ir kaimiškųjų vietovių atskirties problema, todėl
iki 2012 m. tikimasi vis didėjančio gyventojų, besinaudojančių internetu, skaičiaus.

Interneto naudojimas, kaip ir apsirūpinimas galiniais įrenginiais, namų ūkiuose taip pat tiesiogiai priklauso nuo
gaunamų mėnesinių pajamų, nes namų ūkiai, kurių mėnesinės pajamos yra didesnės, yra labiau linkę mokėti už
naudojimąsi internetu nei tie, kurių pajamos yra mažos.

15
16
17

Šaltinis: www.plačiajuostis.lt
Šaltinis: www.langasiateiti.lt
Šaltinis: Savaitinis žurnalas „Veidas“, 2009-01-05 Nr. 1, psl. 43
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Atsižvelgiant į Eurostat pateiktus statistinius duomenis apie ES valstybių namų ūkių naudojimąsi interneto
prieiga, 2008 m. 51 proc. Lietuvos namų ūkių turėjo interneto prieigą. Nors šis šalies rodiklis yra mažesnis
9 procentiniais punktais nei Europos Sąjungos vidurkis, tačiau nuo 2007 m. iki 2008 m. interneto skvarba išaugo
7 procentiniais punktais (nuo 44 proc. iki 51 proc.). 2008 m. interneto naudojimas namų ūkiuose ES valstybėse
narėse išaugo nuo 54 proc. iki 60 proc., t. y. 1 procentiniu punktu mažiau nei Lietuvoje.

Lietuvos gyventojų poreikis turėti spartesnį internetą auga taip pat sparčiai, kaip ir poreikis naudotis internetu.
2008 m. 43 Lietuvos namų ūkiai iš 100 naudojosi internetu per plačiajuostę prieigą (18 pav.) – 9 procentiniais punktais
daugiau namų ūkių nei praeitais metais. Nors šis rodiklis yra 5 procentiniais punktais mažesnis nei ES vidurkis (48 proc.),
tačiau Eurostat duomenimis Lietuvoje spartesnio interneto poreikio augimas didesnis nei Latvijoje ar Lenkijoje. 2008 m.,
kaip ir 2007 m., internetu per plačiajuostę prieigą labiausiai naudojosi Nyderlanduose (74 proc.) bei Skandinavijos
šalyse – Danijoje (74 proc.), Švedijoje (71 proc.) bei Suomijoje (66 proc.). Būtina pažymėti, jog per 2008 m.,
lyginant su 2007 m., namų ūkių naudojimosi plačiajuoste prieiga rodikliai sparčiausiai augo Graikijoje (15 proc.),
Prancūzijoje (14 proc.), Kipre (13 proc.) ir Airijoje (12 proc.).

19

Remiantis Statistikos departamento duomenimis, 2008 m. I ketvirtį Lietuvoje internetu naudojosi 53,1 proc. visų
16–74 m. amžiaus asmenų, t. y. 4,4 procentinio punkto daugiau nei 2007 m. I ketvirtį. Kasmet nuo 2006 m. iki 2008 m.
gyventojų, besinaudojančių internetu, skaičius didėjo, išskyrus 16–24 m. amžiaus grupę, kurioje besinaudojančiųjų

20

internetu skaičius išliko panašus (19 pav.). Palyginus su 2007 m., 2008 m. augo 45–54 m. (1,2 karto) ir 55–64 m.
(2 kartus) amžiaus grupių naudojimasis internetu, kas 2006 m. ir 2007 m. šių amžiaus grupių gyventojams nebuvo
būdinga. Statistikos departamento duomenimis, 2006–2008 m. laikotarpiu vartotojai dvigubai daugiau naudojosi
bankininkystės paslaugomis, 4 kartus daugiau ieškojo informacijos, susijusios su sveikatos priežiūra, bei 2 kartus
padidėjo interneto naudojimas skambinimo tikslais.

2008 m. Latvijoje ir Estijoje buvo pastebima analogiška tendencija, kad jaunesni gyventojai internetu naudojasi
daugiau. Lyginant Baltijos šalių naudojimąsi internetu, Estijos rodikliai visose gyventojų amžiaus grupėse buvo
aukštesni nei Lietuvoje ar Latvijoje.

21

Žvelgiant į elektroninės prekybos tendencijas, vyravusias nuo 2004 m. iki 2008 m., matyti, kad Lietuvos
gyventojai prekių ir paslaugų interneto tinklapiuose įsigyja labai atsargiai. Per 2008 m. asmenų, kurie įsigijo prekes
ir paslaugas internetu per paskutinius 3 mėnesius, skaičius padidėjo tik 0,4 procentinio punkto – nuo 3,7 proc. iki
4,1 proc. Remiantis Lietuvos Statistikos departamento duomenimis, spartesnė elektroninės komercijos plėtra vyko
2005–2007 m. laikotarpiu, kada procentinis pokytis siekė 1,2 procentinio punkto, t. y. buvo 3 kartus didesnis nei
2007–2008 m. Taip pat vangiai kito ir asmenų nuo 16 iki 74 m. amžiaus, kurie įsigijo prekių ir paslaugų internetu per
paskutinius metus, procentas – lyginant 2007 m. su 2008 m., padidėjo 0,4 procentinio punkto.

Vertinant Lietuvos asmenų naudojimąsi internetine prekyba (išskyrus finansines investicijas) per 2008 m.
paskutinius tris mėnesius pagal kitų Europos šalių rodiklius, Lietuvos rodiklis išlieka kaip ir 2007 m. – tik 4 proc.,
o ES vidurkis – 25 proc. Mažiau nei Lietuvoje šiomis paslaugomis naudotasi tik Rumunijoje ir Bulgarijoje. Lyginant
su kitomis Europos Sąjungos šalimis, per 2008 m. 16–74 m. amžiaus gyventojų, kurie internetu užsisakė prekių
ar paslaugų, skaičius labiausiai augo Latvijoje, Airijoje ir Danijoje (4 procentiniais punktais), Čekijoje ir Jungtinėje
Karalystėje (5 procentiniais punktais). (23 pav.)
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Namų ūkių gebėjimas mokėti už paslaugas. Siekiant įvertinti Lietuvos Respublikos ryšių rinkos vartotojų
galimybes sumokėti už IRT paslaugas, atsižvelgiama į šalies bendrąjį vidaus produktą (BVP), tenkantį vienam
gyventojui. Šis rodiklis nuo Lietuvos įstojimo į Europos Sąjungą 2004 m. iki 2008 m. sparčiai didėjo ir išaugo nuo
13 956 Lt vienam gyventojui iki 33 187 Lt vienam gyventojui. Per 2008 metus BVP vienam gyventojui išaugo 14,2
proc. Tačiau žvelgiant į Eurostat pateiktus duomenis, Lietuvos BVP vienam šalies gyventojui pagal perkamosios
galios standartus 2008 m. sudarė 59,9 proc. ES-27 vidurkio (24 pav.).

23

24

Vertinant ryšių rinkos vartotojų gebėjimą mokėti už interneto, televizijos ar telefonijos paslaugas, apžvelgiamos
gyventojų darbo užmokesčio tendencijos, nuo kurių priklauso ir tai, kiek gyventojas gali skirti lėšų IRT paslaugoms.
Stebint darbo užmokesčio kaitą 2001–2008 metų laikotarpiu, matyti pastovus šio rodiklio augimas. Tačiau Statistikos
18
departamento duomenimis, 2008 m. minimalioji mėnesinė gyventojo alga Lietuvoje (232 EUR/mėn.), kaip ir 2006–
2007 m., išliko viena mažiausių tarp 20 ES valstybių narių.
Minimalioji mėnesinė alga 2008 m. augo 18-oje iš 20 ES valstybių narių. Jungtinė Karalystė – vienintelė valstybė,
kuri sumažino minimaliąją mėnesinę algą 10 proc. (nuo 1 361 EUR/mėn iki 1 223 EUR/mėn.), o Liuksemburge
minimalioji mėnesinė alga išliko nepakitusi – 1570 EUR/mėn. Didžiausias augimas 2008 m., palyginti su 2007 m.,
buvo Lietuvoje – 33,33 proc. nuo 174 EUR/mėn. iki 232 EUR/mėn., mažiausias Prancūzijoje – 2,07 proc. – nuo
1 254 EUR/mėn iki 1 280 EUR/mėn. Kadangi 2001–2008 metų laikotarpiu minimalioji mėnesinė alga Lietuvoje didėjo,
adekvačiai nuo 2001 m. vidutinis darbo užmokestis išaugo 2,2 karto. (26 pav.)

Vienam namų ūkio nariui per mėnesį 2007 m. teko 859,3 Lt. pajamų. Nuo 2003 m. iki 2007 m. pajamos,
tenkančios vienam namų ūkio nariui, išaugo 87,78 proc., o vartojimo išlaidos – 66 proc. Piniginių išlaidų suma,
tenkanti vienam ūkio nariui, 2007 m., palyginti su 2006 m., išaugo 16,9 proc., o pajamos, tenkančios vienam namų
ūkio nariui, 26,2 proc. (27 pav.)
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Lietuvos statistikos metraštis, 2008// Statistikos departamentas
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Nagrinėjant namų ūkių pinigines išlaidas ryšių paslaugoms visų vartojimo išlaidų atžvilgiu, matyti, jog nuo 2003 m.
iki 2006 m. piniginių išlaidų dalis ryšiams nežymiai mažėjo, o 2006–2007 m. laikotarpiu ši dalis išliko 4,8 proc.
(28 pav.) Per 2007 m. išlaidos ryšių paslaugoms, tenkančios vienam namų ūkio nariui, padidėjo 4,8 Lt, bet toks
išlaidų ryšiams augimas (15,5 proc.) nėra didesnis nei bendrų, vienam namų ūkio nariui tenkančių išlaidų pokytis
(16,9 proc.). Vadinasi, gyventojų skiriamų išlaidų dalis ryšių paslaugoms pirkinių krepšelyje išlieka nepakitusi, nors
kilo ir minimalioji alga, ir mėnesinis darbo užmokestis.
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Įmonės
Lietuvos įmonių naudojimosi internetu rodiklis 2006–2007 m. kito visai nežymiai (0,9 procentinio punkto), tačiau
2008 metais padidėjo 4,3 procentinio punkto ir 7 procentiniais punktais lenkė Latvijos rodiklį. Čekijos bei Austrijos
įmonių naudojimosi internetu rodikliai išliko nepakitę.

19

Žemiau pateiktuose paveiksluose, matyti, jog įmonių naudojimasis internetu ir kompiuteriu tiesiogiai priklauso
nuo jų dydžio, t. y. kuo didesnė įmonė, tuo labiau naudojimosi internetu ir kompiuteriu rodiklis artėja prie 100 proc.
Per 2008 m. įmonių, kuriose dirba iki 250 darbuotojų, naudojimosi internetu ir kompiuteriu rodikliai didėjo vienodai.
Vadinasi, įmonių apsirūpinimas kompiuteriais lemia jų poreikį naudotis internetu.
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Informacinės technologijos Lietuvoje 2008 // Statistikos departamentas, Vilnius 2008;
Český statistický úřad// http://www.czso.cz/csu/2007edicniplan.nsf/engt/FE003FE4D2/$File/0001071319.xls ;
http://www.czso.cz/csu/2008edicniplan.nsf/engt/3F002B2AA0/$File/970208011.pdf ;
Latvijas Statistika // http://www.csb.gov.lv/csp/events/?mode=arh&period=01.2008&cc_cat=256&id=5938# ;
http://www.csb.gov.lv/csp/content/?cat=2096# ;
Statistics Austria // http://www.statistik.at/web_en/static/enterprises_with_internet_usage_in_january_2008_028947.pdf.
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2005–2008 m. laikotarpiu daugėjo įmonių, kurios naudojosi internetu LAN (angl. local area network) tinklu –
kasmet vidutiniškai 6,3 proc. Šiuo laikotarpiu populiarėjo bevielio LAN technologija, kurios naudojimas išaugo 14,9 proc.
Per 2008 m. įmonėse vidinio tinklo naudojimas sumažėjo 23,7 procentinio punkto, o ekstraneto naudojimas pakilo
nedaug – 0,3 procentinio punkto. (32 pav.)

Vertinant Lietuvos įmonių naudojimąsi interneto paslaugomis, pažymėtina, jog 2008 m. Lietuvos rodiklis
(94 proc.) viršijo ES vidurkį, kuris nuo 2007 m. liko nepakitęs ir sudarė 93 proc. Interneto prieigos skvarba Lietuvos
įmonėse padidėjo 5 procentiniais punktais ir pagerino Lietuvos pozicijas 27 ES valstybių atžvilgiu. Eurostat
duomenimis, Lietuvos ir Italijos rodikliai buvo vienodi.
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Interneto saugumo tema išliko aktuali, nes augant vartotojų skaičiui siekiama, kad šie kuo mažiau ir rečiau
susidurtų su kaskart didesnę ar mažesnę žalą padarančiais kompiuterių virusais, duomenų vagystėmis, įsilaužimais
į asmeninius kompiuterius ir pan. Remiantis RRT užsakymu 2008 m. atliktais tyrimais, dažniausiai pasitaikę tinklų ir
informacijos saugumo incidentai, su kuriais susidūrė verslo subjektai, buvo nepageidaujami elektroninio pašto
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pranešimai (susidūrė 75,2 proc. įmonių) bei kompiuteriniai virusai (53 proc. įmonių). Tačiau 2008 m., palyginti su 2007 m.,
pastebimas šių incidentų, su kuriais susiduria įmonės, mažėjimas. Per 2008 m. nepageidaujamų elektroninio pašto
pranešimų sumažėjo 7,8 procentinio punkto, o kompiuterinių virusų – 20 procentinių punktų.

Tyrimo rezultatai parodė, kad Lietuvoje įmonių naudojimasis antivirusinėmis programomis 2008 m. sumažėjo
4,4 proc. (35 pav.) Per 2008 m. daugiau nei dvigubai – 56,2 proc. sumažėjo nepageidaujamų elektroninių laiškų
blokavimo naudojimas įmonėse ir beveik dvigubai – „Antispyware“ programinės įrangos naudojimas (nuo 30 proc.
iki 19 proc.). 2008 m. įmonės mažiau saugojosi nuo galimų incidentų, tačiau 25 proc. išaugo interneto naudotojų,
kurie darosi atsargines duomenų kopijas, skaičius. Taip pat 2008 m., siekdami apsaugoti savo ir klientų duomenis,
interneto paslaugų teikėjai skyrė daugiau dėmesio informacijos saugumui bei naudojo daugiau apsaugos priemonių.

30

Apibendrinant Lietuvos ryšių sektoriaus socialinius ir ekonominius veiksnių pokyčius, galima teigti, jog
kompiuteris ir informacinės technologijos yra neatsiejama namų ūkių ir darbo aplinkos dalis. Šį teiginį patvirtina tai,
jog kasmet vis daugiau namų ūkių naudojosi kompiuteriu ar internetu, taip pat daugėjo įmonių, kurių naudojimosi
internetu rodiklis tapo didesnis nei ES vidurkis.
Daugiausia informacinėmis technologijomis naudojosi 16–24 m. amžiaus gyventojai – virš 90 proc. Tai pat
daugėjo 45–54 m. ir 55–64 m. amžiaus gyventojų, kurie naudojosi internetu – atitinkamai 7,6 procentinio
punkto ir 7,3 procentinio punkto.
Svarbu paminėti, jog sparčiai mažėja kaimų bei miestų interneto prieigos atskirtis dėl vykdomo „Kaimiškųjų
vietovių informacinių technologijų plačiajuosčio tinklo RAIN“ projekto, kurio pabaiga numatoma 2012 m.
Žvelgiant iš ekonominės pusės, matoma, jog didėjant BVP 1 gyventojui pagal perkamosios galios standartus,
augo vidutinės mėnesinės pajamos bei vartojimo išlaidos, tenkančios vienam namų ūkio nariui, bet Lietuvos
gyventojų ryšių paslaugoms skiriamų išlaidų dalis nekito ir sudarė 4,8 proc. Taigi, visi šie socialiniai ir
ekonominiai pokyčiai iš esmės paspartins žinių ir informacinės visuomenės plėtrą visoje Lietuvoje.
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3. Konkurencinė aplinka

3.1. Rinkos dalyviai
2008 m. pabaigoje 157 rinkos dalyviai elektroninių ryšių rinkoje teikė šias paslaugas: fiksuoto telefono ryšio,
judriojo telefono ryšio, skirtųjų linijų, interneto prieigos, duomenų perdavimo, fizinių šviesolaidinių (optinių) linijų
skaidulų, kabelinės, mikrobangų daugiakanalės ir IP televizijos, laidinio radijo bei radijo ir televizijos programų
siuntimo. Kai kurie rinkos dalyviai teikė po kelias elektroninių ryšių paslaugas.
Interneto prieigos rinkoje, kaip ir ankstesniais metais, buvo didžiausias vykdančių veiklą rinkos dalyvių
skaičius – 113. Judriojo telefono ryšio tinklo ir (arba) paslaugų teikimo veikla užsiimančių ūkio subjektų, kaip ir 2007
metais, buvo 13, viešųjų fiksuoto telefono ryšio tinklus ir (arba) paslaugas teikė 47 ūkio subjektai. Per metus naujus
pranešimus apie ketinimą teikti viešuosius fiksuoto telefono ryšio tinklus ir (arba) paslaugas pateikė 9 ūkio subjektai,
tačiau per 2008 m. šioje rinkoje sumažėjo vienu ūkio subjektu, vykdančiu veiklą. Skirtųjų linijų veikla 2008 m.
pabaigoje užsiėmė 13 ūkio subjektų. Kabelinės televizijos ir MDTV paslaugas teikė 52 ūkio subjektai. Pastebima, kad
2008 m. atskiruose elektroninių ryšių rinkos sektoriuose (išskyrus judriojo ryšio) teikiančių paslaugas dalyvių skaičius
nedaug mažėja. Rinkos dalyvių skaičiaus dinamika pateikiama 36 pav.

Pateikusių pranešimus apie veiklą rinkos dalyvių skaičius yra didesnis nei realiai vykdančių veiklą (37 pav.),
tačiau ir šis skaičius per 2008 metus sumažėjo. Pateiktų pranešimų apie viešųjų fiksuoto telefono ryšio tinklų ir (arba)
paslaugų teikimą skaičius sumažėjo nuo 65 iki 55. Nors judriojo telefono ryšio tinklus ir (arba) paslaugas teikti 2008
metais buvo pateikti 3 pranešimai, tačiau bendras pateiktų pranešimų skaičius sumažėjo nuo 20 iki 18. Skirtųjų linijų
paslaugų teikėjų skaičius per metus sumažėjo nuo 24 iki 17, o realiai vykdančių veiklą nuo 15 iki 13.
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2008 m. vis daugiau rinkos dalyvių užsiėmė daugiau nei viena elektroninių ryšių veikla. Žemiau, 1 lentelėje,
pateikiamas elektroninių ryšių rinkos dalyvių, teikiančių skirtingas elektroninių ryšių paslaugas, skaičius 2003–2008 m.
laikotarpiu.

Viešojo fiksuoto telefono tinklų ir paslaugų teikėjai
Viešojo fiksuoto ryšio veiklą 2008 m. vykdė 47 ūkio subjektai. 31 ūkio subjektas viešąsias telefono ryšio
paslaugas teikė naudodamas IP protokolą, iš jų 17 kabelinės televizijos tinklų operatorių, fiksuoto telefono ryšio
paslaugas teikiančių naudojant IP protokolą (2007 m. tokių teikėjų buvo 14). Tarp viešojo fiksuoto telefono ryšio
paslaugų teikėjų populiariausia paslauga yra tarptautiniai pokalbiai – 42 įmonės teikė tarptautinių pokalbių paslaugas,
28 teikė nacionalinių (vietinių ir (arba) tarpmiestinių) pokalbių paslaugas (tiek pat ūkio subjektų teikė ir 2007 m.), tik
didmenines (skambučių persiuntimo (tranzito)) paslaugas teikė 5 įmonės (2007 m. jų buvo 6).
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Naudojant IP protokolą, viešąsias telefono ryšio paslaugas teikė 31 ūkio subjektas, iš kurių 17 kabelinės
televizijos tinklų operatoriai (2007 m. tokių teikėjų buvo 14). Iš viso šiomis paslaugomis, kai skambučiai buvo
inicijuojami naudojant IP protokolą, 2008 m. pabaigoje naudojosi 21,8 tūkst. abonentų ir tai buvo 2,1 proc. mažiau
nei 2007 metais.
Daugumoje Europos Sąjungos šalių narių viešojo fiksuoto telefono ryšio teikėjų skaičius šiek tiek išaugo.
Didžiausias viešojo fiksuoto telefono ryšio paslaugų teikėjų skaičius yra Nyderlanduose – 180 ir per metus jis padidėjo
dar 4 teikėjais. Dideliu vykdančių veiklą fiksuoto ryšio rinkos dalyvių skaičiumi išsiskyrė Vokietija (165), Austrija (142),
Čekija (125) ir Jungtinė Karalystė (120). Per metus viešojo fiksuoto telefono ryšio tiekėjų sumažėjo – Lietuvoje,
Liuksemburge ir Belgijoje po 1 teikėją, Suomijoje 4-ais, Prancūzijoje 5-ais, o Graikijoje 6-ais teikėjais. Čekijoje šių
rinkos dalyvių skaičius išaugo beveik dvigubai – nuo 65 iki 125, taip pat Vengrijoje (nuo 58 iki 91) ir Lenkijoje (nuo 69
iki 85) pastebimas žymesnis viešojo fiksuoto telefono ryšio rinkos dalyvių augimas. (38 pav.)

2008 m. metų pabaigoje, surinkus operatoriaus kodą 10XX, buvo galima pasirinkti 10-ties paslaugų teikėjų
viešąsias fiksuoto telefono ryšio paslaugas, teikiamas TEO LT, AB, tinklu, iš jų UAB „Eurocom SIP“, UAB „Cubio“ bei
UAB „Linkotelus“ teikiamas paslaugas ir išankstiniu pasirinkimu (nerenkant operatoriaus kodo ir skambinimo metu
neatliekant jokios kitos papildomos procedūros, skirtos teikėjui pasirinkti).
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Per 2008 metus TEO LT, AB, linijų skaičius sumažėjo 2,6 proc. ir siekė 767,72 tūkst. linijų 2008 metų pabaigoje.
Kitų operatorių rinkos dalis pagal linijų skaičių išaugo nuo 1,39 proc. iki 2,19 proc. rinkos (39 pav.).

Naujieji fiksuoto telefono ryšio paslaugų teikėjai 2008 m. pabaigoje fiksuoto telefono ryšio paslaugas teikė
31,6 proc. (17,2 tūkst.) abonentų naudodami savo linijas, likusiems 37,3 tūkst. abonentų paslaugos buvo teikiamos
naudojant kitų elektroninių ryšių operatorių teikiamą prieigą.
Alternatyvių paslaugų teikėjų dalis viešojo fiksuoto telefono ryšio rinkoje per 2008 m. išaugo tiek pagal abonentų
ir linijų skaičių, tiek pagal inicijuotų skambučių srautą. Šių teikėjų abonentų skaičius augo 3 proc. nuo 52,0 tūkst. iki
54,5 tūkst., nuosavų linijų skaičius išaugo 57 proc. nuo 11,12 iki 17,21 tūkst. linijų. Inicijuotų skambučių trukmė per
metus padidėjo 5,6 proc. nuo 56,84 mln. min. iki 60,02 mln. min. (per 2007 m. sumažėjo 3,5 proc.), tačiau per 2008
m. fiksuoto telefono ryšio paslaugų alternatyviųjų teikėjų gaunamos pajamos sumažėjo 6 proc. nuo 19,5 mln. Lt.
iki 18,4 mln. Lt (2007 m. buvo užfiksuotas 4,5 proc. augimas). Bendros šios fiksuoto telefono ryšio rinkos pajamos
(neįskaičiuojant pajamų iš tinklų sujungimo) sumažėjo 3,5 proc. ir metų pabaigoje siekė 399,699 mln. litų.
Alternatyviųjų fiksuoto telefono ryšio rinkos dalyvių rinkos dalių dinamika pateikiama 40 pav.
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Daugelyje ES šalių narių fiksuoto ryšio rinkos pasižymi aukšta koncentracija. 2007 m. Lietuvoje, istoriniam
20
operatoriui užimant didelę rinkos dalį, fiksuoto ryšio rinkos koncentracijos lygis (apibrėžiamas Herfindahl-Hirschman
indeksu) išlieka vis dar labai aukštas. Lietuva patenka tarp aukščiausiu koncentracijos lygiu pasižyminčių ES šalių
(tarp jų ir Bulgarija, Kipras, Latvija, Malta, Slovėnija, Suomija), kurių koncentracijos rodiklis viršija 8 000. (41pav)

20

Maksimali reikšmė, kai rinkoje veikia viena įmonė, yra 10 000

36

Viešojo judriojo telefono tinklų ir paslaugų teikėjai
Lietuvos judriojo ryšio rinkoje 2008 m. pabaigoje, kaip ir 2007 metais, veikė 13 ūkio subjektų: trys operatoriai, šeši
paslaugų teikėjai, neturintys savo tinklo ir paslaugas teikiantys UAB „Bitė Lietuva“ tinklu, ir 4 paslaugų perpardavėjai.
ES valstybėse judriojo telefono ryšio operatorių skaičiaus pokyčiai 2008 m., palyginti su 2007 m. ir 2006 m.,
buvo nežymūs. Vidutiniškai ES valstybėse yra po 3 operatorius, turinčius GSM 900 ir (ar) DSC 1800 licencijas.
Dauguma operatorių turi ir UMTS licencijas. (42 pav.)

Galima teigti, jog konkurencija judriojo ryšio rinkoje ES intensyvėja. Pagal svertinį visų Europos Sąjungos
valstybių vidurkį didžiausio operatoriaus dalis 2008 m. sumažėjo 1 procentiniu punktu, kitų konkurentų išaugo beveik
2 procentiniais punktais. (43 pav.)
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Naujųjų judriojo ryšio paslaugų teikėjų užimama rinkos dalis pagal pajamas Lietuvoje nuosekliai, nors ir lėtai
augusi iki 2007 m. I pusmečio, 2008 m. I pusmetį sumažėjo. (45 pav.)

Bendra viešuose judriojo telefono ryšio tinkluose inicijuotų pokalbių trukmė 2008 m., palyginti su 2007 m.,
išaugo 17 proc. (2007 m. augimas buvo 22 proc.) ir sudarė 4 606,5 mln. minučių.
Nagrinėjant rinką pagal inicijuojamų skambučių trukmę, 2008 m. IV ketvirtį UAB „Omnitel“ užėmė 36,5 proc.
rinkos, UAB „Bitė Lietuva“ – 22,6 proc., UAB „Tele2“ dalis išaugo iki 37,6 proc. Naujiesiems paslaugų teikėjams teko
3,2 proc. rinkos.
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2008 m., palyginti su 2007 m., UAB „Tele2“ rinkos dalis išaugo 6 procentiniais punktais, o kitų paslaugų teikėjų
sumažėjo.

39

Interneto paslaugų teikėjai
Interneto prieigos paslaugas 2008 m. pabaigoje teikė 113 teikėjų. Analizuojant rinką pagal pajamas, gautas iš
interneto prieigos paslaugų (naudojant kompiuterį) teikimo, matyti, jog situacija panaši kaip ir 2007 m.: rinkos lydere
2008 m. buvo TEO LT, AB, ir užėmė 41,2 proc., tačiau, palyginti su 2007 m., jos rinkos dalis sumažėjo 2 procentiniais
punktais. UAB „Omnitel“ (12,4 proc.) ir UAB „Bitė Lietuva“ (6,2 proc.) savo rinkos dalis per metus padidino nežymiai
– atitinkamai 1,2 ir 0,7 procentinio punkto. Kitų rinkos dalyvių pajamos sudarė mažiau nei po 4 proc. bendrų rinkos
pajamų. (48 pav.).

3.2. Gyventojų naudojimosi paslaugomis dinamika atskiruose sektoriuose
2008 metais toliau augo judriojo ryšio skvarba: metinis augimas buvo 3,7 procentinio punkto, o aktyvių abonentų
skaičius 100 gyventojų 2008 metų pabaigoje siekė 149,9. Interneto skvarba per metus išaugo 3,9 procentinio punkto
ir pasiekė 21,2 proc. Plačiajuosčio ryšio skvarba 2008 metų pabaigoje beveik susilygino su interneto skvarba ir metų
pabaigoje siekė 21,1 proc. Per 2008 m. sumažėjo tik fiksuoto ryšio skvarba: sumažėjimas siekė 0,3 procentinio punkto ir
metų pabaigoje sudarė 23,4 proc. (49 pav.). Analizuojant 1997–2008 m. laikotarpį, didžiausia viešojo fiksuoto telefono
ryšio skverbtis Lietuvoje 100 gyventojų buvo 2000 m. – 34 proc. Nuo 2000 iki 2006 metų viešojo fiksuoto telefono ryšio
skverbtis 100 gyventojų kasmet vidutiniškai mažėjo 1,73 procentinio punkto ir 2006 m. pabaigoje siekė 23,4 proc.
2007 m. fiksuoto telefono ryšio skverbtis, palyginti su 2006 m., buvo išaugusi 0,3 procentinio punkto, 2008 m.
vėl sumažėjo 0,3 procentinio punkto ir pasiekė 2006 m. lygį.
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Labiausiai abonentų skaičius 2008 m. išaugo interneto prieigos paslaugų ir plačiajuosčio ryšio rinkoje –
21,99 proc. (per 2007 m. interneto prieigos paslaugų abonentų skaičius išaugo 39,4 proc.) ir metų pabaigoje pasiekė
709,79 tūkst.
Plačiajuosčio ryšio abonentų skaičius per 2008 m. išaugo 16,3 proc. (2007 m. augimas buvo didesnis – 37,7 proc.),
o plačiajuosčio ryšio technologijomis 2008 m. pabaigoje naudojosi 590,1 tūkst. abonentų (2007 m. – 507,6 tūkst.
abonentų).
21
Viešojo judriojo ryšio rinkoje aktyvių viešojo judriojo telefono ryšio abonentų skaičius per 2008 m. išaugo
2,06 proc. ir tai buvo mažesnis augimas nei 2007 m., kuomet aktyvių viešojo judriojo telefono ryšio abonentų skaičius
buvo išaugęs 4,1 proc. 2008 m. pabaigoje viešojo judriojo telefono ryšio abonentų skaičius peržengė 5 mln. ribą ir
22
siekė 5 022,6 tūkst.
Fiksuoto telefono ryšio abonentų skaičius 2008 m., palyginti su 2007 m., sumažėjo 2,15 proc. ir metų pabaigoje
buvo 822,2 tūkst. Fiksuoto telefono ryšio linijų skaičius per 2008 m. sumažėjo 1,81 proc. ir metų pabaigoje siekė
784,94 tūkst.

21
22

Abonentai, kurie nors vieną kartą per paskutiniuosius tris mėnesius pasinaudojo judriojo ryšio paslaugomis arba sumokėjo
mokesčius.
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.
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Judriojo ryšio skvarba
Lietuva išlieka viena lyderių ES pagal judriojo ryšio skvarbą. 2008 m. pabaigoje Lietuvos judriojo ryšio skvarba
sudarė 149 proc. ir buvo antroje vietoje ES (Italija ir Liuksemburgas atitinkamai užėmė pirmą ir trečią vietas). Šios
valstybės ir pernai sudarė pirmųjų valstybių trejetą pagal judriojo ryšio skvarbą.
23
14 pažangos ataskaitoje akcentuota, kad Europa yra pasaulinė judriojo ryšio paslaugų lyderė – abonentų
skaičius sudarė 119 proc. ES gyventojų ir buvo didesnis nei JAV (87 proc.) ar Japonijoje (84 proc.).
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Tai, kad didžiausią skvarbą turinčiose valstybėse jau pasiektas brandos etapas, rodo nebe toks spartus judriojo
ryšio skvarbos augimas: Lietuvoje per metus skvarba išaugo 4 procentiniais punktais, tiek pat išaugo ir Italijoje, tačiau
Liuksemburge sumažėjo 2 procentiniais punktais. Didžiausias šio rodiklio augimas buvo Vokietijoje, Portugalijoje,
Bulgarijoje (52 pav.). 2008 m. 27 ES šalių skvarbos vidurkis buvo 119 proc., o 2007 m. – 112 proc.

2008 m. judriojo ryšio abonentų skaičius išaugo 2,07 proc. Per 2008 metus aktyvių judriojo telefono ryšio
išankstinio mokėjimo paslaugomis besinaudojančių abonentų skaičius Lietuvoje sumažėjo 0,34 proc. (2007 m. buvo
3,17 proc. augimas), besinaudojančių mokėjimo pagal pateiktas sąskaitas paslaugomis skaičius išaugo 8 proc.
(2007 m. augimas buvo – 5,19 proc.), o kitų paslaugų gavėjų, besinaudojančių mokėjimo pagal pateiktas sąskaitas
paslaugomis, skaičius išaugo 4,6 proc. (2007 m. augimas – 9,13 proc.).
Išankstinio mokėjimo paslauga Lietuvoje išlieka populiaresnė nei mokėjimo pagal sąskaitas ir aktyvių abonentų
struktūra pagal pasirinktą mokėjimo už suteiktas paslaugas būdą beveik nesikeičia. 2008 m. pabaigoje aktyvių
abonentų struktūroje pagal pasirinktą mokėjimo būdą išankstinio mokėjimo paslauga besinaudojančių aktyvių judriojo
telefono ryšio abonentų dalis metų pabaigoje siekė 64,68 proc., t. y. 1,57 procentinio punkto mažiau nei 2007 m.
pabaigoje. (53 pav.)

43

Lietuvoje daugiau abonentų renkasi išankstinio mokėjimo paslaugas nei vidutiniškai ES. Palyginus su ES-27
vidurkiu, išankstinio mokėjimo paslaugomis besinaudojančių abonentų Lietuvoje yra 7 procentiniais punktais daugiau.
Lietuva patenka į penketuką ES valstybių narių, kuriose didesnis skaičius abonentų renkasi išankstinio
mokėjimo paslaugas: Italijoje šie abonentai sudaro 88 proc. visų judriojo telefono ryšio abonentų skaičiaus, Maltoje
– 87 proc., Portugalijoje ir Airijoje atitinkamai 72 ir 70 proc. ir Lietuvoje 69 proc. (54 pav.)

Judriojo ryšio rinkoje 2008 m. pabaigoje buvo 5 022,6 tūkst. aktyvių abonentų, o operatoriai išlaikė panašias
rinkos dalis pagal abonentus kaip ir praėjusiais metais. UAB „Tele2“ užimama rinkos dalis pagal abonentų skaičių
išaugo 1,8 procentinio punkto, o naujųjų paslaugų teikėjų – 0,6 procentinio punkto. Didžiausią rinkos dalį užimančios
UAB „Omnitel“ dalis sumažėjo 0,7 procentinio punkto – beveik 40 proc. rinkos sudarė ir „Omnitel“ dalis pagal pajamas.
UAB „Bitė Lietuva” abonentų dalis sumažėjo 1,7 procentinio punkto.

44

2008 m. pagal aktyvių abonentų skaičių atskirose kategorijose operatoriai išlaikė panašias pozicijas: UAB
„Omnitel“ orientuojasi į mokančius pagal sąskaitas paslaugų gavėjus (45,8 proc. rinkos dalies) bei vartotojus (39,8
proc. dalies) ir užima pirmaujančias pozicijas šiuose segmentuose. UAB „Bitė Lietuva“ turi 38,4 proc. paslaugų
gavėjų, mokančių pagal sąskaitas. UAB „Tele2“ buvo lyderė išankstinio vartojimo segmente – jos rinkos dalis siekė
43,5 proc. (55 pav.)

Plačiajuosčio ryšio skvarba
Pastaraisiais metais matomas nuolatinis plačiajuosčio ryšio abonentų augimas. Plačiajuosčio interneto
abonentų skaičius 2008 metais išaugo 40 proc. (2007 m. – 38 proc.) (56 pav.).

45

2008 m. spalio mėn. duomenimis matyti, kad aukščiausia fiksuoto plačiajuosčio ryšio skvarba buvo Danijoje –
24
37,3 proc., Nyderlanduose – 36,2 proc., mažiausia Slovakijoje – 10,9 proc., o ES vidurkis siekė 22,9 proc. (57 pav.).
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Pastebėtina tai, kad judriojo plačiajuosčio ryšio, naudojantis kompiuteriu, skvarba 2008 m. pabaigoje Lietuvoje
25
sudarė 3,4 proc. ir tai 0,6 procentinio punkto viršijo ES vidurkį, kuris buvo 2,8 proc. Žemiau pateikiami judriojo
plačiajuosčio ryšio skvarbos rodikliai ES (2009 m. sausio mėn. duomenys).

Pajamos iš vieno abonento
Pajamų, gautų iš vieno abonento per mėnesį (ARPU), dinamika 2008 metais rodo nuoseklų mažėjimą visuose
segmentuose. Vidutiniškai mažiausiai pajamų iš vieno abonento gaunama judriojo ryšio sektoriuje – 2008 m. IV
ketvirtį ARPU sumažėjo iki 21 lito (2007 m. IV ketvirtį buvo 23 litai). Fiksuoto ryšio ARPU 2008 m. IV ketv., palyginti
su 2007 m. IV ketv., sumažėjo 2,5 proc. Už interneto prieigos paslaugas vienas abonentas 2008 m. IV ketvirtį mokėjo
6,25 proc. mažiau nei prieš metus.

Judriojo ryšio operatorių vidutinės per mėnesį iš vieno aktyvaus judriojo ryšio abonento gaunamos pajamos
(ARPU) 2008 m. mažėjo visuose tinkluose, išskyrus UAB „Tele2“.
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3.3. Numerio perkėlimo paslauga
Numerio perkėlimas yra viena pagrindinių konkurencijos skatinimo priemonių. 2008 m. dar daugiau abonentų
perkėlė savo judriojo ir fiksuoto telefono ryšio numerius.

Numerio perkėlimo paslauga fiksuoto ryšio tinkle
Lietuvoje iki 2008 m. pabaigos 12,5 tūkst. fiksuoto telefono ryšio abonentų buvo perkėlę savo numerius į kitus
fiksuoto telefono ryšio tinklus. Per 2008 m. buvo perkelti 3 527 fiksuoto ryšio numeriai. Palyginti su 2007 m., perkeltų
numerių skaičius sumažėjo 9 procentais.

26

Įskaitant pajamas, gautas už MMS, SMS, GPRS.

48

Nuo numerio perkėlimo paslaugos atsiradimo (2004 m. balandžio mėnesio) daugiausiai fiksuoto telefono
ryšio abonentų savo numerį perkėlė į UAB „Mediafon“ tinklą – tai sudarė 25 proc. visų šia paslauga pasinaudojusių
abonentų. Į AB „Lietuvos geležinkeliai“ tinklą buvo perkelti 24 proc. numerių (didžioji dalis numerių buvo perkelta
2005 m. IV ketvirtį). Į Eurocom grupės bendroves, UAB „CSC Telecom“ ir UAB „Nacionalinis telekomunikacijų tinklas“
buvo perkelta po daugiau nei 10 proc. visų perkeltų numerių. Didžioji dalis – virš 90 proc. numerių – buvo perkelta iš
istorinio operatoriaus TEO LT, AB, tinklo.

Per 2008 metus daugiausia fiksuoto telefono numerių į kitus tinklus abonentai perkėlė Italijoje – perkeltų
numerių skaičius 2008 metų pabaigoje buvo 1,3 karto didesnis nei 2007 metų pabaigoje. Lietuvoje ir Latvijoje
perkeltų numerių skaičius siekė atitinkamai 12,5 ir 12,6 tūkst. Lietuvoje, Maltoje ir Estijoje viešojo fiksuoto telefono
ryšio numerio perkeliamumo paslauga vartotojui yra teikiama nemokamai.

49

Perkelti fiksuoto telefono ryšio numerį ES vidutiniškai užtrunka 7,5 dienos. Greičiausiai numeris perkeliamas
Belgijoje – per 2 dienas, o Lenkijoje tai gali užtrukti ilgiausiai – 23 dienas (64 pav.). Fiksuoto telefono ryšio numerio
perkėlimas Lietuvoje trunka iki 5 dienų.

Numerio perkėlimo paslauga judriojo telefono ryšio tinkle
Judriojo telefono ryšio numerio perkėlimo paslauga gana populiari: iki 2008 metų pabaigos ja pasinaudojo
300,8 tūkst. abonentų – tai sudaro 6 procentus bendro aktyvių judriojo telefono ryšio abonentų skaičiaus 2008 m.
pabaigoje.
Per 2008 metus judriojo telefono ryšio numerio perkėlimo paslauga pasinaudojo 95,5 tūkst. abonentų – tai
26 proc. daugiau nei 2007 metais. 2008 metais 44 proc. perkėlusių numerį abonentų pasirinko UAB „Tele2“ tinklą,
29 proc. – UAB „Omnitel“ tinklą, 22 proc. – UAB „Bitė Lietuva“. Iš naujųjų judriojo telefono ryšio paslaugų teikėjų
populiariausia buvo judriojo ryšio paslaugų teikėja UAB „Teledema“ (veikianti UAB „Bitė Lietuva“ tinklu), kurios tinklą
pasirinko 4 proc. abonentų.
Nuo numerio perkėlimo paslaugos įvedimo pradžios daugiausiai numerių – 36,9 proc. – buvo perkelta į UAB
„Bitė Lietuva“.
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Nuo 2005 m. iki 2008 m. pabaigos dažniausiai numerio perkėlimo paslauga buvo pasinaudota perkeliant
numerį iš UAB „Omnitel“ tinklo, tačiau ši dalis per metus sumažėjo nuo 64 iki 59 proc. visų perkeltų numerių, šiek tiek
daugiau – 2 procentiniais punktais – išaugo iš UAB „Tele2“ perkeltų numerių.
2008 metais 59 proc. visų numerį perkėlusių abonentų paliko UAB „Omnitel“, 29 proc. abonentų pasiliko savo
numerį, pereidami iš UAB „Bitė Lietuva“ tinklo, 10 proc. iš UAB „Tele2“ tinklo. Iš kitų judriojo telefono ryšio paslaugų
teikėjų numerį perkėlusių abonentų skaičius sudarė iki 2 proc.
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ES valstybėse narėse nuo numerio perkėlimo paslaugos atsiradimo savo numerį į kitus judriojo telefono
ryšio tinklus perkėlė 9,3 proc. abonentų. Numerį perkėlusių abonentų dalis nuo bendro viešojo judriojo telefono
ryšio abonentų skaičiaus ES valstybėse pateikiama 66 pav. (2008 m. spalio mėn. duomenys). Suomijoje perkelta
daugiausiai – 68 proc. – numerių į kitus tinklus nuo šios paslaugos atsiradimo pradžios, Danijoje – 42 proc., Ispanijoje
– 29 proc. Didžiausias abonentų, perkėlusių numerius į kitus judriojo telefono ryšio tinklus, skaičius buvo Ispanijoje ir
Italijoje. Rumunijoje ši paslauga kol kas neįdiegta.

Viešojo judriojo telefono ryšio numerio perkėlimo paslauga nemokamai teikiama Lietuvoje, Estijoje, Ispanijoje
ir Maltoje.

3.4. Technologinė konkurencija
Per 2008 metus fiksuoto telefono ryšio linijų skaičius sumažėjo 1,8 proc. ir buvo lygus 784,94 tūkst. Prieigai prie
abonentų populiariausios buvo metalinės vytos poros linijos – 2008 metais, kaip ir 2007 metais, jos sudarė daugiau
kaip 88 proc. fiksuoto telefono ryšio linijų, tačiau jų skaičius sumažėjo 2,2 proc. Linijų, kuriomis fiksuoto
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telefono ryšio paslaugos buvo teikiamos duomenų perdavimo kanalais, skaičius per metus išaugo 35 proc., o linijų
kabelinės televizijos tinklais – 2,5 karto ir šių linijų rinkos dalis padidėjo nuo 0,04 proc. iki 0,10 proc. Belaidžio ryšio
linijų skaičius sumažėjo 6,4 proc.

2008 m. pajamų, gautų iš interneto paslaugų, teikiamų šviesolaidinėmis ryšio linijomis, dalis augo labiausiai –
5,5 proc. 2,7 procentinio punkto taip pat augo pajamos iš judriojo radijo ryšio tinklu teikiamos interneto prieigos. xDSL
technologija teikiamos interneto prieigos dalis, palyginti su 2008 m., sumažėjo 2 procentiniais punktais ir sudarė
38,9 proc. rinkos. (69 pav.)
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2008 m. mažėjo xDSL prieiga besinaudojančių abonentų rinkos dalis (3,05 procentinio punkto nuo 45,58 proc.
iki 42,53 proc.). Lietuvoje pažangesnėmis nei DSL technologijomis naudojasi 57,46 proc. abonentų ir tai yra daugiau
27
nei ES vidurkis (21 proc.).
Abonentų, kurie plačiajuosčiam ryšiui gauti naudoja kabelinės televizijos linijas, užimama rinkos dalis sudarė
11,1 proc., vietiniais tinklais (LAN) prisijungiančių prie plačiajuosčių interneto prieigos paslaugų abonentų sudarė
8,4 proc. Šviesolaidinėmis ryšio linijomis besijungiančių prie interneto prieigos paslaugų abonentų rinkos dalis 2008
m. išaugo 9,01 procentinio punkto iki 27,65 proc. ir tai buvo didžiausias augimas, vertinant pagal prisijungimo prie
plačiajuosčio ryšio pasirinktą technologiją. ECTA duomenimis, 2008 m. rugsėjo mėn. šviesolaidinių linijų skvarbos
vidurkis Europoje buvo 0,3 proc. Lietuva buvo paminėta kaip viena iš trijų šalių, turinčių aukštą šviesolaidinių linijų
28
skvarbą – 4,2 proc. Švedijoje šviesolaidinių linijų skvarbos vidurkis siekė 5,6 proc., Latvijoje – 4,9 proc.
Belaidėmis plačiajuostėmis interneto prieigos paslaugų technologijomis besinaudojančiųjų abonentų skaičius
nežymiai sumažėjo – 0,56 procentinio punkto, tačiau tikėtina, kad šios technologijos vartojimas ateityje turėtų didėti
dėl naujesnės kartos judriojo radijo ryšio, WiMAX belaidžio ryšio technologijų Lietuvoje plėtros.
Lyginant 2008 m. su 2007 m. plačiajuosčio ryšio abonentų, prisijungusių prie interneto skirtingomis
technologijomis, skaičių, darytina išvada, kad nors naudojamos xDSL technologijos rinkos dalis sumažėjo, tačiau
bendras plačiajuosčio ryšio abonentų skaičius išaugo 22,6 proc. dėl kitų prieigos technologijų naudojimo.

27
28

Progress report on the single European electronic communications market 2008 (14th Report), European Commission,
Brussels 2008
ECTA. Spain stagnates as Telefonica profits: broadband study shows. [žiūrėta 2009 m. balandžio 23 d.]. Prieiga per internetą:
<http://www.ectaportal.com/en/upload/File/Broadband_Scorecards/Q3_2008/Telefonica_bb_scard_release_020309_final.pdf>
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4. Balso paslaugos
Bendroji rinkos apžvalga
Balso paslaugų pajamas sudaro pajamos, gautos iš mažmeninių fiksuoto ir judriojo telefono ryšio pokalbių.
Pajamos iš judriojo telefono ryšio pokalbių apima pajamas, gautas už balso bei vaizdo skambučius, pokalbius
abonentų, besinaudojančių tarptinklinio ryšio paslaugomis, bei pokalbius iš užsienio į Lietuvos Respubliką atvykusių
abonentų ir besinaudojančių tarptinklinio ryšio paslaugomis. Gautos pajamos už balso paslaugas 2008 m. sudarė
didžiąją dalį – 45,23 proc. bendrojoje elektroninių ryšių pajamų struktūroje, tačiau, palyginus su 2007 m., užimama
balso paslaugų dalis sumažėjo 6,51 procentinio punkto. Pagal balso paslaugų sektoriaus pajamų dinamiką (71 pav.)
matyti, kad per 2008 metus pajamos sumažėjo 8,16 proc. ir sudarė 1 413,3 mln. Lt.

Judriojo telefono ryšio skvarba Lietuvoje 2008 m. pabaigoje siekė 149,9 proc., per metus pakilo 4,9 procentinio
29
punkto ir buvo antroje vietoje iš visų ES šalių narių. Tačiau stebint balso paslaugų pajamų pasiskirstymą tarp judriojo
ir fiksuoto telefono ryšio balso paslaugų, matyti, kad pajamos, gaunamos iš mažmeninių judriojo telefono ryšio balso
paslaugų (kartu su pajamomis iš tarptinklinio ryšio paslaugų) 2008 m., palyginus su 2007 m., sumažėjo 9,9 proc., o
pajamos iš mažmeninių fiksuoto telefono ryšio balso paslaugų – 3,33 proc. Nepaisant to, 2007–2008 metų laikotarpiu
gaunamos pajamos iš judriojo telefono ryšio paslaugų su pajamomis iš tarptinklinio ryšio paslaugų sudarė didžiąją
visų mažmeninių balso paslaugų dalį: 2007 m. – 73,63 proc., o 2008 m. – 72,25 proc.

29

Šaltinis: Progress Report on the Single European Electronic Communications Market 2008 (14th Report), European Commission,
Brussels 2009
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Balso paslaugų sektoriaus inicijuotų skambučių trukmę apima fiksuoto ir judriojo telefono ryšio tinkluose
inicijuotų skambučių trukmės (įskaitant ir Lietuvos operatorių abonentų, besinaudojančių tarptinklinio ryšio
paslaugomis, pokalbių minutes bei užsienio operatorių abonentų, atvykusių į Lietuvos Respubliką ir besinaudojančių
tarptinklinio ryšio paslaugomis, pokalbių minutes). Nuo 2003 m. iki 2008 m. inicijuotas pokalbių srautas nuolat didėjo
ir išaugo nuo 3 330,8 mln. min. iki 7 141,7 mln. min., t. y. 2,2 karto. Per 2008 metus inicijuotų pokalbių trukmė išaugo
12,43 proc., nors balso paslaugų rinkos pajamos, kaip minėta anksčiau, sumažėjo 8,16 proc. Žvelgiant į inicijuotų
skambučių dinamiką, pastebimas nuolatinis inicijuotų skambučių trukmės augimas – šio rodiklio didėjimo sparta
kasmet nežymiai lėtėja: 2006 m. skambučių trukmė augo 15,6 proc., 2007 m. – 14 proc., o 2008 m. – 12,4 proc.

Vertinant 2003–2008 metų laikotarpio mažmeninių balso paslaugų rinkos pajamų pokyčius pagal inicijuotų
skambučių trukmę judriojo ir fiksuoto telefono ryšio tinkluose, išryškėja inicijuotų skambučių srautų skirtumas – daugiau
inicijuojama skambučių judriojo telefono ryšio tinkluose. Pažymėtina, kad 2008 metais judriojo telefono ryšio balso
paslaugų inicijuotų skambučių srautas buvo daugiau kaip 3 kartus didesnis nei fiksuoto telefono ryšio balso paslaugų
(74 pav.). 2008 m., palyginti su 2007 m., inicijuotų pokalbių trukmė judriojo telefono ryšio tinklu išaugo 16,96 proc.,
o pokalbių fiksuoto telefono ryšio tinklu trukmė sumažėjo nedaug – 0,3 proc.
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Viešojo judriojo telefono ryšio tinkluose, kai abonentas yra Lietuvos Respublikoje, inicijuoto srauto dinamika
2004–2008 m. parodo Lietuvos judriojo telefono ryšio vartotojų didėjantį poreikį naudotis balso paslaugomis. 2008 m.
judriojo telefono ryšio tinklu inicijuotas srautas buvo 16,87 proc. didesnis nei 2007 m. ir sudarė 5 383,42 mln. minučių.

Viešojo judriojo telefono ryšio rinkoje inicijuotų srautų trukmės struktūra parodo, kur buvo nukreipti inicijuoti
skambučiai, t. y. kur judriųjų balso paslaugų vartotojas skambino. Inicijuotų skambučių srautų struktūra apima
skambučius užbaigtus: savame tinkle, kituose judriojo telefono ryšio tinkluose, fiksuoto telefono ryšio tinkluose bei
užsienio operatorių tinkluose. Savo tinkle užbaigtų skambučių dalis nuo 2006 m. iki 2008 m. buvo kur kas svaresnė
nei kitos dalys – tam sudarė sąlygas ir judriojo telefono ryšio operatoriai, kurie skatino savo abonentus kalbėtis
tarpusavyje savame tinkle mažesniais tarifais. 2003–2008 m. laikotarpiu inicijuotų ir užbaigtų savame tinkle pokalbių
trukmė vidutiniškai augo 29,23 proc. ir 2003 metais sudarė 61 proc., o 2008 metais 73 proc. visų inicijuotų skambučių.
Inicijuotų srautų struktūros dalyje, kuomet skambučiai užbaigti kituose judriojo telefono ryšio tinkluose, matomas
pastovus užbaigtų skambučių minučių didėjimas: 2007 m. augo 20,8 proc., o 2008 m. – 18,6 proc. 2008 metais
užbaigtų skambučių fiksuoto telefono ryšio tinkluose minučių apimtis augo ne taip sparčiai – 3,9 proc., o užsienio
operatorių tinkluose užbaigtų skambučių padaugėjo 12,7 proc.
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Įvertinus tarptinklinio ryšio srauto dinamiką, kuri parodo judriojo telefono ryšio balso paslaugų vartotojų,
išvykusių į užsienį, inicijuotų bei užbaigtų skambučių minučių pokyčius (77 pav.), 2008 m., palyginti su 2007 m.,
tarptinklinio ryšio pokalbių trukmė išaugo 29,4 proc.: nuo 44,61 mln. min. iki 57,73 mln. min. Lietuvos judriojo telefono
ryšio abonentų, išvykusių į užsienį, inicijuoto skambučių srauto augimas 2008 metais sudarė 15,1 proc., o išvykusių
į užsienį abonentų priimamų skambučių srautas išaugo net 43,5 proc., t. y. 16,1 procentinio punkto daugiau nei
2007 m. Išaugus į užsienį išvykusių abonentų priimamų skambučių srautui, 2008 m., palyginti su 2007 m., priimamų
skambučių apimties dalis tarptinklinio ryšio paslaugų struktūroje padidėjo nuo 50,4 proc. iki 55,9 proc.
2007 m. birželio 27 d. buvo patvirtintas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 717/2007 dėl
tarptinklinio ryšio per viešuosius judriojo telefono ryšio tinklus ES, iš dalies keičiantis direktyvą 2002/21/EB, kuriuo
reguliuojamos didmeninės ir mažmeninės tarptautinio tarptinklinio ryšio paslaugų (skambučių) kainos. ES šalių narių
judriojo telefono ryšio operatoriams nustatyta už balso skambučius, naudojantis tarptinkliniu ryšiu kitose valstybėse
narėse, vartotojams taikyti „Europos tarifą“ (maksimalią skambučio minutės kainą). Nuo 2008 m. rugpjūčio 30 d.
minutės kaina buvo 0,46 EUR (1,59 Lt.) inicijuojant skambutį ir 0,22 EUR (0,76 Lt.) priimant skambutį, o nuo 2009 m.
rugpjūčio 30 d. žadama šį tarifą dar mažinti atitinkamai – iki 0,43 EUR (1,48 Lt.) ir 0,19 EUR (0,66 Lt.). Pagal šiuos
reikalavimus Lietuvos judriojo telefono ryšio operatoriai nustatė beveik maksimalius tarifus savo abonentams, kurie
naudojasi tarptinkliniu ryšiu.
Nagrinėjant užsienio šalių viešojo judriojo telefono ryšio abonentų, atvykusių į Lietuvą, naudojimąsi tarptinklinio
ryšio paslaugomis, 2008 m., palyginti su 2007 m., matomas tiek inicijuotų, tiek priimtų pokalbių srauto augimas
14,6 proc. (nuo 33,47 mln. minučių iki 38,34 mln. minučių), tačiau jis nebe toks spartus kaip 2007 m., kada jis buvo
25,42 proc. Pastebima tendencija, jog priimtų skambučių srautas auga sparčiau (18,2 proc.) nei inicijuotų skambučių
srautas (10,5 proc.).

Viešojo fiksuoto telefono ryšio rinkos abonentų inicijuotų skambučių trukmė (apimanti ir fiksuoto telefono ryšio
balso paslaugas, teikiamas per IP protokolą) 2007–2008 m. laikotarpiu išliko beveik nepakitusi (78 pav.).
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Viešojo fiksuoto telefono ryšio rinkos inicijuotų srautų struktūroje didžiausią visų inicijuotų skambučių dalį
užima skambučiai užbaigti savame tinkle – 90 proc. Fiksuoto telefono ryšio inicijuotų skambučių užbaigimo savame
tinkle pokalbių trukmė apima: pokalbių trukmę trumpaisiais telefono ryšio numeriais (išskyrus 10XX bei internetu, kai
abonentai jungiasi komutuojama linija), vietinius bei tarpmiestinius pokalbius. Metinis pokalbių srautas trumpaisiais
telefono ryšio numeriais 2008 m., palyginti su 2007 m., sumažėjo 3,56 proc., taip pat 2,22 proc. sumažėjo vietinių
pokalbių srautas, tačiau metinis tarpmiestinių pokalbių srauto augimas 8,5 proc. lėmė, jog inicijuotų skambučių
užbaigimo srautas savame tinkle liko beveik nepakitęs.
Metinis skambučių užbaigimo srautas judriojo telefono ryšio tinkluose per metus sumažėjo 5,73 proc., kartu
šiek tiek sumažindamas judriojo telefono ryšio tinkluose užbaigiamų pokalbių dalį bendroje fiksuoto telefono ryšio
tinkle inicijuojamų pokalbių struktūroje – nuo 4,89 proc. (2007 m.) iki 4,62 proc. (2008 m.). Taip pat 2,12 proc. mažėjo
skambučių užbaigimas užsienio operatorių tinkluose, tačiau užbaigiamų viešojo fiksuoto telefono ryšio pokalbių dalis
2008 m. beveik nepakito ir sudarė 3,03 proc. (2007 m. – 3,09 proc.).
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Mažėjant fiksuoto telefono ryšio balso paslaugų rinkai, toliau plečiasi interneto telefonija. Palyginus ūkio
subjektų skaičių 2006–2008 m. laikotarpiu, ūkio subjektų, teikiančių IP telefonijos balso paslaugas, skaičius išaugo
25,9 proc. nuo 27 ūkio subjektų iki 34. Europos Sąjungos kontekste Lietuva 2007 m. buvo 9 vietoje pagal savo IP
telefonijos operatorių užimamos rinkos dalį (1,74 proc.), kuri buvo nustatyta pagal inicijuotų skambučių srautus,
ir aplenkė Lenkiją (1,72 proc.), Slovakiją (1,46 proc.), Portugaliją (1,1 proc.), Jungtines Karalystes (1 proc.), Airiją
(0,4 proc.), Ispaniją (0,38 proc.), Graikiją (0,26 proc.). Labiausiai pažengusios IP telefonijos srityje 2007 m. buvo
Nyderlandai (net 32 proc. rinkos užėmė IP telefonijos operatoriai), Prancūzija (27,34 proc.) bei Rumunija (24 proc.)
(80 pav.)

Stebint skambučių į internetą trukmę, kai abonentai jungiasi per komutuojamą liniją, matyti, kad paslauga tampa
vis mažiau populiari – nuo 2005 m. iki 2008 m. toks skambučių srautas smarkiai sumažėjo – vidutiniškai 46,4 proc.
per metus. (81 pav.)
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Konkurencijos aplinka balso paslaugų rinkoje
2008 m., palyginus su 2007 m., pastebimai kito UAB „Omnitel“ ir UAB „Tele2“ judriojo telefono ryšio operatorių
užimamos rinkos dalys pagal inicijuotų skambučių srautą: UAB „Omnitel“ užimama rinkos dalis krito 5,04 procentinio
punkto ir sudarė 36,31 proc. visos rinkos, o UAB „Tele2“ augo 6,74 procentinio punkto ir sudarė 35,97 proc. Likusių
telefono ryšio operatorių tinkle inicijuotų skambučių trukmė išliko panaši kaip 2006–2007 m. laikotarpiu. UAB „Bitė
Lietuva“ tinkle inicijuoto srauto struktūrinė dalis rinkoje sumažėjo 2,27 procentinio punkto iki 24,3 proc., o naujųjų
paslaugų teikėjų padidėjo 0,57 procentinio punkto ir sudarė 3,42 proc. rinkos. Taigi, iš pateikto paveikslo matyti,
kad UAB „Tele2“ abonentų 2008 m. inicijuotų skambučių trukmės srautas yra šiek tiek mažesnis – 0,34 procentinio
punkto, palyginus su UAB „Omnitel“ srautu, nors operatorius UAB „Omnitel“ 2008 m. turėjo daugiausia aktyvių
abonentų (2,01 mln.), t. y. 4,4 proc. abonentų daugiau nei jų turi operatorius UAB „Tele2“.

Nagrinėjant Lietuvos judriojo telefono ryšio operatorių užimamas rinkos dalis pagal inicijuotų skambučių
užbaigimo kryptį (83 pav.), matoma, kad UAB „Omnitel“ ir UAB „Tele2“ inicijuotų skambučių visuose segmentuose
dalis yra didžiausia. Žvelgiant į 2008 m. I–IV ketvirčių rodiklius, matyti, jog UAB „Tele2“ abonentai nuo 2008 m. II ketv.
pradėjo gerokai daugiau kalbėtis savame tinkle nei UAB „Omnitel“ abonentai ir pralenkė UAB „Omnitel“ inicijuotų
skambučių, užbaigtų savame tinkle, trukme 2008 m. II ketv. 7,9 procentinio punkto, 2008 m. III ketv. – 3,3 procentinio
punkto, 2008 m. IV ketv. – 4,6 procentinio punkto. Tačiau didžiausią dalį užbaigtų skambučių kituose judriojo telefono
ryšio tinkluose, fiksuoto telefono ryšio tinkluose bei užsienio operatorių tinkluose 2008 m. sudarė skambučiai inicijuoti
operatoriaus UAB „Omnitel“ tinkle.
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Palyginus savame tinkle inicijuotų ir užbaigtų skambučių (vidinių skambučių) dalis visų inicijuotų skambučių
struktūroje, 2008 m. UAB „Tele2“ tinkle inicijuotų ir užbaigtų skambučių dalis išaugo 8,46 procentinio punkto ir siekė
39,05 proc., o UAB „Omnitel“ dalis sumažėjo 6,17 procentinio punkto iki 36,03 proc. (84 pav.).
Skambučių savame tinkle rinkos augimą 2008 metais lėmė UAB „Tele2“ skambučių augimas.
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2006–2007 m. laikotarpiu judriojo telefono ryšio operatoriaus UAB „Tele2“ vieno aktyvaus abonento inicijuoto
skambučių srauto trukmė per mėnesį buvo mažiausia, tačiau 2008 m. šio operatoriaus rodiklis (85,5 min./mėn.)
jau buvo didesnis nei UAB „Omnitel“ (82,3 min./mėn.). UAB „Tele2“ vieno abonento inicijuotų skambučių trukmė
smarkiausiai kito lyginant su kitais didžiaisiais judriojo telefono ryšio operatoriais, t. y. pakilo 21 min./mėn. Žvelgiant
į tris didžiuosius judriojo telefono ryšio operatorius, 2006–2008 m. laikotarpiu operatoriaus UAB „Omnitel“ vieno
aktyvaus abonento inicijuotų skambučių trukmė kasmet mažėjo vidutiniškai 1,75 min./mėn., o UAB „Bitė Lietuva“ ir
UAB „Tele2“ rodikliai vidutiniškai didėjo, atitinkamai 20,15 min./mėn. ir 17 min./mėn.

Didieji judriojo telefono ryšio operatoriai tarpusavyje konkuruoja ne tik tarifų pasiūla, bet ir teikiamų paslaugų
kokybe.

Nagrinėjant konkurencinius aspektus viešojo fiksuoto telefono ryšio paslaugų rinkoje, kurioje didžiąją rinkos
dalį užima istorinis operatorius, tikslinga įvertinti naujiems fiksuoto telefono ryšio teikėjams tenkančios rinkos dalies
dinamiką, kai rinka matuojama pagal inicijuotus skambučių srautus. 2008 m., kaip ir 2007 m., naujųjų paslaugų teikėjų
tinkluose inicijuoti tarptautiniai pokalbiai sudarė didžiąją dalį (27,15 proc.) naujų teikėjų abonentų inicijuotų skambučių
srauto ir 32,4 proc. visų teikėjų abonentų inicijuotų tarptautinių pokalbių rinkoje. Palyginus 2008 m. su 2007 m.,
pastebimas vietinių pokalbių ir skambučių į judriojo telefono ryšio tinklus rinkų dalių, tenkančių naujiems fiksuoto
telefono ryšio paslaugų teikėjams, padidėjimas – atitinkamai 0,7 procentinio punkto ir 2,36 procentinio punkto.
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Fiksuoto telefono ryšio balso telefonijos istorinių operatorių užimamos rinkos dalys, vertinant pagal mažmenines
pajamas, 2006–2007 m. laikotarpiu smarkiau krito tik keliose ES šalyse: Kipre – 9 procentiniais punktais, Latvijoje –
15 procentinių punktų ir Nyderlanduose – 10 procentinių punktų, o likusiose šalyse ši rinkos dalis kito labai nežymiai.
Lietuva iš kitų ES valstybių patenka tarp 4 šalių (taip pat ir Slovėnija, Bulgarija, Slovakija), kurių istoriniai operatoriai
užima didžiausias fiksuoto telefono ryšio rinkos dalis.

Žvelgiant į fiksuoto telefono ryšio balso telefonijos istorinių operatorių užimamas rinkos dalis pagal visų
inicijuotų skambučių srautus, matyti, kad Lietuvoje, palyginti su kitomis ES šalimis, labai didelė rinkos dalis (2007 m.
gruodžio mėnesio duomenimis, 97 proc.) tenka istoriniam operatoriui.
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Apibendrinimas
Judriojo telefono ryšio balso paslaugų vartotojų inicijuotų skambučių srautas didėjo 16,96 proc., nors 2008 m.
buvo patirtas pajamų, gaunamų iš mažmeninių judriojo telefono ryšio balso paslaugų, nuosmukis (9,9 proc.)
– dėl to mažmeninių balso paslaugų užimama rinkos dalis bendrojoje elektroninių ryšių pajamų struktūroje
sumažėjo 6,51 procentinio punkto.
Pagal inicijuotų skambučių srautą UAB „Tele2“ savo užimama rinkos dalimi pasivijo iki šiol didžiausią
rinkos dalį užėmusį judriojo telefono ryšio operatorių UAB „Omnitel“. UAB „Tele2“ rinkos dalies augimą
(8,46 procentinio punkto) pagal inicijuotų skambučių srautą lėmė padidėjusi inicijuotų skambučių, užbaigtų
savame tinkle, užimamos rinkos dalis. Kitų dviejų didžiųjų operatorių inicijuotų skambučių srautas mažėjo:
UAB „Omnitel“ – 5,04 procentinio punkto, UAB „Bitė Lietuva” – 2,27 procentinio punkto.
Fiksuoto telefono ryšio balso paslaugų rinka nežymiai sumažėjo tiek pagal iš mažmeninių fiksuoto telefono
ryšio balso paslaugų gaunamas pajamas (3,33 proc.), tiek pagal skambučių inicijuotus srautus (0,3 proc.).
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5. Interneto prieigos paslaugos
Bendroji rinkos apžvalga
Lietuvos elektroninių ryšių sektoriuje 2008 m. interneto prieigos paslaugų segmentas, kuris apima interneto
prieigos paslaugų teikimą tiek fiksuotoje vietoje, tiek judriuoju ryšiu, lyginant su visais elektroninių ryšių paslaugų
segmentais, pagal pajamų augimą užėmė 4 vietą (1 vietą užėmė fizinių šviesolaidinių (optinių) linijų skaidulų teikimo
paslaugų segmentas, 2 vieta teko skirtųjų linijų paslaugų segmentui, 3 vieta – duomenų perdavimo paslaugų
segmentui (neįskaitant interneto)). Interneto prieigos paslaugas 2008 m. pabaigoje teikė 113 teikėjų, kurių pajamos
iš šių paslaugų teikimo siekė 384 mln. litų. 2008 m., palyginti su 2007 m., pajamos iš interneto prieigos paslaugų
išaugo 22,72 proc. ir sudarė 12,3 proc. visų elektroninių ryšių paslaugų pajamų rinkos, o 2007 m. tokios pajamos
sudarė 10,5 proc. visų elektroninių ryšių paslaugų pajamų. 2008 m. interneto prieigos paslaugos pagal metinį
pajamų augimą lenkė tinklų sujungimo (užimantį 23,4 proc. visų elektroninių ryšių paslaugų pajamų rinkos), balso
telefonijos (56,4 proc. rinkos), televizijos (2,86 proc. rinkos) bei likusius segmentus. Kiekvienais metais didėjanti
interneto prieigos paslaugų pajamų dalis bendroje elektroninių ryšių rinkos pajamų struktūroje rodo interneto prieigos
paklausos intensyvumą, susijusį su pažangių informacinių technologijų diegimu, naujų elektroninių ryšių paslaugų,
užtikrinančių Lietuvos įmonių veiklos efektyvumą, augimą ir konkurencingumą, atsiradimu.

2008 m. pajamų iš interneto prieigos paslaugų augimui įtakos turėjo ir viešojo judriojo telefono ryšio tinklais
teikiamos interneto prieigos paslaugos (tiek pramogų, tiek verslo), susijusios (konverguotos) paslaugos (pvz.,
interneto prieigos ir televizijos paslaugos už vieną sąskaitą), populiarėjančios IP televizijos paslaugos bei iki 2008 m.
gruodžio 31 d. taikyta gyventojų pajamų lengvata kompiuteriui įsigyti.
30
Statistikos departamento duomenimis , Lietuvos gyventojai dažniausiai internetu naudojosi ryšiams, informacijos
paieškai, laikraščiams ir žurnalams skaityti, muzikos ar vaizdo įrašams parsisiųsti. Elektroniniu paštu naudojosi
78 proc., ieškojo informacijos apie prekes arba paslaugas 70 proc., laikraščius ir žurnalus internete skaitė ir siuntėsi
82 proc., klausėsi muzikos ar siuntėsi muzikos įrašus 55 proc. internautų. 2008 m., palyginti su 2007 m., buvo
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dažniau skambinama naudojantis internetu (įskaitant vaizdo skambučius, 2008 m. skambino naudojantis internetu
46 proc. interneto vartotojų, 2007 m. – 39 proc.). Maždaug kas penktas internetinės telefonijos naudotojas nurodė,
kad skambinimas naudojantis internetu pakeitė skambinimą judriojo ryšio telefonu, susirašinėjimą elektroniniu paštu,
kas antras atsakė, kad internetinė telefonija šiek tiek pakeitė jo naudojimąsi judriojo ryšio telefonu ir elektroniniu
31
paštu.
Palyginti su 2007 m., per 2008 m. pajamos iš mažmeninių interneto prieigos paslaugų teikimo fiksuotoje
vietoje išaugo 18,01 proc., o už mažmenines interneto prieigos paslaugas, teikiamas judriojo telefono ryšio tinklu
(įskaitant pajamas, gautas už duomenų perdavimo paslaugų teikimą naudojantis GPRS, EDGE, UMTS) – 31,9 proc.
Interneto prieigos paslaugų teikimas judriuoju ryšiu kiekvienais metais augo, tačiau palyginus 2008 m. antrąjį pusmetį
su pirmu, jos sumažėjo 2,6 proc.

Judriojo telefono ryšio operatoriai, lanksčiai reaguodami į abonentų poreikį jungtis prie interneto naudojant
judriojo telefono ryšio telefoną bei siekdami pritraukti naujų tokių paslaugų vartotojų, 2008 m. taikė tarifus, kurie buvo
skaičiuojami atsižvelgiant į skirtingas naršymo internete reikmes (parai, savaitei, mėnesiui). Pavyzdžiui, naršymo
internete kaina judriojo telefono ryšio telefonu už 1 MB suteiktų duomenų parai vidutiniškai buvo 0,26 Lt, savaitei –
32
0,18 Lt, mėnesiui – 0,15 Lt .
2008 m. toliau didėjo trečiosios kartos judriojo radijo ryšio paslaugų (3G, 3,5G) Lietuvoje vartojimas. 3G ir
3,5G ryšio privalumus įvertinę vartotojai aktyviau nei 2007 m. naudojosi interneto prieigos paslaugų galimybėmis,
kurios suteikė mobilumo naudojantis tiek kompiuteriu, tiek ir judriojo telefono ryšio aparatu. 2008 m. trečiosios kartos
judriojo radijo ryšio paslaugų pajamos iš abonentų, kurie buvo prisijungę prie interneto judriojo telefono ryšio tinklu,
naudojant kompiuterį, palyginti su 2007 m., išaugo 46,94 proc. (nuo 38,7 tūkst. Lt iki 56,9 tūkst. Lt), o pajamos,
gautos už duomenų perdavimo paslaugų teikimą, naudojantis GPRS, EDGE, UMTS, per metus augo tris kartus
mažiau – 15,17 proc. (nuo 35 tūkst. Lt iki 40,3 tūkst. Lt).
Trečiosios kartos judriojo radijo ryšio paslaugų vartojimas 2008 m. paslaugų teikėjams atnešė 97,3 mln. Lt
pajamų. Plačiajuosčio judriojo interneto paslaugų vartojimas turėtų išaugti 2009 m., pradėjus teikti naujesnės kartos
judriojo radijo ryšio paslaugas.
Remiantis Statistikos departamento duomenimis, 2008 m. 10,9 proc. namų ūkių, turinčių interneto prieigą
(2008 m. interneto prieigą turėjo 47,1 proc. namų ūkių), jungėsi prie interneto tik judriojo telefono ryšio aparatu.
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Skaičiavimai buvo atlikti remiantis Lietuvos judriojo telefono ryšio operatorių internetinėse svetainėse (pvz.: www.bite.lt,
www.omnitel.lt, www.tele2.lt) skelbiamais tarifais
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Pajamų dalis iš interneto prieigos paslaugų teikimo fiksuotoje vietoje užima didesnę dalį, lyginant su pajamų
iš interneto prieigos teikimo judriuoju ryšiu – atitinkamai 75,6 ir 24,4 proc. Žemiau pateikiama mažmeninių interneto
prieigos paslaugų, gaunamų naudojant kompiuterį ir judriojo ryšio telefoną, pajamų dinamika.

Iš aukščiau esančio paveikslo matyti, kad, vertinant pagal mažmeninių interneto prieigos paslaugų pajamas,
Lietuvoje interneto prieigos paslaugai gauti dažniausiai yra naudojamas kompiuteris, o judriojo telefono ryšio aparatu
naudojamasi tada, kai nėra galimybės pasinaudoti kompiuteriu.
Analizuojant rinką pagal pajamas, gautas iš interneto prieigos paslaugų (naudojant kompiuterį) teikimo, matyti,
jog situacija panaši kaip ir 2007 m.: rinkos lyderė 2008 m. buvo TEO LT, AB – užėmė 41,2 proc. rinkos, tačiau,
palyginti su 2007 m., jos rinkos dalis sumažėjo 2 procentiniais punktais. UAB „Omnitel“ (12,4 proc.) ir UAB „Bitė
Lietuva“ (6,2 proc.) savo rinkos dalis per metus padidino nežymiai – atitinkamai 1,2 ir 0,7 procentinio punkto. Likusieji
rinkos dalyviai gavo mažiau nei po 4 proc. bendrų rinkos pajamų. (92 pav.)
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2008 m. pajamų iš interneto prieigos paslaugų augimui vienareikšmiškai įtaką darė interneto prieigos paslaugų
abonentų skaičiaus didėjimas. Bendras interneto prieigos paslaugų abonentų skaičius per metus išaugo 21,99 proc.
ir siekė beveik 710 tūkst.

Didėjant interneto prieigos paslaugų abonentų skaičiui, 2008 m. augo interneto prieigos skvarbos rodiklis.
33
Per 2008 m. skvarba išaugo 3,9 procentinio punkto iki 21,2 proc. Statistikos departamento duomenimis, 2008 m.
pradžioje iš visų Lietuvos namų ūkių interneto prieigą namuose turėjo 47,1 proc. namų ūkių. Palyginti su tuo pačiu
34
praėjusių metų laikotarpiu, šis skaičius išaugo 6,8 procentinio punkto. Tarp įmonių 2008 m. interneto prieigą turėjo
92,7 proc. įmonių, ir, palyginti su 2007 m. (88,4 proc.), šis skaičius padidėjo 4,3 procentinio punkto.

Privatūs vartotojai sudarė didžiąją dalį besinaudojančių interneto prieigos paslaugomis. Ši dalis per 2008
metus išaugo 0,4 procentinio punkto ir apėmė 84,3 proc. visų vartotojų. Iš vartotojų gautų pajamų dalis sudarė 61
proc. visų pajamų, gautų už mažmeninių interneto prieigos paslaugų teikimą.
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2008 m. augo belaidžio interneto zonų (angl. Hotspot) skaičius. Belaidžio interneto zonų išaugo 30,3 proc.
– nuo 3 457 2007 m. iki 4 506 2008 m. Iš 4 506 belaidžio interneto zonų 170 buvo nemokamos, t. y. jose buvo
35
galima naudotis interneto prieigos paslaugomis be jokio mokesčio. Remiantis 2008 m. kovo mėn. iPass duomenimis,
Europoje naudojimasis belaidžio ryšio WiFi (angl. Wireless Fidelity) technologija auga dvigubai sparčiau nei JAV. Pagal
naudojimąsi WiFi Europa užima 40 proc. pasaulio rinkos, Šiaurės Amerikai tenka 51 proc., 7 proc. – Azijai, 1 proc.
– Pietų Amerikai ir 1 proc. kitoms pasaulio šalims.
2008 m., palyginti su 2007 m., ypač smarkiai – net 72,27 proc. – augo interneto prieigos paslaugų abonentų,
prisijungusių prie interneto šviesolaidinėmis ryšio linijomis, skaičius. 69,29 proc. išaugo abonentų, prisijungusių
prie interneto judriojo telefono ryšio tinklu, naudojant fiksuotus mokėjimo planus ir kompiuterį, skaičius. Abonentų,
prisijungusių prie interneto xDSL linijomis, skaičius padidėjo 8,47 proc., o abonentų, prisijungusių belaidžio ryšio
linijomis, skaičius per 2008 m. išaugo 15,47 proc.
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3 lentelėje pateikiamas abonentų, prisijungusių prie interneto naudojant skirtingas technologijas, pasiskirstymas
pagal duomenų priėmimo spartą.

Iš aukščiau pateiktos lentelės matyti, kad didžioji dalis abonentų (25,6 proc.) rinkosi nuo 512 Kb/s iki 2 Mb/s
spartos interneto paslaugas, o 21 proc. abonentų naudojosi 2 Mb/s – 10 Mb/s spartos interneto paslaugomis. Daugiau
kaip 10 Mb/s spartos interneto prieigą rinkosi 14,6 proc. visų interneto prieigos abonentų. Pagal prisijungimo prie
interneto prieigos būdus matyti, kad FTTB ir FTTH daugiausia buvo naudotasi siekiant gauti didesnės nei 10 Mb/s
spartos internetą, xDSL technologija buvo naudojama gauti nuo 144 iki 512 Kb/s spartos paslaugas, LAN ir WiFi – iki
144 Kb/s spartos paslaugas.
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Plačiajuosčio ryšio paslaugos
Lietuvoje 2008 m. pabaigoje 99,5 proc. visų interneto prieigos abonentų interneto prieigai naudojo plačiajuosčio
36
ryšio technologijas. Plačiajuosčio ryšio technologijomis naudojosi 706 tūkst. abonentų ir, palyginti su 2007 m.,
abonentų skaičius išaugo 22,6 proc. Plačiajuosčio ryšio skvarba beveik susilygino su interneto prieigos skvarba (21,2
proc.) ir 2008 m. pabaigoje siekė 21,1 proc. – t. y. 4 procentiniais punktais daugiau, lyginant su 2007 m.

37

2008 m. rugsėjo mėn. World Forum ataskaitos, parengtos Point Topic konsultacinės kompanijos, duomenimis,
2008 m. antrąjį ketvirtį Europoje buvo 120 mln. plačiajuosčio ryšio vartotojų – tai sudarė 32 proc. pasaulinės
plačiajuosčio ryšio rinkos. Ataskaitoje minima, kad plačiajuosčio ryšio abonentų skaičius Europoje augo dėl geografiškai
ir technologiškai išsiplėtusių duomenų perdavimo pajėgumų, kurie atsirado naudojant alternatyvias technologijas,
tokias kaip WiMAX (angl. Worldwide Interability Microwave Access), WiFi ir kt. Be to, įtakos plačiajuosčio ryšio rinkos
augimui turėjo auganti tendencija tobulinti esamus tinklus, naudojant didesnės spartos DSL bei šviesolaidines ryšių
linijas.
Fiksuotu plačiajuosčiu ryšiu teikiamų interneto prieigos paslaugų skvarba per metus išaugo 2 procentiniais
punktais nuo 15,6 proc. iki 17,6 proc. Nors fiksuoto plačiajuosčio interneto prieigos paslaugų skvarba dar nepasiekė
Europos Sąjungos šalių interneto prieigos paslaugų skvarbos vidurkio (2008 m. spalio mėn. buvo 22,9 proc.), tačiau
yra nuolat matomas šio rodiklio didėjimas. Judriojo telefono ryšio tinklu teikiama plačiajuosčio ryšio skvarba siekė 4,46
38
proc., lenkdama 2009 m. sausio mėn. buvusį ES judriojo plačiajuosčio ryšio skvarbos vidurkį, kuris sudarė 2,8 proc.
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Naujos kartos prieigos tinklų (angl. Next Generation Access, NGA) kūrimasis Lietuvoje taip pat prisidėjo prie
plačiajuosčio ryšio skvarbos augimo ir pamažu keitė paslaugas, kurioms teikti naudojamos metalinės vytos poros
linijos, į didelę spartą užtikrinančias plačiajuosčio ryšio paslaugas, naudojant šviesolaidinio ryšio, ADSL, ADSL2,
belaidžio ryšio linijas. 2008 m., palyginti su 2007 m., šviesolaidinio ryšio linijų skaičius išaugo 72,3 proc. Taip pat 8,47
proc. augo xDSL linijų (tarp jų ir ADSL, ADSL2) bei 15,5 proc. belaidžio ryšio linijų (išskyrus viešojo judriojo telefono
ryšio tinklus) skaičius.
2008 m. ES 72,7 proc. naujų plačiajuosčio ryšio linijų buvo xDSL linijos, t. y. 5,7 procentinio punkto mažiau,
palyginti su 2007 m. 2008 m. xDSL linijų skaičius mažėjo dėl šviesolaidinių ryšių linijų ir belaidžio ryšio technologijų
39
naudojimo. Nors pagrindinė technologija, kuria teikiamas plačiajuostis ryšys, išlieka xDSL, tačiau sparčiai auga
alternatyvios (šviesolaidinių ryšio linijų, belaidės) technologijos. Pagal pasirinktą interneto prieigos technologiją
Lietuva patenka tarp tų Europos Sąjungos šalių, kuriose plačiajuostė prieiga prie interneto, naudojant fiksuotą xDSL
technologiją, kiekvienais metais mažėja. 2008 m. pabaigoje pagal abonentų skaičių interneto xDSL prieiga sudarė
apie 42,53 proc. visos plačiajuosčio ryšio rinkos (2007 m. sudarė – 45,58 proc.), t. y. 36 procentiniais punktais
mažiau nei ES-27 vidurkis (79 proc.). Be to, 2008 m. išliko priklausomybė nuo istorinio operatoriaus tinklo, vertinant
plačiajuosčio ryšio teikėjų rinkos dalį tiek pagal abonentus, tiek pagal pajamas – didžioji rinkos dalis teko TEO LT,
AB, atitinkamai 50,1 ir 49,7 proc.

39

Progress Report on the Single European Electronic Communications Market 2008 (14th report), European
Commission, Brussels, 2009

73

40

Europoje xDSL tinklų rinkoje 62,5 proc. rinkos užima ADSL2 linijos. Didesnės spartos xDSL tinklų rinkos
dalies augimas yra glaudžiai susijęs su IPTV paslaugų plėtra, kadangi paslaugų teikėjai, siekdami teikti aukštesnės
kokybės ir lygmens paslaugas, keičia ADSL tinklus į ADSL2 tinklus, kurie dėl tolesnės technologinės pažangos vėliau
bus keičiami į VDSL2 tinklus.
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2008 m. mažėjo didelę įtaką turinčių ūkio subjektų užimama rinkos dalis plačiajuosčio ryšio rinkos struktūroje.
41
2009 m. sausio mėn. ši dalis sudarė 45,6 proc., 2008 m. sausio mėn. 46 proc. ir 2007 sausio mėn. – 46,8 proc.

2008 m. Lietuvoje mažėjo ne tik xDSL prieiga besinaudojančių abonentų rinkos dalis (3,05 procentinio punkto
nuo 45,58 proc. iki 42,53 proc.), bet ir abonentų, plačiajuosčiam ryšiui gauti besinaudojančių kabelinės televizijos
linijomis, užimama rinkos dalis (nuo 12,81 iki 11,1 proc. – 1,71 procentinio punkto) bei 4,03 procentinio punkto nuo
12,43 proc. iki 8,4 proc. mažėjo vietiniais tinklais (LAN) prisijungiančių prie plačiajuosčių interneto prieigos paslaugų
abonentų dalis bendroje struktūroje. Šviesolaidinėmis ryšio linijomis besijungiančių prie interneto prieigos paslaugų
abonentų rinkos dalis 2008 m. išaugo 9,01 procentinio punkto nuo 18,66 proc. iki 27,65 proc. ir tai buvo didžiausias
augimas, vertinant pagal pasirinktą prisijungimo prie plačiajuosčio ryšio technologiją. ECTA duomenimis, 2008 m.
rugsėjo mėn. šviesolaidinių linijų skvarbos vidurkis Europoje buvo 0,3 proc. Lietuva buvo paminėta kaip viena iš trijų
šalių, turinčių aukštą šviesolaidinių linijų skvarbą – 4,2 proc. Švedijoje šviesolaidinių linijų skvarbos vidurkis siekė 5,6
42
proc., Latvijoje – 4,9 proc.
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Belaidėmis plačiajuostėmis interneto prieigos paslaugų technologijomis besinaudojančiųjų abonentų skaičius
nežymiai sumažėjo – 0,56 procentinio punkto, tačiau tikėtina, kad šios technologijos vartojimas ateityje turėtų didėti
dėl 3,5G, naujesnės kartos judriojo radijo ryšio, WiMAX belaidžio ryšio technologijų Lietuvoje plėtros.
Lyginant 2008 m. su 2007 m. plačiajuosčio ryšio abonentų, prisijungusių prie interneto skirtingomis
technologijomis, skaičių, darytina išvada, kad nors naudojamos xDSL technologijos rinkos dalis sumažėjo, tačiau
bendras plačiajuosčio ryšio abonentų skaičius išaugo 22,6 proc. dėl kitų prieigos technologijų naudojimo.

2008 m., palyginti su 2007 m., kabelinės televizijos tinklais plačiajuostes prieigos paslaugas gaunančių
abonentų skaičius didėjo 0,76 proc., tačiau 2008 m. 3,62 proc. sumažėjo abonentų, kurie naudojosi belaidėmis
technologijomis, UMTS tinklu teikiamomis viešojo judriojo telefono ryšio didelės spartos duomenų perdavimo
(HSDPA, angl. High Speed Downlink Packet Access) paslaugomis.
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Lietuva yra paminėta tarp ES šalių narių lyderių, 2008 m. naudojusių FTTH ir belaidžio ryšio technologijas.
4 lentelėje pateikiami pirmaujančių šalių FTTH ir belaidžio plačiajuosčio ryšio technologijų užimamos dalys pagal
prisijungimo būdą fiksuoto plačiajuosčio ryšio struktūroje.
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Progress report on the single European electronic communications market 2008 (14th Report), European Commission,
Brussels 2009
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Fibresystems organizacijos bei Europos FTTH Tarybos (FTTH Council Europe) duomenimis, 2008 m.
pabaigoje Lietuva pagal šviesolaidinių linijų, atvestų iki galutinio paslaugų gavėjo patalpų (FTTH), naudojimą iš 25
Europos šalių užėmė 11 vietą.

Be to, 2009 m. vasario mėn. Europos FTTH Taryba paskelbė, kad 2008 m. pabaigoje Lietuva pagal FTTH ir
pagal šviesolaidinių linijų, atvestų iki galutinio paslaugų gavėjo pastato (FTTB), naudojimą pateko tarp 20 labiausiai
45
besinaudojusių šiais būdais pasaulio šalių ir užėmė 15 vietą.

Technologinė plėtra rodo, kad Lietuva siekia būti konkurencinga plačiajuosčio ryšio rinkoje bei teikti ES
įsivyravusias inovatyvias plačiajuosčio ryšio paslaugas Lietuvos vartotojams.
Stebint plačiajuosčio ryšio prieigai teikti naudojamų technologijų kaitą 2003–2008 m. Lietuvoje, galima išskirti
šias tendencijas:
2003–2008 m. labiausiai išaugo šviesolaidinėmis ryšio linijomis teikiamas plačiajuostis ryšys, kuris šiuo
laikotarpiu vidutiniškai užėmė 11,7 proc., o 2008 m. – 27,65 proc. rinkos, vertinant pagal naudojamas
technologijas;
Per 2008 m. xDSL dalis sumažėjo 3,05 procentinio punkto ir siekė 42,53 proc. – tai rodo, kad mažėjant
xDSL daliai, augo kitų, alternatyvių technologijų naudojimas;
Plačiajuosčių prieigų, teikiamų belaidžio ryšio linijomis, dalis 2003–2008 m. laikotarpiu vidutiniškai siekė
8,4 proc., tačiau belaidžio ryšio linijų dalis per 2008 m. sumažėjo 0,07 procentinio punkto nuo 10,14 proc.
iki 10,07 proc.;
Kabelinės televizijos tinklais teikiamas plačiajuostis ryšys vidutiniškai sudarė 19,9 proc. visų prieigų – ši
dalis bendroje struktūroje mažėjo nuo 12,8 proc. iki 11,1 proc. (per paskutiniuosius 12 mėn. sumažėjo 1,7
procentinio punkto);
Vietiniais (LAN) tinklais teikiamų plačiajuosčių prieigų dalis 2003–2008 m. vidutiniškai sudarė 15,9 proc.
visų prieigų, o per 2008 m. ji sumažėjo nuo 12,43 iki 8,4 proc.;
Plačiajuosčių prieigų, teikiamų skirtąja linija ir teikiamų kitais būdais (pvz., per palydovą), dalis išlieka labai
maža.
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Fibresystems.org. FTTH in Europe: fleshing out the numbers. [žiūrėta 2009 m. balandžio 24 d.]. Prieiga per internetą
<http://fibresystems.org/cws/article/tech/37063>
Fibresystems.org. [žiūrėta 2009 m. balandžio 24 d.]. Prieiga per internetą:
<http://fibresystems.org/cws/article/newsfeed/37790/1/image1>

77

Pažymėtina, kad 2008 m. pabaigoje Lietuvoje buvo 251 tūkst. xDSL linijų, kuriomis buvo teikiamos interneto
prieigos paslaugos. Nuo 2003 m. iki 2008 m. šių linijų skaičius išaugo daugiau nei 9 kartus (2003 m. pabaigoje buvo
27,25 tūkst. linijų). 2008 m. pabaigoje xDSL linijomis plačiajuostį ryšį teikė 13 paslaugų teikėjų. 99 proc. xDSL linijų
TEO LT, AB, teikė plačiajuostes interneto prieigos paslaugas savo abonentams, o 2 415 xDSL linijų galutiniams
paslaugų gavėjams plačiajuosčio ryšio paslaugas teikė kiti paslaugų teikėjai.
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Lietuvoje 2008 m. veikė ir belaidės plačiajuostės prieigos paslaugas teikė 44 ūkio subjektai, iš kurių UAB
„Balticum“ paslaugas teikė naudojant WiMAX technologiją. Pagal įvykusio konkurso naudoti radijo dažnius (kanalus)
iš 3,410–3,600 GHz radijo dažnių juostos viešiesiems belaidžio ryšio prieigos tinklams rezultatus 2008 m. pabaigoje
buvo pastatyti 302 belaidės prieigos pre-WiMAX ir WiMAX sektoriniai siųstuvai, o padengiamas šalies plotas metų
pabaigoje sudarė 88,6 proc. Belaidės prieigos pre-WiMAX ir WiMAX turimų sektorinių siųstuvų-imtuvų 3,410–3,600
GHz dažnių juostoje skaičius 2008 m. pabaigoje buvo 302.
2008 m. daugiausia pajamų plačiajuosčio ryšio prieigos paslaugų rinkoje (537,7 mln. Lt, įskaitant ir judriojo
plačiajuosčio ryšio pajamas) gavo istorinis fiksuoto ryšio operatorius TEO LT, AB (149,7 mln. Lt). Jos pajamų dalis
bendroje struktūroje sudarė 41,9 proc. (2007 m. sudarė 44,9 proc.).

Kainų aspektas
Interneto prieigos paslaugų, teikiamų plačiajuostėmis technologijomis, plėtrai įtakos turi paklausos augimas,
kuris atspindi vartotojų poreikį naudotis interneto prieigos paslaugomis už prieinamą kainą.
Analizuojant interneto prieigos paslaugų, teikiamų per fiksuoto plačiajuosčio ryšio prieigą, kainas, matyti,
kad 2008 m. mėnesiniai užmokesčiai už neribotą naudojimąsi internetu mažėjo. 2008 m., palyginti su 2007 m.,
augo tik mėnesiniai interneto prieigos užmokesčiai už paslaugas, užtikrinančias 256 kbit/s, 512 kbit/s ir 1024 kbit/s
spartą. 2008 m. kainų skirtumas tarp interneto prieigos paslaugų prieigos, užtikrinančios 64 kbit/s spartą, ir prieigos,
užtikrinančios didesnę nei 2048 kbit/s spartą, mėnesinių užmokesčių siekė 47 Lt, t. y. interneto prieigos paslaugų
prieiga, užtikrinanti didesnę nei 2048 kbit/s spartą, buvo daugiau nei 3 kartus brangesnė už interneto prieigos
paslaugų prieigą, užtikrinančią 64 kbit/s spartą. 2007 m. šis skirtumas buvo 66 Lt – duomenų prieiga, užtikrinanti
didesnę nei 2048 kbit/s spartą, taip pat buvo 3 kartus brangesnė už prieigą, užtikrinančią 64 kbit/s spartą.
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Žemiau pateikiamos 2008 m. ES šalių narių vidutinės plačiajuosčio interneto prieigos paslaugų kainos per
mėnesį, esant skirtingai duomenų perdavimo spartai.

Skirtingų technologijų pagrindu Lietuvoje teikiamos interneto prieigos paslaugų vidutinio mėnesinio užmokesčio
palyginimas rodo, jog 2008 m. vartotojas, pasirinkęs interneto prieigos paslaugą, teikiamą šviesolaidine ryšio linija,
mokėjo mažiausiai.

80

Apibendrinimas
Apibendrinant interneto prieigos paslaugų plėtrą Lietuvoje 2008 m., galima išskirti šias tendencijas:
2008 m. galima vadinti naujos kartos prieigos plėtros Lietuvoje pradžia – pradėtos naudoti didesnės spartos
plačiajuosčio ryšio technologijos.
Pajamos iš interneto prieigos paslaugų, 2008 m. palyginti su 2007 m., išaugo 22,72 proc. ir siekė 107 mln. Lt.
Interneto prieigos paslaugų abonentų skaičius išaugo 21,99 proc. ir 2008 m. pabaigoje siekė 709,78 tūkst.
2008 m. pabaigoje 99,5 proc. visų interneto prieigos paslaugų abonentų (neįskaitant abonentų, gaunančių
interneto prieigos paslaugas, naudojantis viešojo judriojo telefono ryšio galiniu įrenginiu (WAP)) rinkosi
interneto prieigos paslaugas, naudojantis plačiajuosčio ryšio technologijomis, todėl interneto prieigos
rinkos augimas siejamas su plačiajuosčio ryšio rinkos augimu. 2008 m. pabaigoje plačiajuosčio ryšio rinka,
vertinant pagal abonentų skaičių, išaugo 22,6 proc. ir pasiekė 706 tūkst.
Plačiajuostėmis fiksuoto ryšio technologijomis teikiamų interneto prieigos paslaugų skvarba 2008 m.
pabaigoje buvo 17,6 proc. – 2,54 procentinio punkto didesnė nei ankstesniais metais (2007 m. – 15,06 proc.),
o bendroji plačiajuostėmis technologijomis teikiamų interneto prieigos paslaugų skvarba siekė 21,1 proc.
(per metus išaugo 4 procentiniais punktais).
2008 m. buvo aktyviai naudojamasi 3G ir 3,5G technologijomis – tai turėjo įtakos judriojo plačiajuosčio ryšio
skvarbos augimui. Plačiajuosčių interneto prieigos paslaugų judriuoju telefono ryšiu skvarba per metus
išaugo 2,43 procentinio punkto ir 2008 m. IV ketvirčio pabaigoje siekė 4,46 proc. (2007 m. IV ketvirčio
pabaigoje skvarba buvo beveik du kartus mažesnė – 2,03 proc.).
2008 m. didžioji dalis abonentų (25,6 proc.) rinkosi nuo 512 Kb/s iki 2 Mb/s spartos interneto paslaugas,
o 21 proc. naudojosi 2 Mb/s – 10 Mb/s spartos interneto paslaugomis. 14,7 proc. visų interneto prieigos
abonentų rinkosi daugiau kaip 10 Mb/s spartos interneto paslaugas.
2008 m. prisijungimas prie interneto, naudojant xDSL linijas, išlieka pagrindiniu prisijungimo prie interneto
būdu – 35,61 proc. interneto prieigos abonentų prisijungimui naudojo xDSL linijas.
Besivystant ateinančios kartos tinklams Lietuvoje, 2008 m. labiausiai išaugo abonentų, prisijungusių prie
interneto šviesolaidinėmis ryšio linijomis – jų skaičius per metus padidėjo 69,29 proc.
2008 m. Lietuva užėmė trečią vietą tarp ES valstybių narių pagal turimą vieną aukščiausių šviesolaidinių
linijų skvarbos vidurkį – 4,2 proc. (ES vidurkis – 0,3 proc.).
Lietuva pirmavo pagal šviesolaidinių ryšio linijų, atvestų iki galutinio paslaugų gavėjo patalpų (FTTH),
naudojimą tiek tarp Europos (iš 25 ES šalių užėmė 11 vietą), tiek tarp pasaulio šalių (pasaulio šalių
dvidešimtuke užėmė 15 vietą). Lietuva buvo minima ir kaip viena lyderiaujančių šalių pagal belaidžio ryšio
technologijų naudojimą fiksuoto plačiajuosčio ryšio struktūroje.
Abonentų, prisijungusių prie interneto belaidžio ryšio linijomis, skaičius per metus augo 15,47 proc., o 2008 m.
pabaigoje belaidės prieigos pre-WiMAX ir WiMAX padengiamas šalies plotas sudarė 88,6 proc.
2008 m. daugėjo interneto prieigos plačiajuostėmis fiksuoto ryšio technologijomis teikiamų paslaugų,
užtikrinančių 512 kbit/s ir 1024 kbit/s spartą, kaina.
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6. Kitos paslaugos
6.1. Tinklų sujungimas
Bendroji rinkos apžvalga
2008 m. pajamos iš tinklų sujungimo sudarė 730,31 mln. Lt ir, palyginti su 2007 m., išaugo 8,39 proc. Nors
tinklų sujungimo rinkos augimas buvo 3,3 procentinio punkto didesnis nei visos elektroninių ryšių rinkos, tačiau
tinklų sujungimo rinka augo 2,5 procentinio punkto lėčiau nei 2007 m. Bendroje sektoriaus pajamų struktūroje tinklų
sujungimo rinkos dalis 2008 m. pabaigoje sudarė 23,37 proc. visų elektroninių ryšių sektoriaus pajamų ir, palyginti su
2007 m., išaugo 0,72 procentinio punkto.

Vertinant tinklų sujungimo rinką pagal pajamas, 2008 m., kaip ir 2007 m. trijų viešojo judriojo ryšio operatorių
bei istorinio viešojo fiksuoto ryšio operatoriaus bendra užimama rinkos dalis sudarė 96,04 proc. (2007 m. jų užimama
rinkos dalis buvo 97,07 proc.). Ši rinka pagal operatorius buvo pasiskirsčiusi taip: didžiausią rinkos dalį pagal pajamas
2008 m. turėjo UAB „Omnitel“ – 28,37 proc., UAB „Bitė Lietuva“ užimama rinkos dalis sudarė 27,17 proc., UAB
„Tele2“ – 23,58 proc. ir TEO LT, AB – 16,92 proc.
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2008 m., palyginti su 2007 m., ilgėjo trukmė pokalbių, užbaigtų tiek viešuosiuose fiksuoto telefono ryšio
tinkluose, tiek viešuosiuose judriojo telefono ryšio tinkluose. Pokalbių trukmė, kai skambučiai užbaigiami viešuosiuose
judriojo telefono ryšio tinkluose, per 2008 m. išaugo 12,1 proc. ir sudarė 1,439 mlrd. minučių. Pokalbių trukmės, kai
skambučiai užbaigiami fiksuoto telefono ryšio tinkluose, augimas buvo lėtesnis – 2,4 proc. ir siekė iš viso 298 mln. min.
per metus.
2008 m. bendra skambučių, užbaigtų viešojo telefono ryšio tinkluose, trukmė padidėjo 10,19 proc. (nuo
1,57 mlrd. min. iki 1,73 mlrd. min.), nors 2007 m. šis augimas buvo didesnis ir sudarė 13,47 proc.
Žemiau pateikiama pokalbių trukmės, kai skambučiai užbaigiami viešojo telefono ryšio tinkluose, dinamika
2004–2008 m.
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2008 m. judriojo ryšio tinkluose užbaigtą srautą sudarė: judriojo ryšio tinkluose inicijuotas srautas (83,2 proc.),
užsienio tinkluose inicijuotas srautas (11,9 proc.) ir fiksuoto ryšio tinkluose inicijuotas srautas (4,9 proc.).
Fiksuoto ryšio tinkluose buvo užbaigiama 47,2 proc. užsienio tinkluose inicijuoto srauto, 13,2 proc. Lietuvos
fiksuoto ryšio tinkluose inicijuoto srauto ir 39,6 proc. Lietuvos judriojo ryšio tinkluose inicijuoto srauto.
Judriojo ryšio tinkluose užbaigtų skambučių, inicijuotų kituose judriojo telefono ryšio tinkluose, srautas 2008 m.
išaugo 16,22 proc., tačiau 7,2 proc. sumažėjo fiksuoto telefono ryšio tinkluose inicijuotų skambučių srauto dalis.
2008 m. fiksuoto telefono ryšio tinkluose užbaigtų skambučių, inicijuotų judriojo telefono ryšio tinkluose, dalis
augo – 2,2 proc., o fiksuotuose tinkluose inicijuoto srauto dalis mažėjo 14,71 proc. per metus. Nors fiksuoto ryšio
tinkluose inicijuotas srautas mažėjo, 8,66 proc. išaugo fiksuoto ryšio tinkluose užbaigtų skambučių, inicijuotų užsienio
šalių operatorių tinkluose, trukmė (2007 m. šių skambučių srautas buvo išaugęs 14,44 proc.).

2000–2008 m. laikotarpiu UAB „Omnitel“ rinkos dalis pagal užbaigtų skambučių trukmę sumažėjo dvigubai nuo
74,2 proc. iki 36,6 proc. Vertinant pokalbių trukmės, kai skambučiai užbaigiami viešuosiuose judriojo telefono ryšio
tinkluose, struktūrą pagal viešojo judriojo telefono ryšio operatorių užimamas rinkos dalis, matyti, kad 2000–2008 m.
laikotarpiu daugiausia skambučių buvo užbaigiama UAB „Omnitel“, turinčios daugiausia abonentų bei užimančios
didžiausią rinkos dalį vertinant, pagal pajamas, tinkle. UAB „Bitė Lietuva“ ir UAB „Tele2“ rinkos dalys 2008 m. išaugo
atitinkamai 11,3 ir 26.3 procentinio punkto.
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Tinklų sujungimo kainos
Istorinio operatoriaus TEO LT, AB, tinkle skambučių užbaigimo kainos buvo nustatytos užbaigus hibridinio ilgo
laikotarpio vidutinių padidėjimo sąnaudų HY-LRAIC (angl. Hybrid Long Run Average Incremental Cost) apskaitos
modelio kūrimą. 2008 m. sausio 31 d. RRT direktoriaus įsakymu Nr. 1V-101 (Informaciniai pranešimai, 2008, Nr.
11-146) buvo patvirtintos ūkio subjekto TEO LT, AB, efektyviai veikiančios konkurencinėje rinkoje, tinklų sujungimo
paslaugų kainos. Vadovaujantis šiuo įsakymu, TEO LT, AB, 2008 m. buvo įpareigota sumažinti teikiamų tinklų
sujungimo paslaugų kainas po 40 proc. kasmet, kol pasieks RRT nustatytas efektyviai rinkoje veikiančio operatoriaus
teikiamų tinklų sujungimo paslaugų kainas. 112 paveiksle yra pateikiamos TEO LT, AB teikiamų tinklų sujungimo
paslaugų kainų palyginimas prieš HY-LRAIC metodo taikymą ir kainų, patvirtintų RRT, palyginimas.

Lietuvoje judriojo telefono ryšio rinkoje iki 2008 m. gruodžio 31 d. galiojo vidutinis 0,36 Lt tarifas piko metu, o
valstybių narių skambučių užbaigimo kainos vidurkis buvo 0,28 Lt. 2008 m. lapkričio 26 d. RRT direktoriaus įsakymu
Nr. 1V-1024 (Informaciniai pranešimai, 2008, Nr. 91-1189) buvo patvirtinta aukščiausia skambučių užbaigimo
UAB „Omnitel“, UAB „Bitė Lietuva“ ir UAB „Tele2“ tinkluose kainų riba, įsigaliojusi nuo 2009 m. sausio 1 d. Buvo
nustatyta 20 proc. mažesnė aukščiausia skambučių užbaigimo kainos judriojo telefono ryšio operatorių tinkluose riba
(113 pav.), kuri galios iki bus sudarytos sąlygos vykdyti kainų kontrolės įpareigojimus, numatytus šiose elektroninių
ryšių rinkose, pagal BU-LRAIC modelį.
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Žemiau esančiame paveiksle pateikiami Europos Reguliuotų Grupės (angl. European Regulatory Group,
ERG) 2008 m. liepos 1 d. duomenys apie vidutinių skambučių užbaigimo judriojo telefono ryšio tinkluose piko ir ne
46
piko metu kainų aukščiausias kainų ribas Europoje.

ERG 2007 m. bendrojo pozicijoje dėl skambučių užbaigimo fiksuoto telefono ryšio tinkluose ir judriojo telefono
ryšio tinkluose simetrijos ERG (07) 83 final 080312 pažymėjo, kad reguliuojant skambučių užbaigimo fiksuoto
telefono ryšio tinkluose kainas, tikslinga taikyti šių kainų simetriškumo principą, kuris užtikrintų sąlygas efektyviai
konkurencijai ilguoju laikotarpiu - tai teiktų naudą paslaugų gavėjams dėl padidėjusio paslaugų pasirinkimo ir (ar)
mažesnių paslaugų kainų.
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ERG. ERG (08) 41 final MTR Snapshot 081020 [žiūrėta 2009 m. balandžio 29 d.]. Prieiga per internetą:
http://www.erg.eu.int/doc/publications/erg_08_41_mtr_update_snapshot_081020.pdf
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6.2. Skirtosios linijos
Bendroji rinkos apžvalga
Skirtųjų linijų paslaugas, suteikiančias balso ir duomenų perdavimo galimybę tarp elektroninių ryšių tinklo
galinių taškų be elektroninių ryšių paslaugų gavėjo valdomo komutavimo bei leidžiančias sujungti vietinius tinklus
(LAN), žinybines stoteles (PBX), įjungiančias vietinį tinklą į internetą, 2008 m. pabaigoje teikė 13 ūkio subjektų.
Skirtųjų linijų paslaugomis yra plačiai naudojamasi norint gauti individualią interneto prieigą. Tokia įdiegta
vidinė duomenų perdavimo prieiga dažniausiai yra kuriama įvairiose įmonėse bei įstaigose. Naudojant skirtąsias
linijas interneto sparta priklauso nuo pasirinkto greičio bei prisijungusių prie tinklo vartotojų (pvz., įmonės darbuotojų)
skaičiaus. Duomenų skirtosiomis linijomis perdavimas, lyginant su kitomis plačiajuosčio ryšio technologijomis
(pvz., xDSL), kainos atžvilgiu išlieka pakankamai brangus, todėl nėra tinkamas naudoti pavieniuose namų ūkiuose.
Skirtosiomis linijomis sukurtos prieigos privalumas tas, kad ji yra patikima ir saugi – skirta tik konkrečiam prieigos
gavėjų ratui, be to, turi simetrišką duomenų perdavimo greitį bei galimybę pasirinkti poreikius tenkinančią interneto
spartą.

2008 m. pajamos iš skirtųjų linijų veiklos palyginti su 2007 m., išaugo 44,31 proc. nuo 26,7 mln. Lt iki 38,46
mln. Lt – tai buvo vienas spartesnių augimų per 2001–2008 m. laikotarpį. 2001–2008 m. skirtųjų linijų rinkos pajamos
vidutiškai siekė apie 27 mln. Lt (2001 – 2007 m. laikotarpiu vidutinės pajamos buvo 6,2 proc. mažesnės ir siekė 25,4
mln. Lt).
Vertinant pagal pajamas, skirtųjų linijų paslaugų dalis bendroje elektroninių ryšių sektoriaus struktūroje užima
nedidelę dalį (1,2 proc.), tačiau nuo 2003 m. iki 2007 m. mažėjant rinkos daliai, 2008 m. skirtųjų linijų paslaugų dalis,
lyginant su 2007 m. (kai užimama rinkos dalis sudarė 0,89 proc.), išaugo 0,34 procentinio punkto.
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Vertinant skirtųjų linijų paslaugų rinką pagal pajamas, 2008 m. 4,95 procentinio punkto padidėjo didžiausio
paslaugų teikėjo TEO LT, AB, užimama rinkos dalis, kuri metų pabaigoje sudarė 60,2 proc., AB „Lietuvos energija“
turima rinkos dalis sumažėjo 5,48 procentinio punkto, AB „Lietuvos geležinkeliai“ dalis mažėjo 1 procentiniu punktu.
Nuo 2006 m. toliau augo rinkos dalis, tenkanti kitiems rinkos dalyviams, kuri 2008 m., palyginti su 2007 m., padidėjo
1,53 procentinio punkto – nuo 13,27 proc. iki 14,8 proc.

Skirtųjų linijų, teikiamų kitiems ūkio subjektams, skaičius, 2008 m. padidėjo 6,01 proc. – nuo 4 196 iki 4 448
linijų, iš jų tarptautinių linijų skaičius išaugo 44,17 proc. – nuo 163 iki 235 linijų, tarpmiestinių – 35,15 proc. – nuo 202
iki 273 linijų, vietinių linijų – 2,85 proc. – nuo 3 831 iki 3 940 linijų.
Analizuojant rinką pagal kiekvieno rinkos dalyvio turimų linijų skaičių, didžiausią rinkos dalį – 77,7 proc. –
užimančios TEO LT, AB, skirtųjų linijų skaičius 2008 m., palyginti su 2007 m., sumažėjo 3,3 proc., tačiau pajamų
dalis, kaip buvo minėta aukščiau, didėjo 4,95 procentinio punkto. Skirtųjų linijų skaičiaus augimas Lietuvoje 2008 m.
rodo, kad šios paslaugos vis dar išlieka populiarios, nors ir buvo naudojamos aukštesnės kokybės plačiajuosčio ryšio
technologijos.
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2008 m. daugiau nei 5 kartus išaugo didesnės nei 2 Mb/s spartos skirtųjų linijų skaičius – 2008 m. pabaigoje
šių linijų buvo 570 (2007 m. – 104). Didesnės spartos linijų naudojimas akivaizdžiai įrodo toliau didėjantį spartaus
duomenų perdavimo paslaugų poreikį.

Skirtųjų linijų kainų apžvalga
2008 m. rugsėjo mėn. Lietuvoje taikomos didelės spartos skirtųjų linijų kainos išliko panašios kaip ir 2007 m. ir
47
užėmė tokias pozicijas, lyginant su kitomis Europos Sąjungos šalimis:
2Mb/s, 2 km, Lietuvoje skirtųjų linijų kaina (438 EUR) buvo 25,4 proc. mažesnė nei ES vidutinė kaina (587
EUR) bei buvo dešimta mažiausių ES;
2Mb/s, 200 km, Lietuvoje skirtųjų linijų kaina (1 508 EUR) buvo 41,8 proc. mažesnė nei ES vidutinė kaina
(2 591 EUR) ir buvo penkta mažiausių ES (2007 m. buvo 8 vietoje);
34 Mb/s, 2 km, Lietuvoje skirtųjų linijų kaina (679 EUR) buvo 76,2 proc. mažesnė nei ES vidutinė kaina (2
852 EUR);
34 Mb/s, 200 km, Lietuvoje skirtųjų linijų kaina buvo 7 kartus mažesnė (2 100 EUR) nei ES vidutinė kaina
(14 977 EUR). Tiek 2 km, tiek 200 km 34 Mbps skirtųjų linijų kainos 2008 m. buvo pačios mažiausios ES.

47
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6.3. Atsietos prieigos paslaugos
Atsietos prieigos paslaugos prie vietinės metalinės vytos poros linijos yra didmeninis produktas, kuris susideda
iš pagrindinės paslaugos (visiškai atsietos prieigos ar iš dalies atsietos prieigos) bei susijusių paslaugų (pvz.: dažnių
skirstytuvų, jungiamųjų kabelių, vietos technologinėse patalpose nuomos ir pan.). Visiškai atsieta prieiga suteikia
galimybę prieigos gavėjams siūlyti mažmenines balso ir plačiajuosčio ryšio paslaugas, o iš dalies atsietos prieigos –
plačiajuosčio ryšio paslaugas. 2006 m. rugsėjo mėn. Lietuvoje buvo pasirašyta pirmoji sutartis dėl atsietos prieigos
prie vietinės linijos paslaugų teikimo ir nuo pat šios paslaugos teikimo pradžios pagrindiniu atsietos prieigos teikėju
Lietuvoje buvo istorinis fiksuoto telefono ryšio operatorius TEO LT, AB. 2008 m. gruodžio 31 d. TEO LT, AB buvo
sudariusi dvi sutartis dėl atsietos prieigos teikimo ir teikė visiškai atsietą prieigą prie 478 vietinių linijų. Mažas pasirašytų
sutarčių skaičius rodo, kad ši didmeninė paslauga, matyt, dėl aukštos pačios prieigos kainos bei papildomų investicijų
į tinklo kūrimą poreikio, lemiančio galutinio produkto aukštą kainą, nebuvo paklausi tarp balso ir duomenų perdavimo
paslaugų teikėjų. Mažmeninių paslaugų teikėjai mieliau rinkosi mažesnių sąnaudų reikalaujančias kitas alternatyvas –
pavyzdžiui, vystė vietinius LAN tinklus arba naudojosi kabelinės televizijos tinklais. Be to, vis didesnes perspektyvas,
nei metalinės vytos poros linijos, įgauna fizinių šviesolaidinių (optinių) linijų skaidulų nuomos paslaugos.
Vertinant TEO LT, AB, suteiktų visiškai atsietų prieigų skaičių nuo 2006 m. IV ketvirčio iki 2008 m. paskutinio
ketvirčio, matyti, kad šis skaičius vidutiniškai didėjo 6,5 proc. Žemiau pateikiama TEO LT, AB, suteiktų visiškai atsietų
prieigų dinamika 2006–2008 m.

2008 m. spalio mėn. ES mažėjo atsietos prieigos kainos. Vidutinė mėnesio visiškai atsietos prieigos kaina
2008 m., palyginti su 2007 m., ES sumažėjo 3,5 proc. nuo 11,28 EUR/mėn. (38,9 Lt/mėn.) iki 10,88 EUR/mėn. (37,6
Lt/mėn.). Vidutinė iš dalies atsietos prieigos kaina analogišku laikotarpiu mažėjo 8,4 proc. nuo 4,51 EUR/mėn. (15,6
48
Lt/mėn.) iki 4,13 EUR/mėn. (14,3 Lt/mėn.).

48
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Nors ES atsietos prieigos kainos pastebimai mažėjo, Lietuvoje iš dalies atsietos prieigos kaina 2008 m.
spalio mėn. buvo pati didžiausia ES, o visiškai atsietos prieigos kaina – trečia didžiausių (po Lenkijos ir Jungtinės
Karalystės). Kaimyninėje Latvijoje visiškai atsietos prieigos kaina, palyginti su Lietuva buvo 38 proc. žemesnė.
TEO LT, AB, atsietos prieigos standartinės kainos, galiojusios 2005–2008 m. laikotarpiu pateikiamos 8 lentelėje.

49
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6.4. Naujos kartos prieigos (Next Generation Access) paslaugos
2008 m. ES buvo stebimi realūs šalių veiksmai vystant naujos kartos prieigos (angl. Next Generation Access)
– NGA tinklus. Naujos kartos prieigos (NGA) plėtra yra pagrindinė priemonė, siekiant teikti itin aukštos kokybės
balso, duomenų perdavimo bei televizijos paslaugas. Todėl NGA vystymas yra tiesiogiai susijęs su tokių technologijų
kaip xDSL linijų (pvz.: ADSL2, VDSL), kabelinės televizijos tinklų, šviesolaidinių ryšių linijų, linijų atvestų iki galutinio
paslaugų gavėjo patalpos – FTTH (angl. Fibre to the Home), linijų, atvestų iki galutinio paslaugų gavėjo pastato –
FTTB (angl. Fibre to the Building), 3G-4G, WiMAX (angl. Worldwide Interability Microwave Access), LTE (angl. Long
Term Evolution) ir pan. naudojimu ar infrastruktūros atnaujinimu. Be to, NGA plėtrai įtakos turi fizinės infrastruktūros
(pvz.: ryšių kabelių kanalų, fizinių šviesolaidinių (optinių) linijų skaidulų (angl. Dark Fibre)), leidžiančios maksimaliai
sumažinti NGA vystymo kaštus, prieigos naudojimas.
Investicijos į technologiškai pažangesnius sprendimus daro įtaką itin didelės spartos duomenų perdavimo
paslaugų atsiradimui, konverguotų bei susijusių dviejų trijų ar net keturių paslaugų paketų (angl. Double Play Service,
Triple Play Service, Quadruple Play Service), teikiamų ta pačia infrastruktūra, plėtrai bei naujų judriojo telefono
ryšio technologijų atsiradimui. Aukščiau minėtų priemonių įgyvendinimas didina rinkos potencialą, keičia kainodaros
strategijas ir kartu verčia peržiūrėti patį rinkos reguliavimą.
Investicijos į NGA įgijo pagreitį ir Lietuvoje: 2008 m. buvo pradėta teikti plačiajuostė prieiga, naudojant WiMAX
technologiją (metų pabaigoje buvo 156 šios technologijos abonentai), augo šviesolaidinių linijų, atvestų iki galutinio
paslaugų gavėjo patalpų bei pastato (FTTH, FTTB), skaičius, didėjo šviesolaidinių (optinių) skaidulų paklausa.
Šviesolaidinių (optinių) skaidulų teikimo (nuomos) paslaugos Lietuvoje pradėtos teikti nuo 2006 m. IV ketvirčio.
Nuo šio laikotarpio iki 2008 m. pabaigos suteiktų skaidulų skaičius išaugo 3,8 karto ir sudarė 1 848 vienetus, o
paslaugų teikėjų skaičius išaugo nuo 4 iki 10. Žemiau pateikiama suteiktų fizinių šviesolaidinių (optinių) skaidulų
dinamika 2006–2008 metų laikotarpiu.
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Suteiktų šviesolaidinių (optinių) skaidulų skaičius 2008 m. daugiausia išaugo antrąjį ketvirtį – 33,9 proc.
Vidutiniškai kiekvieną ketvirtį nuo 2006 m. pabaigos iki 2008 m. pabaigos, išnuomotų šviesolaidinių (optinių) skaidulų
skaičius didėjo 19,9 proc.
2008 m. ypač sparčiai augo abonentų, kurie prie interneto buvo prisijungę šviesolaidinės linijos, atvestos iki
paslaugų gavėjo patalpos (FTTH), būdu, skaičius. FTTH naudojimas turi privalumų tiek paslaugų teikėjams tiek
vartotojams, kadangi tai leidžia ženkliai sumažinti eksploatavimo išlaidas, o galutinį vartotoją pasiekiantis vienas
optinis pluoštas įgalina suteikti balso, didelės spartos duomenų perdavimo bei televizijos paslaugas. Informacija
apie šių abonentų skaičių Lietuvoje pradėta rinkti nuo 2008 m. pradžios ir iš turimų duomenų matyti, kad 2008 metų
kiekvieną ketvirtį šis skaičius vidutiniškai augo 54,9 proc.

FTTH prieigos paslaugas 2008 m. pabaigoje teikė 8 ūkio subjektai, kurių pajamos iš FTTH prieigos teikimo
siekė 41 mln. Lt ir tai sudarė 10,7 proc. bendrų interneto prieigos pajamų. Žemiau esančiame paveiksle pateikiama
FTTH prieigos paslaugų pajamų dinamika 2008 m.
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2008 m. taip pat buvo pradėti rinkti duomenys apie abonentus, prisijungusius prie interneto šviesolaidinės
ryšio linijos, atvestos iki pastato (FTTB), būdu. Tokių abonentų skaičiaus augimas buvo kur kas lėtesnis nei abonentų,
naudojančių FTTH būdą, skaičius – per metus vidutiniškai augo 8,3 proc. 2008 m. Interneto prieigos, teikiamos FTTB
būdu, paslaugas teikė 38 ūkio subjektai.

2008 m. FTTB prieigos paslaugų teikėjai gavo 55,2 mln. Lt pajamų ir bendroje interneto prieigos paslaugų
pajamų struktūroje tai sudarė 14,4 proc. Pajamos iš FTTB prieigos paslaugų teikimo 2008 m. kiekvieną ketvirtį
tolygiai augo – kiekvieną ketvirtį vidutiniškai po 13,5 proc.

Apžvelgiant NGA plėtros intensyvumą ES šalyse, svarbu paminėti, kad 2008 m. NGA vystymasis nebuvo
tolygus, t. y. kai kuriose šalyse NGA jau buvo pakankamai išvystyta (Prancūzija, JK), o kitose šalyse NGA vis dar
kūrėsi. ES šalyse 2008 metais itin aktyviai buvo vystomi tokie nauji sprendimai, tokie kaip VDSL, LTE bei Docsis 3.0
(angl. Data Over Cable Service Interface Specification). Pavyzdžiui, 2008 m. investicijas į technologiją Docsis 3.0,
leidžiančią kabelinės televizijos operatoriams teikti didelės spartos (200 Mbps) plačiajuostį ryšį, atnaujino Belgijos ir
Švedijos bei planuoja atnaujinti Ispanijos (2009 m.) ir Portugalijos (2010 m.) operatoriai.
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6.5. Duomenų perdavimo paslaugos
Duomenų perdavimo paslaugos apima virtualaus privataus tinklo (VPN), IP, Frame Relay, Ethernet, Ethernet
VLAN ir panašias paslaugas. Informacija apie duomenų perdavimo paslaugų rinką Lietuvoje pradėta rinkti nuo
2005 m. Šias paslaugas 2008 m. pabaigoje teikė 14 ūkio subjektų.

Bendrosios pajamos, gautos iš duomenų perdavimo paslaugų teikimo, kiekvieną 2008 m. metų ketvirtį
augo vidutiniškai po 9,5 proc. (2007 m. vidutiniškas metinis augimas buvo 4,11 proc.) ir 2008 m. sudarė 73 mln.
Lt – 31,21 proc. daugiau nei 2007 m.
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Palyginus 2008 metus su 2007 metais, bendras duomenų perdavimo paslaugų abonentų skaičius per metus
išaugo 65,6 proc. ir metų pabaigoje siekė 20,7 tūkst., o 2007 m. duomenų perdavimo paslaugomis naudojosi
12,5 tūkst. abonentų.

2008 m. pagrindiniai dalyviai duomenų perdavimo rinkoje išliko tie patys: TEO LT, AB, UAB „Bitė Lietuva“ ir UAB
„Omnitel“. Duomenų perdavimo paslaugų rinkos struktūra, rinką vertinant pagal gautas pajamas, 2008 m. pateikta
131 paveiksle. Daugiausia 2008 m. didėjo TEO LT, AB, užimama rinkos dalis nuo 50,6 proc. 2007 m. iki 58,59 proc.
2008 m., palyginti su 2007 m., taip pat didėjo VĮ „Infostruktūra“ rinkos dalis – nuo 8,5 proc. iki 9,7 proc. Nuo 12,7
proc. 2007 metais iki 9,7 proc. 2008 metais mažėjo UAB „Bitė Lietuva“ duomenų perdavimo paslaugų rinkos dalis.
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6.6. Susijusios paslaugos
Naujos technologinės galimybės, auganti paslaugų įvairovė, bei paslaugų teikėjų tarpusavio konkurencija,
kiekvienais metais darė informacinių ir ryšių technologijų (IRT) paslaugas vis patrauklesnes ir skatino jų vartojimą.
Aukštesnio lygmens technologijos ypač pakeitė komunikacijos kokybės parametrus kai elektroninių ryšių paslaugų
konvergencija apjungė duomenų, balso ryšių bei televizijos paslaugas į vieną visumą.
Europos Sąjungos šalyse 2008 m. buvo stebima vis didesnė susijusių paslaugų, pasižyminčių paslaugų
vartotojų centralizavimu (kai teikiamos kelios paslaugos turinčios vieną sąskaitą), bendrais paslaugų tarifais,
paklausa. Plėtojantis susijusių paslaugų rinkai, tokios paslaugos tampa patrauklios vartotojams, tiek kasdieniams
tiek verslo poreikiams tenkinti. Teikiamų susijusių paslaugų apimtis yra sunku nustatyti dėl skirtingų paslaugų kainų
įtraukimo į vieną sąskaitą. Susijusios paslaugos yra komercinis reiškinys, atsiradęs siekiant pritraukti kuo daugiau
vartotojų siūlant jiems keletą paslaugų už vieną kainą.
ES šalyse narėse tarp susijusių paslaugų teikėjų labiausiai yra paplitę dviejų paslaugų paketai (angl. Double
50
Play Service), kurie dažniausiai apima interneto ir televizijos paslaugas. 2008 m. duomenimis, Lietuvoje dviejų
paslaugų paketų paslaugas teikė 14 paslaugų teikėjų – tai pagal paslaugų teikėjų skaičių lenkė Estiją, Prancūziją,
Italiją, Graikiją, Liuksemburgą, Kiprą, Maltą bei Portugaliją. 2008 m. pabaigoje Lietuvoje iš viso buvo 41,35 tūkst. dviejų
paslaugų paketų vartotojų. Palyginus 2008 m. I ketvirtį, su 2008 m. paskutiniu ketvirčiu, abonentų, naudojančių dviejų
paslaugų paketus, skaičius išaugo 49,6 proc. ir kiekvieną ketvirtį šių abonentų skaičius vidutiniškai didėjo 16,1 proc.

Žemiau pateikiamas paveikslas vaizduoja abonentų skaičiaus pasiskirstymą, naudojant skirtingus dviejų
paslaugų paketus.
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Lietuvoje, Italijoje, Liuksemburge, Maltoje 5 teikėjai siūlėo trijų paslaugų paketus (angl. Triple Play Service) ir
tokių paslaugų teikėjų skaičius buvo didesnis nei Kipre, Vokietijoje, Belgijoje bei Graikijoje.
2008 m. didžiausias teikėjų, siūlančių dviejų paslaugų paketus, skaičius buvo Vengrijoje (81 paslaugų teikėjas),
mažiausias – Maltoje (2). Pagal teikiamų trijų paslaugų paketų teikėjų skaičių pirmavo Ispanija (28 paslaugų teikėjai),
o Kipre tokių paslaugų teikėjų buvo 2.

Lietuvoje 2008 m. pabaigoje buvo 2,29 tūkst. trijų paslaugų paketų paslaugų vartotojų ir jie visi buvo pasirinkę
interneto, televizijos ir fiksuoto telefono ryšio paslaugų paketus. 2008 m. vartotojų, kurie rinkosi trijų paslaugų paketus
skaičius palyginus I ir IV ketvirčius, išaugo 10,8 proc. – vidutiniškai kas ketvirtį didėjo 3,6 proc. (135 pav.)

Keturių paslaugų paketai Lietuvoje 2008 m. dar nebuvo pradėti teikti, o ES šalyse pagreitį įgavo susijusių
fiksuoto, judriojo telefono ryšio, interneto bei televizijos paslaugų paketai. 2008 m.
Europos Bendrijų Komisijos 14-osios pažangos ataskaitos duomenimis, nors susijusių paslaugų sektorius yra
besivystantis ir multipleksiškas (o tai sudaro sunkumų įvertinant rinką dėl skirtingų paslaugų sujungimo), nustatyta,
kad 66 proc. Europos Sąjungos gyventojų 2008 m. dar nenaudojo susijusių paslaugų paketų. Tačiau vertinant
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susijusių paslaugų abonentų pasiskirstymą pagal paketų pobūdį, buvo nustatyta, kad 12 proc. gyventojų naudojosi
susijusiomis su televizija paslaugomis, 23 proc. – susijusiomis su balso telefonija paslaugomis, 6 proc. – su judriojo
telefono ryšio bei 24 proc. – su interneto prieigos paslaugomis. Didžiausia susijusių paslaugų skvarba 2008 m. buvo
Didžiojoje Britanijoje – 32,05 proc., Nyderlanduose – 28,9 proc., Prancūzijoje – 18,67 proc. Lietuvoje šių paslaugų
skvarba buvo viena mažiausių Europoje ir sudarė 0,87 proc., Belgijoje – 1,05 proc., Lenkijoje – 1,53 proc. Kitose
Baltijos šalyse susijusių paslaugų skvarba siekė 4,21 proc. Latvijoje ir 13,33 proc. Estijoje.

6.7. Trumposios tekstinės ir vaizdo žinutės
Lyginant 2008 m. su 2007 m. išsiųstų trumpųjų tekstinių žinučių (SMS) skaičius sumažėjo nežymiai 0,01 proc.
(nuo 9,373 mlrd. iki 9,372 mlrd. SMS). Vienas aktyvus judriojo telefono ryšio abonentas 2008 m. kiekvieną mėnesį
išsiuntė vidutiniškai 156 trumpąsias tekstines žinutes, t. y. 3 SMS mažiau nei 2007 m. (136 pav.)

Remiantis Ispanijos bei Prancūzijos nacionalinių reguliuotojų tinklalapiuose skelbiama informacija, trumpų
tekstinių žinučių šiose šalyse išsiunčiama mažiau nei Lietuvoje. (137 pav.)

Per 2008 m. už išsiųstas SMS žinutes buvo gauta 142,94 mln. Lt – palyginti su 2007 m. (143,07 mln. Lt),
pajamos sumažėjo 0,09 proc. (138 pav.)
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Vertinant viešojo judriojo telefono ryšio abonentų išsiųstų SMS skaičių pagal operatorius, 2008 m., kaip ir
ankstesniais metais pirmavo UAB „Tele2“ (3,89 mlrd. SMS), aplenkusi UAB „Omnitel“ (3,2 mlrd. SMS). Kaip ir 2007 m.,
2008 m. mažėjo UAB „Bitė Lietuva“ ir UAB „Omnitel“ užimamos SMS rinkos dalys – atitinkamai 2 ir 1,1 procentinio
punkto. UAB „Omnitel“ tinkle per 2008 m. buvo išsiųsta 34,4 proc., UAB „Tele2“ tinkle – 41,5 proc., UAB „Bitė Lietuva“
tinkle – 23,9 proc. visų SMS.
2008 m. rinkos dalies pagal trumpų tekstinių žinučių, išsiustų 1 abonento per mėnesį pasiskirstyme išliko tos
pačios tendencijos kaip ir 2007 m.: UAB „Bitė Lietuva“ vienam abonentui teko daugiausia išsiųstų trumpų žinučių –
vidutiniškai 194 žinutės per mėnesį (2007 m. – 184 SMS), vienas UAB „Omnitel“ abonentas vidutiniškai per mėnesį
išsiuntė 1 SMS daugiau nei 2007 m – 134 žinutes per mėnesį, o didžiausią šios rinkos, vertinant pagal SMS žinučių
skaičių, dalį užimančio operatoriaus UAB „Tele2“ vienas abonentas vidutiniškai per mėnesį 2008 m. išsiųsdavo 169
žinutes (2 SMS mažiau nei 2007 m.).

100

2008 m. išsiųstų vaizdo žinučių (MMS) skaičius Lietuvoje sumažėjo 2,46 proc. – per metus iš viso buvo išsiųsta
5,62 mln. MMS (2007 m. – 5,76 mln. MMS). 2008 m. vienam aktyviam judriojo ryšio abonentui per mėnesį vidutiniškai
teko mažiau nei 0,1 žinutės (0,093 MMS) arba kas devintas aktyvus abonentas per mėnesį išsiųsdavo 1 vaizdo
žinutę. 2008 m. vidutinis MMS žinučių skaičiaus augimas per ketvirtį siekė 6,1 proc.

Už išsiųstas MMS žinutes per 2008 m. buvo gauta 1,24 mln. Lt pajamų ir, palyginti su 2007 m., šios pajamos
sumažėjo 7,5 proc. Tačiau pajamos iš MMS žinučių siuntimo 2008 m. antrąjį pusmetį išaugo 2,6 proc.
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Per 2008 m. daugiausia vaizdo žinučių (per metus iš viso išsiųsta apie 2,6 mln.) išsiuntė viešojo judriojo
telefono ryšio operatoriaus UAB „Tele2“ abonentai – šio operatoriaus rinkos dalis sudarė 45,91 proc. ir, palyginti su
2007 m., padidėjo 11,47 procentinio punkto. UAB „Omnitel“ išsiųstų vaizdo žinučių rinkos dalis, vertinant pagal MMS
skaičių, sumažėjo 16,5 procentinio punkto ir 2008 m. pabaigoje buvo 28,97 proc., o UAB „Bitė Lietuva“ rinkos dalis
išaugo nuo 19,7 proc. 2007 m. pabaigoje iki 24,17 proc. 2008 m. pabaigoje, t. y. 4,47 procentinio punkto. 2004–2008
m. vaizdo žinučių rinkos dalių persiskirstymas pateikiamas žemiau.

Apibendrinimas
Apibendrinant galima išskirti tokias nagrinėtų paslaugų rinkų tendencijas:
2008 m. pajamos iš tinklų sujungimo, palyginti su 2007 m., išaugo 8,39 proc. ir bendroje sektoriaus pajamų
struktūroje sudarė 23,37 proc. visų elektroninių ryšių sektoriaus pajamų (palyginti su 2007 m., išaugo 0,72
procentinio punkto).
Augant bendrai skambučių trukmei 10,33 proc., augo tiek skambučių, užbaigtų judriojo telefono ryšio
tinkluose (12,1 proc.), tiek ir fiksuoto telefono ryšio tinkluose (2,4 proc.). Galima daryti prielaidą, kad
skambučių, užbaigtų fiksuoto telefono ryšio tinkle trukmės padidėjimui turėjo įtakos konverguotų paslaugų
ES paklausa (pvz.: susijusių judriojo ir fiksuoto telefono ryšio paslaugų paketai ES šalyse siūlo palankius
skambinimo į fiksuoto telefono ryšio tinklą tarifus). Judrusis telefono ryšys išlieka labiausiai naudojamas
skambinant į judrųjį telefono ryšio tinklą.
Galima daryti prielaidą, kad pajamų, iš skirtųjų linijų veiklos augimas, kuris 2008 m. sudarė 44,3 proc. įrodė,
kad šios paslaugos išliko paklausios tarp verslo subjektų, naudojančių vietinius LAN tinklus.
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Skirtųjų linijų – skaitmeninių bei 2 Mbps spartos – augimas susijęs su plačiajuosčio ryšio Lietuvoje plėtra
bei didėjančiu sparčiu duomenų perdavimo poreikiu.
NGA vystymasis Lietuvoje atitiko 2008 m. vyravusias ES šalyse NGA plėtros tendencijas: pradėtos teikti
WiMAX technologijos paslaugos, daugiau nei du kartus išaugo optinių šviesolaidinių linijų skaidulų paklausa,
interneto prieigai gauti intensyvėjo FTTH, FTTB būdų naudojimas. Palyginus 2008 m. I ketvirtį, su 2008
m. IV ketvirčiu, abonentų, prisijungusių prie interneto FTTH būdu skaičius išaugo 271 proc., o naudojančių
FTTB būdą – 26,8 proc. Technologijų, užtikrinančių didesnę duomenų perdavimo spartą, diegimas rodo
paslaugų teikėjų suinteresuotumą teikti ES tendencijas atitinkančias paslaugas Lietuvoje.
31,21 proc. išaugęs duomenų perdavimo paslaugų segmentas rodo nemažėjančią šių paslaugų paklausą,
bei vartotojų poreikį naudoti ir valdyti didelius duomenų srautus įgalinančius padidinti įmonių darbo našumą.
2008 m. buvo stebima susijusių paslaugų plėtra. Lietuvoje buvo populiariausi dviejų ir trijų paslaugų paketai,
į kuriuos įeina interneto, televizijos bei fiksuoto telefono ryšio paslaugos. Palyginus 2008 m. I ketvirtį, su
2008 m. IV ketvirčiu, abonentų, besinaudojančių dviejų paslaugų paketais, skaičius išaugo 49,6 proc., o
naudojančių trijų paslaugų paketus – 10,8 proc.
Palyginti 2008 m. su 2007 m., mažėjo išsiųstų trumpųjų žinučių (SMS) ir vaizdo žinučių (MMS) skaičius.
Išsiųstų SMS skaičius sumažėjo 0,01 proc., MMS – 2,46 proc. Nuo 2007 m. pastebėta, kad SMS daugiausia
siunčiama pirmą ir paskutinį metų ketvirčiais, o naudojimasis MMS siuntimo paslaugomis daugiau priklauso
nuo vartotojų turimų galinių įrenginių techninių charakteristikų.

7. Televizijos ir radijo paslaugos

Bendroji rinkos apžvalga
Pajamos iš kabelinės televizijos, mikrobangų daugiakanalės televizijos (MDTV), IPTV, radijo ir televizijos
programų siuntimo paslaugų teikimo bei laidinio radijo segmentų 2008 m., palyginti su 2007 m., išaugo 21 proc. – nuo
98,65 mln. Lt iki 119,19 mln. Lt. (per 2007 m. – 11,84 proc.). Šis augimas buvo kur kas didesnis nei visos elektroninių
ryšių rinkos augimas, kuris 2008 m. sudarė 5 proc.
Pajamos iš radijo ir televizijos programų siuntimo per 2008 m. išaugo 11,78 proc. ir sudarė 28,2 mln. litų.
Pajamos iš kabelinės, MDTV bei IPTV paslaugų teikimo išaugo 24,81 proc. ir sudarė 89,5 mln. litų. Pajamos iš
laidinio radijo paslaugų teikimo sudarė 1,4 mln. litų ir per metus sumažėjo 8,9 proc.
Televizijos paslaugos Lietuvoje teikiamos antžeminės televizijos stočių tinklais, kabelinės televizijos tinklais,
mikrobangų daugiakanalės televizijos tinklais (MDTV), interneto protokolo technologijomis pagrįstos televizijos (IPTV)
ir palydoviniais tinklais. LRTK duomenimis, Lietuvoje buvo 1 300 000 namų ūkių, turinčių televizorius, iš jų 372 249
namų ūkiai turėjo kabelinę televiziją, 24 372 namų ūkiai naudotojosi MDTV paslaugomis. Iš visų televizijos signalo
priėmimo būdų 58 proc. namų ūkių naudojosi analogine ir nemokama skaitmenine antžemine televizija.
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Visų transliuotojų ir retransliuotojų pajamos 2002–2008 m. laikotarpiu išaugo daugiau kaip 2 kartus. 2008
m. transliavimo rinkos pajamos išaugo 3 proc. (2007 m. augo 21,58 proc.) ir visų transliuotojų bei retransliuotojų
pajamos siekė 355,4 mln. litų. Vidutinis metinis pajamų iš transliavimo rinkos augimas 2003–2008 m. laikotarpiu buvo
13,7 proc. (144 pav.)
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Didžiausią transliavimo rinkos pajamų dalį 2008 m. sudarė televizijos transliuotojų ir retransliuotojų pajamos
– 65,5 proc. Pajamų už televizijos transliavimą ir retransliavimą 2008 m., palyginti su 2007 m., sumažėjo 1 proc.
(2007 m., palyginti su 2006 m., šių pajamų augimas siekė 25,89 proc.) ir sudarė 232,8 mln. litų. Radijo transliuotojų ir
retransliuotojų pajamos išaugo 14 proc. ir sudarė 39,3 mln. litų. KTV transliuotojų ir retransliuotojų pajamos 2008 m.
išaugo 11 proc. ir sudarė 76,6 mln. litų. Palyginimui: 2007 m. radijo transliuotojų ir retransliuotojų pajamos augo 21,43
proc., o KTV transliuotojų ir retransliuotojų pajamos – 14,44 proc. Pajamos iš MDTV veiklos sudarė 6,8 mln. litų ir per
2008 m. išaugo 2 proc. 2007 m., palyginti su 2006 m., šios pajamos buvo sumažėjusios 24,44 proc.
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Transliuotojų ir retransliuotojų pajamos 2007 ir 2008 metais. [žiūrėta 2009 m. gegužės 12 d.] Prieiga per internetą
<http://www.rtk.lt/lt/news2.php?strid=1005&id=33093>
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RTK duomenimis, 2008 m. 49 radijo transliuotojai transliavo 55 radijo programas. Daugiausia programų – 49
– buvo transliuojamos analoginiu antžeminiu būdu, 4 iš jų transliuojamos ir skaitmeniniu būdu, 2 programos buvo
transliuojamos ir palydovu. Dar dvi programos yra transliuojamos laidinio radijo tinklais. Visos Lietuvoje veikiančios
radijo stotys, išskyrus Lietuvos nacionalinį radiją ir televiziją, yra komercinės. 10 programų yra nacionalinio masto
(t. y. programos, priimamos teritorijoje, kurioje gyvena daugiau negu 60 proc. Lietuvos gyventojų), 2 regioninės
(programos yra priimamos teritorijoje, kurioje gyvena mažiau negu 60 proc. Lietuvos gyventojų) ir 43 vietinio masto
programos (programos transliuojamos per vieną radijo stotį).
2008 m. Lietuvoje veikė 30 televizijos transliuotojų, buvo transliuojamos 37 televizijos programos. Analoginiu
antžeminiu būdu buvo transliuojamos 32 programos, skaitmeniniu būdu – 12, palydoviniu – 5 televizijos programos.
Kabelinės bei mikrobangų daugiakanalės televizijos (MDTV) iš viso transliavo 26 televizijos programas, kurias galėjo
matyti tik šių televizijų abonentai.
Įdomu tai, kad visa Lietuvos reklamos žiniasklaidoje rinka, viešosios nuomonės ir rinkos tyrimų bendrovės
53
„TNS Gallup“ duomenimis, 2008 m. augo 9,1 proc. ir per metus reklamai žiniasklaidoje išleista 542,2 mln. litų. Tai
reiškia, kad radijo ir televizijos transliuotojų pajamos iš reklamos sudaro 50 proc. visos žiniasklaidos reklamos rinkos.
RTK duomenimis, visų Lietuvos radijo ir televizijos transliuotojų pajamos iš reklamos per 2008 m. sudarė 272
mln. litų ir, palyginti su 2007 m., išaugo apie 1 proc. 82 proc. šios pajamų rinkos dalies sudaro televizijos transliuotojų
pajamos iš reklamos. Pastebėtina, kad pajamų iš reklamos augimas buvo ne dėl televizijos (per metus sumažėjo 1
proc.), o dėl radijo reklamos pajamų dalies augimo (radijo reklamos rinka išaugo 14 proc.).
Reklamos rinkoje 2008 m. daugiausiai pajamų gavo televizijos transliuotojai – 63 proc., kabelinės televizijos
transliuotojai ir retransliuotojai – 24 proc., radijo transliuotojai ir retransliuotojai – 11 proc.
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Radijas ir televizija Lietuvoje 2007/2008, LRTK. [žiūrėta 2009 m. gegužės 12 d].
<http://www.rtk.lt/ci.admin/Editor/assets/Apzvalga07_08.pdf>
Lietuvos reklamos rinka 2008 m. augo 9,1 proc. [žiūrėta 2009 m. gegužės 12 d.] Prieiga per internetą:
<http://www.balsas.lt/naujiena/240405/lietuvos-reklamos-rinka-2008-m-augo-9-1-proc/rubrika:naujienos-verslas>

105

Lietuvoje 2008 m. pabaigoje veikė 199 televizijos (iš jų 73 skaitmeninės) ir 247 radijo transliavimo stotys (iš jų
viena skaitmeninė). 2008 m., palyginti su 2007 m., radijo stočių skaičius padidėjo 4 proc., televizijos stočių – 22 proc.

Skaitmeninė antžeminė televizija
2008 m. Lietuvoje nustatyta analoginės televizijos išjungimo data: „Iki 2012 m. spalio 29 d., laikantis sąlygos,
kad analoginės antžeminės televizijos išjungimo metu ne mažiau kaip 90 proc. analoginės antžeminės televizijos
programas priimančių namų ūkių, naudodami kitas technologijas, turės galimybę priimti visas atitinkamoje teritorijoje
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transliuotas nemokamas Lietuvos nacionalinių ir vietinių transliuotojų analoginės antžeminės televizijos programas,
turi būti galutinai išjungta analoginė antžeminė televizija ir sklandžiai pereinama prie naujų, pažangių skaitmeninių
televizijos transliavimo technologijų, užtikrinančių efektyvesnį radijo dažnių panaudojimą ir leidžiančių teikti daugiau
54
bei įvairesnių paslaugų.“
Skaitmeninės televizijos nauda akivaizdi ir turinio prasme. Iki skaitmeninės antžeminės televizijos transliacijų
pradžios Lietuvoje buvo 5 nacionalinio masto programos – „LTV“, „LTV2“, „BTV“, „LNK“, „TV3“. Jos buvo priimamos
teritorijoje, kurioje gyvena daugiau negu 60 proc. Lietuvos gyventojų. Pradėjus skaitmeninės antžeminės televizijos
transliacijas, dar šešios programos tapo nacionalinio masto programomis – „TV6“ („TANGO TV“), „TV1“, „INFO TV“,
55
„LIUKS!“, „NTK Naujasis Televizijos Kanalas“ (laikinai „5 kanalas“) ir „Sport1“.
Skaitmeninės antžeminės (DVB-T) televizijos tinklai aprėpia apie 92 proc. Lietuvos teritorijos, galimybė naudotis
skaitmeninės antžeminės televizijos paslaugomis sudaryta 95 proc. Lietuvos gyventojų. Skaitmeninės antžeminės
televizijos siuntimo paslaugas teikia AB Lietuvos radijo ir televizijos centras ir TEO LT, AB, kuri antžeminės televizijos
(DVB-T) paslaugas siūlo nuo 2008 m. kovo mėnesio. Pagal bendrovės skelbiamus duomenis 2008 m. pabaigoje
buvo 26,4 tūkst. šios paslaugos naudotojų.
Transliuojant skaitmeninius signalus užtikrinama geresnė vaizdo kokybė, geresnis garsas, nešiojamieji
įrenginiai geriau priima signalus, perduodama daugiau televizijos ir radijo kanalų, teikiamos geresnės informacijos
paslaugos (pavyzdžiui, teletekstas). Skaitmeniniam transliavimui radijo dažnių spektras naudojamas efektyviau, todėl
laisvus spektro išteklius galima skirti kitiems tikslams, pavyzdžiui, raiškiajai televizijai, judriajam ryšiui arba belaidei
plačiajuostei interneto prieigai kaimo vietovėse. Dėl to telekomunikacijų ir žiniasklaidos sektoriuose turėtų atsirasti
daugiau naujovių diegimo paskatų ir plėtros galimybių, o drauge būtų skatinamas Europos ekonomikos atsigavimas.
Antžeminė televizija skaitmeniu būdu jau pradėta transliuoti 21 valstybėje narėje (Austrijoje, Belgijoje,
Bulgarijoje, Čekijoje, Danijoje, Estijoje, Graikijoje, Ispanijoje, Italijoje, Jungtinėje Karalystėje, Latvijoje, Lietuvoje,
Liuksemburge, Maltoje, Nyderlanduose, Prancūzijoje, Slovėnijoje, Suomijoje, Švedijoje, Vengrijoje, Vokietijoje) ir gali
būti priimama tam tikrose tų valstybių teritorijų dalyse. Dar penkios valstybės narės (Airija, Kipras, Lenkija, Portugalija
ir Slovakija) pranešė, kad skaitmeninės transliacijos bus pradėtos ne vėliau kaip iki 2010 m. Rumunija plano dar
neparengė.
Antžeminė analoginė televizija nebetransliuojama Belgijoje (Flandrijoje), Liuksemburge, Nyderlanduose,
Suomijoje, Švedijoje, Vokietijoje ir beveik visoje Austrijoje. Iki 2010 m. pabaigos analoginio transliavimo bus
atsisakyta Austrijoje, Danijoje, Estijoje, Ispanijoje, Maltoje ir Slovėnijoje. Nuo 2010 m. pabaigos iki 2012 m. pabaigos
antžeminės televizijos analoginis transliavimas bus nutrauktas Belgijoje (Valonijoje ir Briuselio regione), Bulgarijoje,
Čekijoje, Graikijoje, Italijoje, Jungtinėje Karalystėje, Kipre, Latvijoje, Lietuvoje, Portugalijoje, Prancūzijoje, Rumunijoje,
Slovakijoje ir Vengrijoje. Analoginis transliavimas Lenkijoje bus nutrauktas ne vėliau kaip iki 2015 m.

Kabelinės televizijos ir MDTV apžvalga
2008 m. pabaigoje veikė virš 70 kabelinės televizijos tinklų ir 5 mikrobangų daugiakanalės televizijos (MDTV)
tinklai. Kabelinės televizijos tinklai yra praktiškai kiekviename Lietuvos mieste. MDTV tinklais transliuojamas
programas gali žiūrėti didžiausių šalies miestų – Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio – ir jų apylinkių
gyventojai.
Kabelinės televizijos paslaugų teikimu 2008 m. pabaigoje vertėsi 48 ūkio subjektai, 4 ūkio subjektai vertėsi
MDTV paslaugų teikimu.
Kabelinės televizijos abonentų skaičius per 2008 metus išaugo 10,2 proc. Nuo 2002 m. kabelinės televizijos
abonentų skaičius kasmet vidutiniškai augo 9,4 proc. MDTV abonentų skaičius per 2008 m. sumažėjo 7 proc. Taip
yra dėl to, kad MDTV operatoriams Vilniuje ir Kaune sparčiai diegiant taip pat ir kabelinės televizijos tinklus, didelė
dalis MDTV abonentų tapo įprastinės kabelinės televizijos abonentais.
54
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2008 m. rugsėjo 24 d. LR Vyriausybės nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 27 d. nutarimo Nr.
376 „Dėl radijo dažnių skyrimo radijo ir televizijos programoms transliuoti ir siųsti strategijos patvirtinimo“ pakeitimo (Žin.
2008, Nr. 116-4418).
Radijas ir televizija Lietuvoje 2007/2008, LRTK. [žiūrėta 2009 m. gegužės 12 d.] Priega per internetą:
<http://www.rtk.lt/ci.admin/Editor/assets/Apzvalga07_08.pdf>
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2008 m. pabaigoje kabelinės ir MDTV televizijų paslaugomis naudojosi 30,2 proc. visų Lietuvos namų ūkių
(2007 m. – 27,5 proc.). Galimybę prisijungti prie kabelinės TV arba MDTV tinklų turėjo apie 86 proc. Lietuvos namų
ūkių. Kabelinės TV ir MDTV tinklai paprastai dengia tik tam tikras ribotas šalies teritorijas, todėl skirtingų šalies
regionų gyventojai turi nevienodą teikėjų pasirinkimą. 2005–2008 m. pabaigoje abonentų skaičiaus pasiskirstymas
dešimtyje daugiausiai kabelinės TV ir MDTV abonentų turinčių miestų pateikiamas 149 pav. Kabelinės televizijos
tinklai paprastai diegiami miestuose, daugiabučių kvartaluose, kur yra išvystyta požeminėms linijoms tiesti reikalinga
infrastruktūra. Dėl to didžiąją dalį kabelinės televizijos abonentų sudaro didžiųjų Lietuvos miestų gyventojai. Šiuo
metu kabelinės televizijos tinklams tiesti magistralinėse linijose yra naudojami šviesolaidiniai kabeliai – kai kur
šviesolaidiniai kabeliai yra visiškai pakeitę koaksialiuosius (išskyrus namo vidaus tinklus). MDTV paslaugos paprastai
teikiamos tose vietovėse, kur tiesti įprastinės kabelinės televizijos linijas yra sunku ar išvis neįmanoma. MDTV tinklai
yra pranašesni už įprastus kabelinės TV tinklus tuo, kad galima greitai įrengti tokį tinklą didelėje teritorijoje, kurioje
abonentų tankis yra nelabai didelis. MDTV signalai gali būti priimami teritorijoje, nutolusioje iki 20 km atstumu nuo
stoties įrengimo vietos. Didžioji dalis MDTV abonentų yra Vilniaus ir Kauno miestuose bei jų apylinkėse.
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Siekdami pritraukti kuo daugiau abonentų, kabelinės televizijos operatoriai dažnai teikia dvi ar daugiau paslaugų
už vieną kainą, pateikiamą vienoje sąskaitoje. 35 ūkio subjektai, teikiantys kabelinės televizijos ir (arba) mikrobangų
daugiakanalės televizijos paslaugas, teikia ir interneto prieigos paslaugas. 12 bendrovių savo abonentams teikė trijų
paslaugų paketą (fiksuoto telefono ryšio, interneto prieigos ir kabelinės televizijos).
Kabelinės TV ir MDTV rinkos struktūra, vertinant rinką pagal kabelinės TV ir MDTV paslaugų teikėjų abonentų
skaičių, per metus praktiškai nepakito. Ji yra pateikiama žemiau esančiame paveiksle.

Bendrosios kabelinės TV ir MDTV rinkos pajamos 2008 m., palyginti su 2007 m., išaugo 8,5 proc. ir siekė
78,04 mln. Lt. (2007 m. pajamų augimas siekė 9,05 proc.)
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Laidinio radijo veikla
Laidinio radijo paslaugas 2008 m., kaip ir ankstesniais metais, teikė vienas ūkio subjektas – VšĮ „Teleradijo
kompanija HANSA“. Bendras laidinio radijo taškų skaičius 2008 m., palyginti su 2007 m., sumažėjo 7,69 proc. ir
sudarė 49,2 tūkst., iš jų 42 tūkst. radijo taškų priklausė vartotojams (6,46 proc. mažiau, palyginti su 2006 m.). Pajamos
iš laidinio radijo veiklos 2008 m. sudarė 1,43 mln. Lt ir, palyginti su 2007 m., sumažėjo 9 proc. (2006 m. mažėjimas
sudarė 15,8 proc., o 2007 m. – 3,7 proc.).

Radijo ir televizijos programų siuntimo paslaugų teikimo veikla
Radijo ir televizijos programų siuntimo paslaugas transliuotojams ir retransliuotojams 2008 m. teikė du ūkio
subjektai. AB Lietuvos radijo ir televizijos centras teikė analoginio ir skaitmeninio antžeminio siuntimo paslaugas, TEO
LT, AB, teikė anžeminio skaitmeninio siuntimo paslaugas.
Radijo ir televizijos programų siuntimo paslaugų teikimo pajamos 2008 m. išaugo 7,4 proc. ir siekė 27,17 mln.
litų (2007 m. augimas buvo 22,5 proc.). Didžiausią rinkos dalį sudarė AB Lietuvos radijo ir televizijos centro teikiamos
siuntimo paslaugos – 95 proc.
Pajamos iš televizijos programų siuntimo paslaugų teikimo per metus išaugo 8,4 proc. (2007 m. augo 25,8
proc.) ir sudarė 22,45 mln. Lt – iš jų pajamos už skaitmeninių televizijos programų siuntimą sudarė 24 proc., t. y. 5,45
mln. Lt. Pajamos iš radijo programų siuntimo paslaugų teikimo per 2008 m. išaugo 8,4 proc. (2007 m. – 9,6 proc.) ir
siekė 4,72 mln. Skaitmeninių radijo programų siuntimo pajamos sudarė 8,95 mln. Lt.
Bendroje radijo ir televizijos programų siuntimo paslaugų teikimo rinkos struktūroje televizijos programų
siuntimo paslaugų teikimo pajamos 2008 m. sudarė 83 proc.

Skaitmeninė internetinė televizija (IPTV)
IPTV paslaugos 2008 m., kaip ir 2007 m., buvo teikiamos 21 ES valstybėje. Daugiausiai IPTV vartotojų buvo
Prancūzijoje, Slovėnijoje, Estijoje, Belgijoje, Švedijoje.
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Lietuvoje 2008 m. IPTV paslaugas teikė TEO LT, AB, UAB „Penkių kontinentų komunikacijos centras“ ir UAB
“Alpha komunikacijos-2”, o IPTV vartotojų skaičius siekė 41,1 tūkst. Per 2008 m. IPTV abonentų skaičius išaugo
2,3 karto. Pajamos už interneto protokolo technologijomis pagrįstos televizijos paslaugų teikimą 2008 m. sudarė
11,42 mln. Lt. Pajamos iš IPTV per 2008 m. IV ketvirtį išaugo 16 proc. Taip pat keletas mažesnių interneto paslaugų
teikėjų – UAB „Horda“, UAB „Dokeda“, PĮ „Kompiuterinis langas“ – yra gavusios Lietuvos radijo ir televizijos komisijos
licencijas transliuoti televizijos programas IP tinklais.

Skaitmeninė kabelinė ir mikrobangų daugiakanalė televizija
Skaitmeninės kabelinės televizijos paslauga jau keletą metų gali naudotis Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių,
Marijampolės, Palangos, Kretingos, Plungės, Mažeikių, Gargždų, Visagino, Garliavos kabelinių televizijų abonentai.
Skaitmeninės kabelinės televizijos paslaugos Lietuvoje teikiamos jau keletą metų. Lietuvos kabelinės televizijos
56
asociacijos duomenimis, skaitmeninės televizijos paslaugas kabelinės ir mikrobangų daugiakanalės televizijos
tinklais 2008 m. pabaigoje teikė 12 ūkio subjektų trylikoje Lietuvos miestų. Lietuvoje, kaip ir daugelyje Europos šalių,
skaitmeninės televizijos signalai kabelinės televizijos tinkluose perduodami naudojant DVB-C standartą (angl. Digital
Video Broadcast Cable).
MDTV operatoriai visas savo programas nuo 2009 m. sausio 1 d. privalo transliuoti tik skaitmeniniu būdu.
Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje MDTV tinkluose taip pat naudojamas DVB-C standartas, o Vilniuje ir Kaune
MDTV programos transliuojamos DVB-T standartu (transliuoja UAB „Mikrovisatos TV“).
2008 m. pabaigoje skaitmeninės televizijos paslaugomis, teikiamomis kabelinės ir mikrobangų daugiakanalės
televizijos tinklais, naudojosi 38 tūkst. abonentų – tai sudarė daugiau kaip 3 kartus nei 2007 m.

Skaitmeninė palydovinė televizija
Skaitmeninės palydovinės televizijos signalas, siunčiamas palydovo „Sirius4“, aprėpia visą Lietuvos teritoriją.
Palydovinė televizija transliuojama ir retransliuojama skaitmeniniu DVB-S formatu. VIASAT mokamas televizijos
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paslaugas pradėjo teikti 2002 m. vasario 1 d. 2008 m. spalio 1 d. VIASAT Baltijos šalyse turėjo apie 193 000 vartotojų.

Apibendrinimas
Skaitmeninės antžeminės (DVB-T) televizijos tinklai aprėpia apie 92 proc. Lietuvos teritorijos, galimybė
naudotis skaitmeninės antžeminės televizijos paslaugomis sudaryta 95 proc. Lietuvos gyventojų.
Skaitmeninės internetinės televizijos vartotojų skaičius per 2008 m. išaugo daugiau kaip du kartus.
Kabelinės televizijos teikėjai teikia kelių susijusių paslaugų paketą, pvz., kabelinės televizijos ir interneto
prieigos paslaugas, šių paslaugų abonentų 2008 metų pabaigoje buvo 37,8 tūkst.
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http://www.lkta.lt/lktas/lt.php?stv-teikejai [žiūrėta 2009 m. gegužės 12 d.]
Skaitmeninė „Viasat“ – geriausio turinio televizija, Lietuvos rytas, 2009 m. kovas.

111

8. Pašto ir pasiuntinių paslaugų rinka
Bendroji rinkos apžvalga
Pašto paslaugos yra vienas pagrindinių komunikacijos sektorių, užtikrinančių visuomenės bei visos ekonomikos
gyvenimą. Šių paslaugų svarbą patvirtina ir universaliosios paslaugos reikalavimas, skirtas apsaugoti vartotojų
interesus. Beveik 500 milijonų Europos piliečių bei vartotojų reikia gerai veikiančios pašto paslaugų rinkos. Europos
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mastu ši rinka sudaro 88 mlrd. eurų ir sukuria virš 5 milijonų darbo vietų.
2008 metai ES pašto rinkose buvo svarbūs tuo, kad buvo pasiektas politinis susitarimas liberalizuoti pašto
rinką iki 2010 m. gruodžio 31 d. Iki šios datos numatoma atverti faktiškai 95 proc. ES pašto rinkos dydžio. 2008 m.
vasario mėn. Taryba ir Europos Parlamentas priėmė Direktyvą 2008/6/EB (Trečioji pašto direktyva) – vienuolikai
ES valstybių narių (tarp jų ir Lietuvai) palikta teisė atidėti visišką rinkos atvėrimą iki 2012 d. gruodžio 31 d. Pašto
rinkos liberalizavimo rezultatas – didėjanti konkurencija, kuri skatina rinkos dalyvius dirbti efektyviau, stengtis išlaikyti
esamus ir pritraukti naujus vartotojus, gerinti teikiamų paslaugų kokybę, saugumą, teikti naujas rinkos poreikius
atitinkančias paslaugas. ES valstybėse narėse sprendimai liberalizuoti pašto rinką priimami atsižvelgiant į nacionalines
sąlygas. Vienas pagrindinių Europos Sąjungos pašto politikos tikslų išlieka siekis suderinti laipsnišką kontroliuojamą
pašto paslaugų rinkos liberalizavimą ir tvirtą universaliųjų paslaugų teikimo garantiją. 2008 m. sausio 1 d. Vokietija
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liberalizavo savo pašto rinką, kuri yra pati didžiausia nacionalinė pašto rinka Europos Sąjungoje.
Lietuvoje pereinamasis laikotarpis iki visiško rinkos liberalizavimo pasižymi ne tik konkurencijos pačiame pašto
sektoriuje intensyvėjimu, tačiau ir pastaraisiais metais ypač išryškėjusiu elektroninių ryšių priemonių konkurenciniu
poveikiu pašto rinkai. Nežiūrint stiprėjančios vidinės ir išorinės konkurencijos, 2006–2008 m. adresuoto pašto kiekis
pašto rinkoje ir toliau nemažai augo – augimas vidutiniškai sudarė 6,5 proc., palyginti su vidutiniu 1,5 proc. padidėjimu
kitose senosiose ES valstybėse narėse. Šiuo metu nėra jokių teisinių kliūčių ar suvaržymų į Lietuvos pašto paslaugų
rinką įeiti naujiems rinkos dalyviams – pašto veiklai reikalingų leidimų išdavimo procedūros yra greitos ir paprastos.
Įgyvendinant Pašto įstatymo bei Direktyvų reikalavimus, Lietuvoje vyksta laipsniškas pašto sektoriaus liberalizavimo
procesas, kuris prasidėjo 2006 m. sumažinus universaliųjų pašto paslaugų teikėjui rezervuotų pašto paslaugų svorio
ribas iki 50 gramų. 2008 m. gruodžio 31 d. leidimus teikti pašto paslaugas turėjo 15 įmonių, iš kurių tik 9 faktiškai
teikė pašto paslaugas. Konkurencija Lietuvos pašto rinkoje vystosi dar pakankamai lėtai dėl rezervuotosios srities bei
taikomų PVM išimčių universaliosioms pašto paslaugoms. Nors 2007 m. buvo patvirtinti nauji didesni pašto paslaugų
tarifai, tačiau ryškaus pajamų padidėjimo už suteiktas pašto paslaugas nebuvo. Sparčiai besivystant informacinių
technologijų ir telekomunikacijų paslaugoms bei vartotojams pradėjus aktyviai naudotis alternatyviomis paslaugomis
– laiškus siųsti elektroniniu paštu, o mokesčius susimokėti internetu – pašto paslaugų monopolis, veikiant vidinei ir
išorinei konkurencijai natūraliai mažėja.
Lietuvoje bendrosios rinkos pajamos iš pašto ir pasiuntinių veiklos 2008 m. sudarė 257,6 mln. litų ir, palyginti
su 2007 m., augo 17 proc. (2007 m. rinkos vertė išaugo 11,7 proc., 2006 m. – 34,4 proc.). Pašto ir pasiuntinių
paslaugų kuriamo produkto dalis Lietuvos BVP struktūroje ir toliau išlieka panaši – apie 0,23 proc. Palyginimui, 2004
metų duomenimis, teikiant pašto paslaugas Europos Sąjungoje gauta apie 90 mlrd. EUR pajamų arba apytikriai 1
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proc. ES BVP.
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The new Postal Directive, Postcomm Forum – What next fo rthe postal market, Charlie McCREEVY, European
Commissionier for Internal Market and services, London, 2nd October, 2008
Pašto direktyvos taikymas (Direktyva 97/67/EB su pakeitimais, padarytais Direktyva 2002/39/EB)
Main developments in the European Postal sector (2006–2008) (liet. Pagrindiniai pokyčiai pašto sektoriuje
(2006–2008 m.), WIK-Consult, 2006 m. gegužė.
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Konkurenciniai aspektai pašto paslaugų rinkoje
2008 m. pabaigoje pašto ir pasiuntinių paslaugų rinkoje veikė 79 pašto ir pasiuntinių paslaugų teikėjai. Teisę
teikti pasiuntinių paslaugas turėjo 78 ūkio subjektai, leidimai teikti pašto paslaugas buvo išduoti 15 asmenų (iš jų 14
teikė pašto ir pasiuntinių paslaugas, o vienas teikė tik pašto paslaugas).

Didesnę dalį rinkos pajamų sudaro pajamos iš pasiuntinių paslaugų – 62 proc. 2008 metais šių pajamų augimas
sudarė 23 proc. ir lėmė visos rinkos augimą (2007 m. rinka augo 22 proc.). Pajamos iš pašto paslaugų per 2008
metus išaugo 7 proc. (2007 m. – 2,7 proc.). Pajamoms iš pašto paslaugų būdingas sezoniškumas – pastarųjų trejų
metų IV ketvirtį tradiciškai pajamos išauga labiau, palyginus su kitais ketvirčiais. 2008 m. ketvirtojo ketvirčio rezultatą,
palyginus su atitinkamu praėjusių metų laikotarpiu, pajamų augimas siekė 3,8 proc., o pirmojo 2008 m. pusmečio
rezultatas rodė 22,3 proc. augimą.
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AB Lietuvos pašto užimama pašto ir pasiuntinių rinkos dalis per 2008 metus sumažėjo 4 procentiniais punktais
ir sudarė 41 proc. visos rinkos (156 pav.). AB Lietuvos pašto pajamos 2008 m. iš pašto ir pasiuntinių veiklos sudarė
106,18 mln. litų ir per metus išaugo 8 proc. Kitų pašto ir pasiuntinių paslaugų teikėjų pajamos išaugo 25 proc. Kaip
buvo minėta aukščiau, 2008 m. pajamos iš visos pašto ir pasiuntinių rinkos išaugo 17 proc.

AB Lietuvos pašto dalis pašto paslaugų rinkoje per metus sumažėjo 1,7 procentinio punkto, o kitų dalyvių rinkos
dalis išaugo iki 4,2 proc. (157 pav.). Visoje ES naujų pašto tiekėjų rinkos dalys didėja, tačiau jos vis dar gana mažos
netgi valstybėse, kurios yra visiškai liberalizavusios (Vokietija, Suomija, Švedija, Didžioji Britanija) pašto rinkas. 2007
m. naujiesiems pašto paslaugų teikėjams Nyderlanduose priklausė 14 proc. rinkos, Vokietijoje – 10 proc., Švedijoje
– 9 proc., Ispanijoje – 8 proc., o daugelyje kitų valstybių narių kitų pašto teikėjų rinkos dalys su mažomis išimtimis
61
nesiekė 2 proc. Lietuvoje 2007 m. sudarė 2,5 proc. 2006 m. sausio 1 d. rezervuotųjų siuntų mažinimas nuo 100 g
iki 50 g.
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Report from the Commission to the European Parliament and the Council on the application of the Postal Directive, 200812-12, Brussels
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Pasiuntinių paslaugų rinkoje AB Lietuvos pašto rinkos dalis 2008 m. sudarė 7,9 proc., o 2007 m. – 7,7 proc.
Didžiausią pasiuntinių paslaugų rinkos dalį, vertinant pagal pajamas, kaip ir 2007 m., turėjo UAB „DPD Lietuva“ –
40 proc. UAB „DHL Lietuva“ rinkos dalis sumažėjo 1,7 procentinio punkto, UAB „Vilpostus“ rinkos dalis išaugo 1,7
procentinio punkto (158 pav.). Pažymėtina, kad paveiksle pateikiami duomenys tik tų įmonių, kurios sutiko juos
skelbti viešai.

Universaliųjų pašto paslaugų teikimas
Lietuvos Respublikos Vyriausybės įpareigotas universaliųjų pašto paslaugų teikėjas AB Lietuvos paštas privalo
visiems naudotojams vienodomis sąlygomis užtikrinti universaliųjų pašto paslaugų nenutrūkstamą teikimą šalies
teritorijoje kiekvieną darbo dieną ir ne mažiau kaip penkias dienas per savaitę, taip pat užtikrinti vienkartinį pašto
siuntų surinkimą ir vienkartinį pristatymą į pašto paslaugų gavėjo gyvenamąją ar buveinės vietą.
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2008 m. pabaigoje istorinio operatoriaus AB Lietuvos pašto tinklą sudarė 954 universaliųjų pašto paslaugų
teikimo vietos, iš jų: 862 stacionarieji paštai (mieste – 225, kaime – 637), 12 pašto poskyrių (mieste – 7, kaime – 5) ir
16 kilnojamųjų paštų, kurie pašto paslaugas teikė 80 universaliųjų pašto paslaugų teikimo vietų.
Per metus pašto tinklas sumažėjo 39 kaimo paštais, tačiau smarkiai padaugėjo kilnojamųjų paštų – nuo 10 iki
16 – tai padidino universaliųjų pašto paslaugų teikimo vietų skaičių – nuo 47 iki 80.

Kad būtų užtikrintas nenutrūkstamas universaliųjų pašto paslaugų teikimas, universaliųjų pašto paslaugų
teikėjui rezervuojamos vidaus korespondencijos siuntų, reklaminio pašto, gaunamų tarptautinių korespondencijos
siuntų surinkimo, paskirstymo, vežimo, pristatymo bei įteikimo paslaugos, laikantis svorio ir kainų limitų. Nuo 2006
m. sausio 1 d. rezervuotųjų pašto siuntų svorio riba yra 50 gramų. Kiti pašto paslaugų teikėjai, turintys leidimą teikti
pašto paslaugas, rezervuotąsias pašto paslaugas privalo teikti taikydami ne mažiau kaip 2,5 kartus karto didesnį
tarifą, negu yra nustatytas universaliųjų pašto paslaugų teikėjui pirmosios svorio pakopos pašto korespondencijos
tarifas
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AB Lietuvos paštas iš universaliųjų pašto paslaugų teikimo 2008 m. gavo 86,61 mln. Lt, tai yra 7,6 proc.
daugiau nei 2007 m. Universaliųjų pašto paslaugų pajamų dinamika pateikiama 160 paveiksle. Pastebėtina, kad
2008 m. IV ketvirtį pajamos iš universaliųjų paslaugų buvo vidutiniškai 20 proc. didesnės nei kitais metų ketvirčiais.

AB Lietuvos pašto universaliųjų paslaugų apimtis 2008 m. siekė 59,86 mln. vnt. pašto siuntų ir, palyginti su 2007
m., sumažėjo 7,2 proc. AB Lietuvos pašto suteiktų universaliųjų paslaugų struktūra yra tokia: pašto korespondencijos
siuntos, kurių svoris mažesnis arba lygus 2 kg (85,58 proc.); registruotosios pašto siuntos (14,2 proc.); pašto siuntiniai,
kurių svoris mažesnis arba lygus 10 kg (0,19 proc.); įvertintosios pašto siuntos (0,02 proc.); pašto siuntiniai, kurių
svoris didesnis kaip 10 kg ir mažesnis arba lygus 20 kg (0,01 proc.). Didžiausią dalį universaliųjų pašto paslaugų
segmente užimančių pašto korespondencijos siuntų, kurių svoris mažesnis arba lygus 2 kg, apimtis siekė 51,2 mln.
vnt. (6 proc. mažiau nei 2007 m.) ir sudarė 85,6 proc. visų suteiktų universaliųjų pašto paslaugų.
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AB Lietuvos pašto už 2008 m. suteiktas universaliąsias pašto paslaugas gautos pajamos sudarė 86,6 mln. litų
ir, palyginti su 2007 m., išaugo 5,5 proc. Pajamos iš pašto korespondencijos siuntų, kurių svoris mažesnis arba lygus
2 kg, sudarė 62,85 proc. visų AB Lietuvos pašto pajamų už suteiktas universaliąsias pašto paslaugas (162 pav.).

Universaliųjų pašto paslaugų tarifai
2007 m. rugsėjo 1 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės buvo patvirtinti universaliųjų pašto paslaugų didžiausi
tarifai. Išsiųsti pirmenybinį laišką iki 20 gramų šalies viduje kainavo 1,55 Lt, o nepirmenybinį laišką – 1,35 Lt. Lyginant
su kitose ES valstybėse narėse nustatytais universaliųjų pašto paslaugų tarifais, Lietuvoje galiojantis pirmosios svorio
pakopos pirmenybinio laiško tarifas yra 15–16 vietoje tarp 27-ių ES šalių. Lyginant Lietuvoje galiojantį pirmosios
svorio pakopos laiško tarifą su 12-os naujai įstojusiųjų Europos Sąjungos šalių, pagal siunčiamo laiško kainą Lietuva
yra 4 vietoje (brangiau išsiųsti laišką kainuoja tik Latvijoje, Slovakijoje ir Lenkijoje). 2007–2008 metų duomenimis
didžiausias pirmosios svorio pakopos pirmenybinio laiško tarifas buvo Suomijoje, o mažiausias – Maltoje.
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Apibendrinimas
2008 metai ES pašto rinkose buvo svarbūs tuo, kad, 2008 m. vasario mėn. priėmus Tarybos ir Europos
Parlamento Direktyvą 2008/6/EB (Trečioji pašto direktyva), buvo pasiektas politinis susitarimas liberalizuoti
pašto rinką iki 2010 m. gruodžio 31 d. Iki šios datos numatoma atverti faktiškai 95 proc. ES pašto rinkos.
Vienuolikai ES valstybių narių (tarp jų ir Lietuvai) palikta teisė atidėti visišką rinkos atvėrimą iki 2012 d.
gruodžio 31 d.
Lietuvoje bendrosios rinkos pajamos iš pašto ir pasiuntinių veiklos 2008 m. sudarė 257,6 mln. litų ir, palyginti
su 2007 m., augo 17 proc.
AB Lietuvos pašto užimama pašto ir pasiuntinių rinkos dalis per 2008 metus sumažėjo 4 procentiniais
punktais ir sudarė 41 proc. visos rinkos.
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