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LIETUVOS RESPUBLIKOS
SUSISIEKIMO MINISTRO
ĮŽANGINIS ŽODIS

Ambicingas Europos Sąjungos siekis – tapti konkuren-

sektoriaus – 3,5 proc.).

cingiausiu pasaulio regionu – negali būti pasiektas be itin

Informacinės ir ryšių technologijos ne tik garantuoja

sparčios informacines ir ryšių technologijas kuriančių bei

žinių, kurios tapo itin svarbiu ekonomikos augimo veiksniu,

naujausius mokslo laimėjimus įsisavinančių ekonomikos

sklaidą, bet sukuria galimybes verslo plėtrai. Tai patvirtina

sektorių plėtros. Informacinių ir ryšių technologijų sektorius

nuolat augantis rinkos dalyvių skaičius. Žmonių gerovė

yra modernios ekonomikos pamatas, kurio reikšmė ku-

šiandien neatsiejama nuo šių technologijų – jų svarba

riant konkurencingesnę Europą kasmet auga. Džiugu, kad

švietimui ar verslui neginčijama, jos vis labiau skverbiasi

nuosekli šio sektoriaus plėtra Lietuvoje taip pat prisideda

ir į kasdienį gyvenimą. Auganti naujų elektroninių paslaugų

prie bendro ES siekio įgyvendinimo.

pasiūla lemia ir augantį jų vartotojų skaičių.

Lietuvos pažanga informacinių ir ryšių technologijų sek-

Svarbus išlieka rinkos reguliavimo institucijų vaidmuo,

toriuje leidžia mums būti lygiaverčiais partneriais didinant

užtikrinant palankias sąlygas ūkio subjektams veikti rinkoje.

Europos Sąjungos konkurencingumą:

Institucijos, rengdamos techninio ir reguliacinio pobūdžio

dėl keletą metų trukusios itin sparčios judriojo

sąlygas, gindamos vartotojų interesus, formuodamos

ryšio plėtros Lietuvoje pasiekta didžiausia pasaulyje jud-

■

teisinę aplinką, sudarė palankias sąlygas konkurencijai

riojo ryšio skverbtis;

ryšių sektoriuje.

■

keletą metų iš eilės Lietuvoje judriojo ryšio paslau-

gos yra pigiausios Europos Sąjungoje;
■

ir ryšių technologijų sektoriaus prioritetus 2006-siems

Lietuvoje taikomas mažiausias fiksuoto telefono

ryšio abonentinis mokestis;
■

Lietuvoje mažiausios plačiajuosčio interneto ryšio
sparčiai

auga

interneto,

televizijos naudojimą – formuoja naujus uždavinius, o kartu
ir brėžia naujas šios sektoriaus ateities gaires.

ypač

plačiajuosčio,

vartotojų skaičius;
■

– plėtoti plačiajuosčio ryšio infrastruktūrą, trečiosios kartos
judrųjį korinį radijo ryšį, skatinti skaitmeninės antžeminės

kainos visoje Europos Sąjungoje;
■

LR Vyriausybė, nustačiusi pagrindinius informacinių

spartus informacinių ir ryšių technologijų sekto-

Tikiu, kad valstybės institucijų, verslo bei vartotojų
atstovų

bendra

veikla

lems

tolesnę

informacinės

visuomenės plėtrą mūsų šalyje.

riaus augimas ir palankios aplinkos sudarymas padėjo
išlyginti galimybes naudotis skaitmeninėmis technologijomis skirtingą išsilavinimą turintiems žmonėms.

Ministras

Petras Čėsna

Tai – džiuginantys faktai, garsinantys Lietuvą.
Informacinių ir ryšių technologijų sektoriaus pažanga,
laimėjimai, technologinės naujovės prisideda prie mūsų
šalies ekonomikos ir žmonių gerovės augimo. Šio sektoriaus indėlis į šalies ekonomiką tapo labai svarus
(2000–2004 m. informacinių technologijų sektoriaus dalis
šalies BVP vidutiniškai siekė 8,9 proc., o elektroninių ryšių
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Nuolatinis

progresas

–

tai

bene

tinkamiausias

šalies gyventojams jau yra tapęs kasdieniniu reikmeniu.

informacinių ir ryšių technologijų rinkos apibūdinimas.

Naudodamasis proga, noriu akcentuoti ir kitą svarbų

Visaapimanti informacinių ir ryšių technologijų plėtra

rodiklį – Lietuvoje sparčiai auga internetu, o ypač

šiandien atspindinti ne tik struktūrinius, technologinius

plačiajuosčiu internetu, besinaudojančių gyventojų skaičius.

pokyčius, naujų produktų, paslaugų ar net naujų rinkų

Kasmet plačiajuosčio ryšio skverbtis mūsų šalyje beveik

atsiradimą, bet ir besikeičiančius ekonominius, sociali-

padvigubėja, o 2005 m. augimas buvo vienas iš sparčiausių

nius, visuomeninius santykius. Informacija ir jos gavimo

pasaulyje. Jei tokie augimo tempai išliks, galima tikėtis, kad

priemonės tampa vis įvairesnės, persipina tarpusavyje ir

plačiajuostis ryšys mūsų šalies gyventojams taps tokia pat

vis labiau skverbiasi į mūsų gyvenimą.

neatsiejama asmeninio ir profesinio gyvenimo dalimi, kokia

Nuolat mažėjančios informacinių ir ryšių technologijų

yra tapęs judrusis ryšys.

sektoriaus produktų bei paslaugų kainos skatina vartojimą

Mažiausios ar beveik mažiausios kainos, palyginti su

ir didina pasirinkimo galimybes. Ilgesnio laikotarpio per-

kitomis Europos šalimis, taikomos tokioms paslaugoms

spektyvoje šio sektoriaus plėtros rezultatai dar svaresni

kaip judrusis ir fiksuotas telefono ryšys, plačiajuostis inter-

- jie lemia investicijų, produktyvumo ir konkurencingumo

netas, didelės spartos skirtosios linijos, leidžia vartotojams

- pagrindinių ekonomikos vystymosi

veiksnių, augimą.

intensyviai naudotis naujausiomis ryšių paslaugomis – jos

Informacinių ir ryšių technologijų sektoriaus svarba

tampa ne tik prieinamos, bet ir būtinos kasdienėje veikloje.

ekonomikai nekelia abejonių: Europos Sąjungoje sektorius

Itin sparti antrosios (2G) judriojo ryšio kartos (GSM) bei

sukuria 8 proc. Europos Sąjungos BVP, ir yra vienas iš

vadinamosios antrosios su puse (2,5 G) kartos, apimančios

labiausiai skatinančių mokslinių tyrimų ir inovacijų plėtrą

tokias duomenų perdavimo technologijas kaip GPRS ir

sektorių. Lietuvoje informacinių ir ryšių technologijų sekto-

EDGE, plėtra Lietuvoje leidžia tikėtis, kad trečiosios kartos

rius sukuria kone 9 proc. BVP.

(3G) judriojo ryšio įsitvirtinimas mūsų šalyje bus nemažiau

Lietuvoje, kaip kitose šalyse, rinkos liberalizavimas,
sėkmingas naujų technologijų įdiegimas bei išaugusi

sėkmingas. Šių paslaugų ekspansija į elektroninių ryšių
rinką prasidėjo 2006 m. pradžioje.

paslaugų įvairovė ir pasiūla lėmė elektroninių ryšių rinkos

Lietuvoje intensyviai formuojama teisinė ir administracinė

pokyčius, pakitusius vartotojų įpročius bei išaugusius reika-

aplinka naujųjų technologijų atėjimui – skaitmeninei televi-

lavimus paslaugų teikėjams. Pagal daugelį ryšių rinkos

zijai ir radijui, šiuolaikinėms ir ateities bevielėms technologi-

rodiklių Lietuva pasiekė Europos Sąjungos valstybių lygį,

joms, plačiajuosčio interneto sprendimams. Su šiomis

nors perėjimui prie liberalios rinkos turėjo daug mažiau

technologijomis mes visi, kaip vartotojai, gausime daugiau

laiko. Ypač džiugu, kad Lietuvos rodikliai tam tikrais

kokybiškų paslaugų, o taip pat jos suteiks pasiekiamumo

atvejais yra geriausi ne tik Europoje, bet ir pasaulyje,

„visur ir visada“ galimybę, nenutrūkstamo informacijos srau-

pavyzdžiui, Lietuva pirmauja pagal judriojo ryšio paslaugo-

to palaikymą ir visišką interaktyvumą. Naujų technologijų

mis besinaudojančių šalies gyventojų skaičių. Judriojo

pagrindu teikiamos ryšių paslaugos ir susisiekimo tarp

ryšio skverbtis mūsų šalyje jau keletą metų iš eilės augo

žmonių užtikrinimo priemonės tampa universaliu būdu

sparčiausiai visoje Europoje, ir judriojo ryšio telefonas mūsų

pasiekti įvairaus pobūdžio informaciją, įskaitant tekstinę,

6

garsinę, vaizdinę. Tokių technologijų ir jų pagrindu teikiamų
paslaugų sklaidai yra ypač svarbūs du veiksniai – pasiūla,
taigi investicijos ir komerciniai produktai, bei paklausa, o
kartu vartotojų noras ir gebėjimas naudotis inovacijomis bei
už jas mokėti.
Elektroniniai ryšiai yra vienas iš esminių globalius
pokyčius

lemiančių

veiksnių,

formuojančių

naują

technologinę ir ekonominę paradigmą. Todėl svarbu ir toliau
kurti efektyvią bei tinkamą informacinių ir ryšių technologijų
sektoriaus teisinę bei reguliavimo aplinką, kad kelias
informacinės visuomenės ir žinių ekonomikos link būtų kiek
galima trumpesnis ir lygesnis. Svarbu sukurti prielaidas
itin gerų Lietuvos pasiekimų elektroninių ryšių sektoriuje
tąsai kitose informacijos ir ryšių sektoriaus srityse, ypač
elektroninės komercijos bei audiovizualinių ir kitų turinio
paslaugų sektoriuje – srityse, kurios ateityje vis labiau lems
informacinės visuomenės plėtros tendencijas.

Direktorius

Tomas Barakauskas
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duomenis, pažymi, kad Lietuva yra tarp tų ES šalių, kuriose
skaitmeninė atskirtis yra mažiausia.

Pokyčiai elektroninių ryšių ir pašto
sektoriuose
Per penkerius RRT veiklos metus elektroninių ryšių rinka
tapo konkurencinga ir dinamiška. Reikšmingi pasikeitimai
rinkoje įvyko po monopolinių teisių fiksuoto telefono ryšio
rinkoje ir griežtos licencijavimo sistemos panaikinimo 2003
m. sausio 1 d. Į rinką įėjo nauji elektroninių ryšių paslaugų

RYŠIŲ SEKTORIAUS PLĖTROS
TRUMPA APŽVALGA

teikėjai, kurie kasmet vis didina užimamą rinkos dalį ne tik
pagal gaunamas pajamas iš elektroninių ryšių veiklos, bet ir
pritraukdami vis didesnį paslaugų vartotojų skaičių.
Lietuvos gyventojai turi galimybę naudotis technologiškai pažangiausiomis paslaugomis – pastebimas staigus
gyventojų, kurie naudojasi internetu, ypač plačiajuosčiu,

Pastaraisiais metais Lietuvos IRT sektorius

vystosi

skaičiaus augimas. Plačiajuosčio interneto technologijų

sparčiai ir dinamiškai. Tai akivaizdu ne tik stebint pagrindinių

įvairove (ypač bevielių technologijų) Lietuva pirmauja

sektoriaus rodiklių dinamiką, šias tendencijas pastebi ir

visoje ES.

akcentuoja tarptautinės kompanijos, tyrimų agentūros,

Judriojo telefono ryšio paslaugos tapo prieinamos
absoliučiai daugumai Lietuvos gyventojų – 2005 m. Lietu-

užsienio valstybinės institucijos ir pan.
JAV Komercijos departamentas leidinyje „Doing Busi-

voje pasiekta didžiausia pasaulyje judriojo ryšio skverbtis.

ness in Lithuania: A Country Commercial Guide for U.S.

Galutinai įdiegta numerio perkeliamumo paslauga dar

Companies“1 pastebi, kad telekomunikacijos yra bene

labiau suaktyvino konkurenciją tarp judriojo ryšio paslaugų

judriojo ryšio

teikėjų – galimybė vartotojui pereiti pas kitą paslaugų

skverbtis Lietuvoje yra aukštesnė nei ES vidurkis bei kitų

teikėją, išlaikant savo turimą telefono ryšio numerį, paska-

greičiausiai augantis sektorius Lietuvoje,

Baltijos šalių. Taip pat pažymima, kad Lietuvos komunikacijų

tino esamus paslaugų teikėjus stengtis ne tik pritraukti

ir informacijos tinklų integracija į Europos ir pasaulines

naujus paslaugų vartotojus, bet ir išlaikyti esamus. Toliau

komunikacines sistemas tęsiasi, be to, valstybės veiksmai

pateikiami pagrindiniai pokyčių elektroninių ryšių rinkoje

yra nukreipti į tinkamų sąlygų komunikacinių sistemų plėtrai

faktai nuo RRT įsteigimo datos – 2001 metų.

sudarymą.
Akcentuotina, kad Tarptautinė telekomunikacijų sąjunga

Technologijų ir paslaugų plėtra

(ITU), rinkdamasi, kurias šalis atrinks elektroninių ryšių sektoriaus liberalizavimo ir licencijavimo tyrimų serijai atlikti,

■

Judriojo telefono ryšio paslaugos per penkerius

pasirinko Lietuvą, pažymėjusi, kad Lietuvos ryšių sektorius

metus tapo prieinamos absoliučiai daugumai Lietuvos

išgyveno sėkmingą greitą transformaciją, o Lietuva buvo

gyventojų.

viena pirmųjų ES valstybių, atsisakiusi licencijavimo sistemos ir perėjusi prie bendrojo leidimo sistemos ryšių sekto-

■

2005 m. gruodžio mėn. Lietuvos judriojo ryšio

skverbtis (138,53 proc.) buvo didžiausia pasaulyje4.

riuje. Be to, ITU atkreipia dėmesį į mažus administracinius
mokesčius Lietuvoje, kurie sudarė prielaidas vienoms
mažiausių ES paslaugų kainoms mažmeninėje rinkoje.2
RRT penkios iniciatyvos, susijusios su IRT sektoriaus
plėtra, įeina į Pasaulio viršūnių sueigos informacinės
visuomenės klausimais (World Summit of Information Society, WSIS) duomenų bazes – Auksinę knygą (Golden
Book) bei Veiklos sąvadą (WSIS Stocktaking Activities).
Spartus IRT sektoriaus vystymasis ir palankios aplinkos
šio verslo plėtrai Lietuvoje sudarymas nulėmė ir mažiausią
skaitmeninę atskirtį tarp skirtingą išsilavinimą turinčių
visuomenės grupių, kaip rodo 2005 m. paskelbti EUROSTAT duomenys3. EUROSTAT, komentuodama ES šalių

8

1 pav. Viešojo judriojo telefono ryšio skverbtis, abonentų
skaičius 100 gyventojų, 2002–2006 m.
Šaltinis: RRT.

Ryšių sektoriaus plėtros trumpa apžvalga

gos abonentas naudojosi plačiajuoste interneto prieiga.
Plačiajuosčio interneto abonentų skaičius vien per 2005 m.
išaugo beveik 81,4 proc.

4 pav. Interneto skverbties dinamika, proc., 2003–2005 m.
Šaltinis: RRT.

2 pav. Didžiausią judriojo ryšio skverbtį pasaulyje turinčios
valstybės, 2005 m. gruodžio mėn. duomenimis
Šaltinis: Informa Telecoms & Media.

■

2005 m. gruodžio mėn. duomenimis Lietuvos jud-

riojo ryšio skverbties augimas 2003–2005 m. – didžiausias
visoje ES (2003–2004 m. – 25 proc., 2004–2005 m. – 37
proc.)5.
■

Interneto prieigos abonentų skaičius per 3 metus

išaugo 11 kartų ir 2005 m. IV ketv. perkopė 1 mln. abonentų

5 pav. Plačiajuosčio ryšio skverbties dinamika, proc., 2003 –2005 m.
Šaltinis: RRT.

(interneto prieigos abonentų skaičius nuo 2005 m. pradžios
išaugo 2,1 karto).

■

2005 m. I ketvirtį Lietuvos plačiajuosčio ryšio

Plačiajuosčio ryšio abonentų skaičius per 3 metus

prieigų skaičiaus augimas buvo penktas pagal dydį

išaugo 6 kartus. 2005 m. pabaigoje kas 5 interneto priei-

pasaulyje, rodo Point Topic Ltd. ketvirtinis tyrimas6. Šiuos

■

duomenis taip pat citavo savaitraštis The Economist 2005
m. liepos 2 d. numeryje.

3 pav. Judriojo ryšio skverbties augimas ES šalyse, 2004–2005 m., proc.
Šaltinis: Europos Bendrijų Komisijos 10-oji ataskaita „Europos elektroninių ryšių reguliavimas ir rinkos
2004 m.” ir 11-oji ataskaita „Europos elektroninių ryšių reguliavimas ir rinkos 2005 m.”.

9

Lietuvos ryšių sektorius

6 pav. Dešimt pasaulio šalių, kurių plačiajuosčio interneto
augimas 2005 m. I ketv. buvo sparčiausias
Šaltinis: World Broadband Statistics Q1 2005 // Point Topic Ltd.,
2005.

■

Technologijų konkurencija Lietuvos plačiajuosčio

ryšio rinkoje yra intensyviausia visoje Europos Sąjungoje .
7

■

Daugumos (72,7 proc.) Lietuvos gyventojų nuo-

7 pav. Judriojo ryšio paslaugų krepšelio kainos mažo vartojimo (gyventojų) segmente ES šalyse, 2005 m., EUR/mėn.
Šaltinis: Europos Bendrijų Komisijos 11-oji ataskaita „Europos
elektroninių ryšių reguliavimas ir rinkos 2005 m.

mone, per pastaruosius penkerius metus naujų ryšių technologijų pasirinkimo galimybės „labai padidėjo“ (17,9 proc.)
ar „padidėjo“ (54,8 proc.)8.
■

2005 m. sudarytos sąlygos trečios kartos judriojo

ryšio ir skaitmeninės televizijos plėtrai Lietuvoje.

■

Europos Bendrijų Komisijos 11-osios ataskaitos

duomenimis, Lietuvos vartotojams yra taikomas vienas
mažiausių fiksuoto telefono ryšio abonentinis mokestis ketvirtas rezultatas gyventojų segmente ir antras verslo segmente.

IRT paslaugų kainos

■

Lietuvos vartotojai taip pat moka vienas mažiausių

mėnesio sąskaitų už fiksuoto telefono ryšio paslaugų krep■

2004 m. ir 2005 m. Lietuvoje viešojo judriojo te-

šelį – pagal Ekonominės plėtros ir bendradarbiavimo orga-

lefono ryšio paslaugų kainos buvo mažiausios arba vienos

nizacijos (EPBO) metodiką EK nustatė, kad Lietuvoje yra

iš mažiausių ES9,10. Europos Komisijos 11-osios ataskaitos

trečia pagal mažumą gyventojų segmento mėnesio sąs-

duomenimis, visos ES mastu Lietuvoje išlieka pigiausios

kaita visoje ES.

judriojo ryšio paslaugos mažo vartojimo (gyventojų) seg-

■

Lietuviai naudojasi pigiausiu plačiajuosčiu ryšiu

mente; vidutinio vartojimo segmente ir didelio vartojimo

ES mokėdami vidutiniškai 14 eurų (apie 48 Lt) per mėnesį

(verslo vartotojų) segmente Lietuvoje taikomos judriojo

už 1Mbps spartos plačiajuosčio interneto ryšį

ryšio kainos taip pat vienos mažiausių (atitinkamai 5 ir 8

puse karto mažiau negu kitų Europos Sąjungos valstybių

pagal pigumą visoje ES)11.

vidurkis.
■

Lietuvoje skirtųjų linijų kainos yra vienos mažiausių

visoje ES12.

8 pav. 1 Mbps spartos plačiajuosčio ryšio kainos ES šalyse, EUR/mėn.
Šaltinis: Ministry of Transport and Communications. Prices of broadband subscriptions in EU-countries 2005. Finland.
www.mintc.fi/oliver/upl139-Julkaisuja_2_2006.pdf
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– du su

Ryšių sektoriaus plėtros trumpa apžvalga

IRT paslaugų kokybė

■ Laipsniškas pašto rinkos liberalizavimas – nuo 2006
m. sausio 1 d. pašto paslaugų teikėjams nustatoma 50 g

■ 67 proc. Lietuvos gyventojų nuomone, per pastaruo-

rezervuotųjų pašto siuntų svorio riba ir 2,5 karto didesnis

sius penkerius metus elektroninių ryšių paslaugų kokybė

tarifas – toliau skatins konkurenciją, o tai sudarys sąlygas

pagerėjo13.

prieinamoms kainoms ir paslaugų įvairovei pašto paslaugų
vartotojams.

Konkurencija IRT bei pašto ir
pasiuntinių rinkose

■ Įėjimo į rinką procedūrų supaprastinimas lėmė
didėjantį pašto ir pasiuntinių paslaugų rinkos dalyvių skaičių – 2005 m. rinkos dalyvių skaičius išaugo 53 proc., paly-

■ Nuo 2004 m. pabaigos naujųjų viešųjų fiksuoto telefono ryšio paslaugų teikėjų abonentų skaičius išaugo
17,3 proc.
■ Palyginti su 2004 m., 2005 m. alternatyvių fiksuoto

ginti su 2002 m.
■ 2005 m. kitų pašto ir pasiuntinių paslaugų teikėjų
pajamos už suteiktas pašto ir pasiuntinių paslaugas išaugo
17 procentinių punktų, palyginti su 2002 m.

telefono ryšio paslaugų teikėjų pajamos išaugo 22,9 proc.

U.S. Department of Commerce,U.S Commercial Service.http://
www.buyusainfo.net/docs/x_1051810.pdf
2
Licensing in an Era of Liberalization and Convergence. Case Study. The
Republic of Lithuania. International Telecommunications Union. Geneva.
http://www.itu.int/ITU-D/treg/Case_Studies/Licensing/Lithuania_CS.pdf
3
The digital divide in Europe. 2005 // Eurostat. http://epp.eurostat.cec.eu.int/pls/
portal/docs/PAGE/PGP_PRD_CAT_PREREL/PGE_CAT_PREREL_YEAR_
2005/PGE_CAT_PREREL_YEAR_2005_MONTH_11/4-100112005-EN-AP.PDF
4
Informa. World Cellular Information Service Market Snapshot.
5
Europos Bendrijų Komisijos 11-oji ataskaita „Europos elektroninių ryšių
reguliavimas ir rinkos 2005 m.“
6
World Broadband Statistics Q1 2005 // Point Topic Ltd., 2005.
http://www.point-topic.com/contentDownload/dslanalysis/word%20broadband%
20qstatistics%20q1%202005.pdf
7
Europos Bendrijų Komisijos 11-oji ataskaita „Europos elektroninių ryšių
reguliavimas ir rinkos 2005 m.“
http://europa.eu.int/information_society/policy/ecomm/implementation_society/
policy/ecomm/implementation_enforcement/index_en.html
8
Šaltinis: 2006 m. kovo 10 d. UAB „RAIT“ atlikto tyrimo duomenys.
9
Europos Bendrijų Komisijos 10-oji ataskaita „Europos elektroninių ryšių
reguliavimas ir rinkos 2004 m.“
http://europa.eu.int/information_society/policy/ecomm/implementation_
enforcement/index_en.html
10
Europos Bendrijų Komisijos 11-oji ataskaita „Europos elektroninių ryšių
reguliavimas ir rinkos 2005 m.“
http://europa.eu.int/information_society/policy/ecomm/implementation_
enforcement/index_en.html
11
Europos Bendrijų Komisijos 11-oji ataskaita „Europos elektroninių ryšių
reguliavimas ir rinkos 2005 m.“
http://europa.eu.int/information_society/policy/ecomm/implementation_
enforcement/index_en.html
12
Europos Bendrijų Komisijos 11-oji ataskaita „Europos elektroninių ryšių
reguliavimas ir rinkos 2005 m.“
http://europa.eu.int/information_society/policy/ecomm/implementation_
enforcement/index_en.html
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1 pav. Lietuvos bendrojo vidaus produkto ir elektroninių ryšių
sektoriaus augimas (palyginti su praėjusių metų atitinkamu
laikotarpiu) proc., 2002–2005 m.
Šaltinis: Statistikos departamentas, RRT.

ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ RINKA

Stebint viso informacijos ir ryšių technologijų sektoriaus dinamiką, matomas akivaizdus sektoriaus augimas,
išreikštas absoliučiąja verte ir su tuo susijęs sektoriaus

Bendrosios tendencijos

sukurtos pridėtinės vertės augimas, išreikštas absoliučiąja
verte (litais).

Elektroninių ryšių rinka yra sparčiai besivystantis sektorius, kurio pagrindinės varomosios jėgos yra konkurencija,

Europos

Bendrijų

Komisijos

11-osios

ataskaitos1

duomenimis, Europos Sąjungoje 2005 m. informacijos ir

technologiniai pokyčiai, besikeičiantys vartotojų poreikiai, o

ryšių technologijų sektoriaus dalis buvo lygi 5 proc. BVP,

taip pat – kintančios reguliavimo formos, pritaikomos prie

tuo tarpu Lietuvoje, Statistikos departamento duomeni-

dinamiškos IRT sektoriaus plėtros. Viena vertus, rinkos

mis, informacijos ir ryšių technologijų sektoriaus dalis

pajamų, gaunamų iš tradicinių paslaugų, augimas lėtėja,

2004 m. siekė 8,7 proc. BVP, o 2000–2004 m. laikotarpiu

antra vertus – stiprėjanti konkurencija, technologijų plėtra

vidutiniškai sudarė 8,9 proc. Tai rodo sparčias informacinių

bei konvergenciniai procesai atveria naujas rinkos augimo

ir ryšių technologijų plėtros tendencijas bei sėkmingą rinkos

galimybes.

liberalizavimo procesų Lietuvoje įgyvendinimą.

Nagrinėjant

bendrojo

vidaus

produkto

(BVP)

ir

elektroninių ryšių rinkos vertės Lietuvoje 2002–2005 m.
kaitos tendencijas, matyti, kad elektroninių ryšių rinkos
augimas yra kiek lėtesnis negu BVP, tačiau taip pat auga
pakankamai

sparčiai,

nepaisant

ženkliai

mažėjančių

paslaugų kainų.Spartų elektroninių ryšių rinkos augimo
šuolį 2005 m. daugiausia lėmė judriojo ryšio pajamų,
tinklų sujungimo pajamų ir pajamų iš interneto prieigos
teikimo augimas. Tikėtina, kad ateityje elektroninių ryšių
rinkos, palyginti su BVP, augimą daugiausia lems naujų
technologijų plėtra.
Lietuvos elektroninių ryšių sektoriaus dalis BVP
struktūroje 2003–2005 m. vidutiniškai sudarė 3,5 proc.

2 pav. Informacinių technologijų sektoriaus dinamika 2000–2004 m.
Šaltinis: Statistikos departamentas.

2000–2005 m. investicijos į elektroninių ryšių infrastruktūrą palaipsniui mažėjo nuo 737 mln. Lt 2000 m. iki
277 mln. Lt 2005 m., kadangi šiuo laikotarpiu investicijos
buvo reikalingos jau anksčiau sukurtos viešojo telefono ryšio tinklų infrastruktūros palaikymui, tačiau artimiausiu laiku
12
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tikėtinas investicijų augimas, daugiausia susijęs su naujų

paslaugų teikimo bei telekomunikacijų tinklų sujungimo ir

technologinių sprendimų įgyvendinimu ir jų komerciniu

nagrinėjant 2003–2005 m. elektroninių ryšių rinkos pajamų

eksploatavimu, pirmiausia su investicijomis į trečiosios

struktūrą, paminėtina tai, kad didžiausią pajamų dalį sudaro

kartos judriojo ryšio tinklų plėtrą, kiek vėliau su bevielės

judriojo ryšio rinkos pajamos. Ši dalis išlieka pakankamai

plačiajuostės prieigos, ypač 3,5 GHz radijo dažnių ruože,

stabili – per dvejus metus sumažėjo tik 0,2 procentinio

plėtra.

punkto. Tuo tarpu fiksuoto telefono ryšio pajamų dalis
bendroje elektroninių ryšių rinkos pajamų struktūroje
sumažėjo beveik 7 procentiniais punktais. Nagrinėjant
vertinę išraišką, pajamos iš fiksuoto telefono ryšio nuo
2004 m. I ketvirčio iki 2005 m. IV ketvirčio sumažėjo nuo
118,175 tūkst. litų iki 109,84 tūkst. litų (7 proc.), o bendros
elektroninių ryšių rinkos pajamos išaugo nuo 505,2 tūkst.
litų iki beveik 623,4 tūkst. litų (23,4 proc.).
Nagrinėjamuoju laikotarpiu augo ir pajamų iš interneto
prieigos bei tinklų sujungimo dalys. Pajamų iš interneto prieigos dalis bendroje rinkos pajamų struktūroje 2003–2005
m. laikotarpiu išaugo 3 procentiniais punktais (nuo 5,96 iki
8,9 proc.), pajamų iš tinklų sujungimo dalis – 4,3 procentiniais punktais (nuo 17,97 iki 22,23 proc.).

3 pav. Investicijų į elektroninių ryšių infrastruktūrą dalis bendrų
šalies materialinių investicijų struktūroje, 2000–2005 m.
Šaltinis: Statistikos departamentas, RRT.

Nuo 2005 m. II ketvirčio į bendrą elektroninių ryšių
rinką įtraukti ir duomenų perdavimo, kabelinės televizijos
ir mikrobangės daugiakanalės televizijos (MDTV), radijo
ir televizijos programų siuntimo paslaugų teikimo bei laidinio radijo segmentai. Tai šiek tiek pakoregavo tiek patį
elektroninių ryšių rinkos dydį, tiek rinkos struktūrą, vertinant
ją pagal pajamas. Tačiau pajamos iš naujųjų segmentų
sudaro nedidelę bendrų elektroninių ryšių rinkos pajamų
dalį ir šių pajamų dalis bendroje elektroninių ryšių rinkos
pajamų struktūroje sumažėjo nuo 5,13 proc. antrą 2005 m.
ketvirtį iki 4,79 proc. ketvirtą 2005 m. ketvirtį

4 pav. Elektroninių ryšių sektoriaus vertės ir investicijų į
infrastruktūrą dinamika, mln. Lt, 2000–2005 m.
Šaltinis: RRT.

Informacijos ir ryšių technologijų sektorius neabejotinai
vaidina svarbų vaidmenį informacinės visuomenės plėtros
bei šalies ūkio konkurencingumo augimo procesuose. Kiekvienas sektoriaus segmentas skirtingai prisideda prie plėtros.
2005 m. Lietuvos elektroninių ryšių rinka, palyginti su
2004 m., išaugo 11,9 proc. ir sudarė apie 2,391 mlrd. Lt2

5 pav. 2003–2005 m. pajamų pasiskirstymas pagal atskiras
elektroninių ryšių sektoriaus rinkas, proc.
Šaltinis: RRT.

(2004 m. sudarė apie 2,137 mlrd. Lt). Tačiau šalia bendrojo
elektroninių ryšių rinkos augimo, svarbu stebėti sektoriaus
struktūros dinamiką.

Analizuojant 2004–2005 m. elektroninių ryšių rinkos
pusmetinių pajamų vertinę išraišką, didžiausias pajamų

Elektroninių ryšių rinką skirstant į 5 pagrindinius

augimas buvo interneto prieigos bei tinklų sujungimo

segmentus pagal pajamas iš viešojo fiksuoto telefono

segmentuose – atitinkamai 61,05 proc. (lyginant 2003 m. I

ryšio tinklo ir paslaugų, viešojo judriojo telefono ryšio tin-

pusmečio ir 2005 m. II pusmečio pajamas iš interneto priei-

klo ir paslaugų, skirtųjų linijų paslaugų, interneto prieigos

gos veiklos, jos išaugo 2,1 karto) ir 51,74 proc. Judriojo te13
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lefono ryšio pajamos nagrinėjamu laikotarpiu išaugo 15,53

Per 2005 metus ūkio subjektų, turinčių teisę verstis

proc., skirtųjų linijų – 6,29 proc., o fiksuoto telefono ryšio

viešojo fiksuoto telefono ryšio tinklo ir (arba) paslaugų

pajamos sumažėjo 6,64 proc.

teikimu, skaičius išaugo 30 proc. (vykdančių veiklą ūkio

Elektroninių ryšių rinkos skirtinguose segmentuose

subjektų skaičius išaugo 67 proc.), o turinčių teisę užsiimti

veikiančių ūkio subjektų kaitos situacija yra kiek kitokia.

viešojo judriojo telefono ryšio tinklo ir (arba) paslaugų

Priešingai pajamų pokyčio tendencijoms, 2005 m. Lietu-

teikimo veikla ūkio subjektų skaičius sumažėjo 40,6 proc.

voje ir toliau augo fiksuoto telefono ryšio veikla užsiimančių

(tačiau vykdančių veiklą ūkio subjektų skaičius išliko toks

rinkos dalyvių skaičius, o ūkio subjektų, besiverčiančių

pat), ūkio subjektų, turinčių teisę užsiimti

judriojo telefono ryšio bei skirtųjų linijų paslaugų teikimo

paslaugų teikimu, skaičius sumažėjo 23 proc. (vykdančių

veikla, skaičius sumažėjo. Tokį nominalaus ūkio subjektų,

veiklą ūkio subjektų skaičius taip pat nepasikeitė). Interneto

besiverčiančių judriojo telefono ryšio bei skirtųjų linijų

prieigos paslaugas 2005 m. IV ketvirtį teikė 115 teikėjų

paslaugų teikimo veikla, skaičiaus sumažėjimą daugiausia

(2004 m. pabaigoje – 98).

skirtųjų linijų

lėmė Bendrųjų vertimosi elektroninių ryšių veikla sąlygų

Elektroninių ryšių rinka plečiasi ne tik dėl rinkos dalyvių

aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo

skaičiaus didėjimo – daugėja rinkos dalyvių, kurie verčiasi

tarnybos direktoriaus 2005 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr.

daugiau nei viena elektroninių ryšių veikla. Tai rodo rinkos

1V-340 (Žin., 2005, Nr. 49-1641), 34 punkto nuostatos,

dalyvių pastangas pasinaudoti masto ir įvairovės ekonomi-

kad ūkio subjektai per metus laiko nuo pranešimo pateiki-

jos teikiamais pranašumais. Elektroninių ryšių rinkos

mo dienos nepradėję vykdyti elektroninių ryšių veiklos

dalyvių, besiverčiančių skirtingomis elektroninių ryšių

išbraukiami iš elektroninių ryšių paslaugų ir tinklų teikėjų

veiklomis, skaičius 2003–2005 m. laikotarpiu pateikiamas

sąrašo, įgyvendinimas.

žemiau.

2005

metų

IV

ketvirčio

pabaigoje

teisę

verstis

elektroninių ryšių veikla turėjo (pateikė pranešimus apie

1 lentelė. Elektroninių ryšių rinkos dalyvių, besiverčiančių
skirtingomis el. ryšių veiklomis, skaičius 2003–2005 m.

elektroninių veiklos pradžią): viešojo fiksuoto telefono ryšio
Rinkos dalyvių, besiverčiančių el. ryšių veikla, skaičius

tinklo ir (arba) paslaugų teikimo veikla – 52 ūkio subjek-

Laikotarpis

tai, viešojo judriojo telefono ryšio tinklo ir (arba) paslaugų

1 veikla

2 veiklos

3 veiklos

4 ir daugiau
veiklų

Viso

37

4

3

0

44

2004-01-01

80

5

3

1

89

2005-01-01

118

7

7

1

133

2006-01-01

101

41

12

5

159

teikimo veikla – 19 ūkio subjektų bei skirtųjų linijų paslaugų
teikimo veikla – 20 ūkio subjektų.

2003-01-01

Šaltinis: RRT.

Apibendrinant elektroninių ryšių rinkos vystymosi tendencijas, paminėtina, kad šio sektoriaus Lietuvoje vystymosi sparta ir dinamiškumas pastebimas ir tarptautiniu
lygiu. Tarptautiniuose šaltiniuose3 akcentuojama Lietuvos
elektroninių ryšių rinkos augimo sparta, sėkmingi ryšių
sektoriaus liberalizavimo procesai bei informacinių ir ryšių
technologijų verslo plėtrai palanki aplinka, nulėmusi ir
mažiausią skaitmeninę atskirtį tarp skirtingo išsilavinimo
visuomenės grupių iš visų Europos Sąjungos valstybių.

European Electronic Communications Regulations and Markets 2005 (11th
Report), European Commission, Brussels, 2006.
2
Neįskaičiuotos pajamos iš duomenų perdavimo, kabelinės televizijos ir
mikrobangės daugiakanalės televizijos (MDTV), radijo ir televizijos programų
siuntimo paslaugų teikimo bei laidinio radijo.
3
U.S. Department of Commerce, U.S. Commercial Service. http://
www.buyusainfo.net/docs/x_1051810.pdf ;
Licencing in an Era of Liberalization and Convergence. Case Study. The
Republic of Lithuania. Inernational Telecommunications Union. Geneva;
The digital divide in Europe. 2005 // Eurostat.
1

6 pav. Pateikti pranešimai apie elektroninių ryšių veiklos
pradžią, metų pabaigoje, 2003–2005 m.
Šaltinis: RRT.
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Judrusis ryšys
Liberalizavus elektroninių ryšių rinką ir atsisakius

Bendroji rinkos apžvalga

elektroninių ryšių veiklos licencijavimo, judriojo ryšio segmente šalia trijų pagrindinių operatorių – UAB „Omnitel“,

2005 m. elektroninių ryšių rinkos pajamos iš viešojo

UAB „Bitė Lietuva“ (anksčiau – UAB „Bitė GSM“) ir UAB

judriojo telefono ryšio paslaugų teikimo, palyginti su 2004

„Tele2“ – pradėjo veikti nauji paslaugų teikėjai. Naujųjų

m., išaugo 8,19 proc. ir sudarė 1176,47 mln. Lt (2004 m.

judriojo ryšio paslaugų teikėjų užimama rinkos dalis kol

sudarė 1087,44 mln. Lt)., Nors 2005 m. judriojo telefono

kas nėra itin didelė, tačiau pasižymi nuoseklaus augimo

ryšio rinkos dalis bendroje sektoriaus pajamų struktūroje

tendencija (9 pav.).

sumažėjo 1,69 procentinio punkto, tačiau ši dalis vis dar
yra didžiausia.

9 pav. Naujųjų judriojo telefono ryšio paslaugų teikėjų rinkos
dalis pagal pajamas, proc., 2003–2005 m.
Šaltinis: RRT.

Viešojo judriojo telefono ryšio abonentų skaičius ir
toliau sparčiai auga. 1995 m. pabaigoje buvo 14,8 tūkst.
abonentų, o jau 1999 m. jų buvo 22 kartus daugiau. 2005 m.
pradžioje judriojo telefono ryšio abonentų skaičius pasiekė
7 pav. Viešojo judriojo telefono ryšio rinkos pajamų dalis,
2003–2005 m.
Šaltinis: RRT.

3,42 mln. ir susilygino su Lietuvos gyventojų skaičiumi. Per

Judriojo ryšio rinkos pajamų dinamika rodo ypač spartų

struktūra: jei 2003 m. pabaigoje vartotojai (fiziniai asmenys)

judriojo ryšio segmento pajamų augimą – 2005 m. judriojo

sudarė 73,87 proc. bendro abonentų skaičiaus, tai 2005

ryšio segmento pajamos, palyginti su 2001 m. gautomis

m. pabaigoje – jau 90,35 proc. (per 24 mėn. padidėjimas

pajamomis, išaugo 2,16 karto. Analizuojamo laikotarpio

sudaro 16,48 procentinių punktų).

2005 m. bendras abonentų skaičius išaugo 52,8 proc. (10
pav.). Keičiasi ir viešojo judriojo telefono ryšio abonentų

pradžioje vidutinis judriojo ryšio pajamų augimas kiekvieną

Aktyvių judriojo telefono ryšio abonentų (abonentų,

pusmetį siekė daugiau nei 27 proc., tuo tarpu 2003–2005

kurie nors vieną kartą per paskutiniuosius tris mėnesius

m. pajamos iš judriojo telefono ryšio augo vidutiniškai 5,24

pasinaudojo paslaugomis arba sumokėjo mokesčius)

proc. (8 pav.). Tokį judriojo ryšio pajamų augimo sulėtėjimą

skaičius 2005 m. išaugo daugiau kaip 42,7 proc. ir 2006 m.

daugiausia lėmė spartus judriojo telefono ryšio paslaugų

sausio 1 d. sudarė 4353 tūkst. Aktyvių abonentų struktūra

kainų mažėjimas, nulemtas intensyvėjančios konkurencijos

keičiasi lygiai taip pat, kaip ir visų abonentų struktūra – nuo

judriojo ryšio segmente.

2003 m. pabaigos iki 2006 m. sausio 1 d. aktyvių abonentų
struktūroje vartotojų dalis išaugo beveik 15 procentinių
punktų (nuo 73,68 proc. iki 88,65 proc.).

8 pav. Judriojo ryšio rinkos pajamos, mln. Lt, ir augimo
dinamika, proc., 2001–2005 m.
Šaltinis: RRT.
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10 pav. Viešojo judriojo telefono ryšio abonentų skaičiaus
dinamika, tūkst., 1995–2005 m.
Šaltinis: RRT.

12 pav. Didžiausią judriojo ryšio skverbtį pasaulyje turinčios
valstybės, proc., 2005 m. gruodis
* Specialusis administracinis Kinijos regionas.
Šaltinis: Informa Telecoms & Media.

Spartus abonentų skaičiaus augimas turėjo įtakos ir
skverbties rodikliams. 2005 m. pabaigoje bendras viešojo

Didelę judriojo ryšio skverbtį mūsų šalyje lėmė itin

judriojo telefono ryšio abonentų skaičius 100 gyventojų

spartus skverbties augimas kelerius metus iš eilės. Euro-

siekė 153,4, aktyvių abonentų skaičius 100 gyventojų

pos Bendrijų Komisijos 10-osios ir 11-osios ataskaitų

– 127,7. Bendra judriojo ryšio abonentų skverbtis per metus

duomenimis3, Lietuvoje judriojo ryšio skverbties augimas

išaugo daugiau nei 53 procentiniais punktais, nuo 99,9 iki

2003–2005 m. laikotarpiu buvo didžiausias visoje Euro-

153,4 proc., aktyvių abonentų – beveik 39 procentiniais

pos Sąjungoje (2003–2004 m. – 25 proc., 2004–2005 m.

punktais, nuo 89,2 iki 127,7 proc.

– 37 proc.). Antros pagal judriojo ryšio skverbties augimą
valstybės – Liuksemburgo – rodiklis 2004–2005 m. laikotarpiu buvo daugiau nei du kartus mažesnis ir siekė 17 proc.
Būtent spartus skverbties augimas lėmė, kad 2005 metų
pabaigoje Lietuva pagal judriojo ryšio skverbtį buvo tarp
aukščiausią skverbties rodiklį turinčių šalių.

11 pav. Viešojo judriojo telefono ryšio skverbtis, proc., 2002–2005 m.
Šaltinis: RRT.

Lietuva tapo viena iš judriojo ryšio lyderių pasaulyje.
Tarptautinės telekomunikacijų rinkos tyrimų agentūros
„Informa Telecoms & Media“ duomenimis1, 2005 m.
gruodį judriojo ryšio skverbtis Lietuvoje (138,53 proc.)
buvo didžiausia pasaulyje (antroje vietoje Liuksemburgas
– 131,95 proc.). Europos radijo ryšio biuro duomenimis,
Lietuvoje judriojo ryšio skverbtis 2005 m. vasarą buvo
didžiausia iš 46 Europos pašto ir telekomunikacijų konferencijos (CEPT) valstybių narių2.
16
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procentinio punkto ir sudarė 10,8 proc. visų abonentų, o
2005 m. neaktyvių judriojo ryšio abonentų dalis išaugo
5,9 procentinio punkto (nuo 10,8 proc. iki 16,7 proc.
visų abonentų). Neaktyvių abonentų skaičius 2005 metų
pabaigoje siekė 875 tūkst. abonentų, o bendras judriojo
ryšio abonentų skaičius metų pabaigoje siekė 5228,5
tūkst. Ateityje ir toliau tikėtinas neaktyvių judriojo telefono
ryšio abonentų skaičiaus augimas, daugiausia nulemtas
pasirinkto apmokėjimo už judriojo telefono ryšio paslaugas
būdo: išankstinio apmokėjimo paslauga besinaudojantys
abonentai, kurių yra daugiausia ir kurių skaičius nuolat
auga, yra labiau linkę tapti neaktyviais abonentais.

13 pav. Judriojo ryšio skverbties augimas ES-25, proc.,
2003–2005 m.
Šaltiniai: European Electronic Communications Regulation and
Markets 2004 (10th Report), European Commission, Brussels 2004;
European Electronic Communications Regulations and Markets
2005 (11th Report), European Commision, Brussels, 2006.

Nuolatinis skverbties augimas sudarė sąlygas ir viešojo

15 pav. Neaktyvių abonentų dalies dinamika, proc. nuo bendro
abonentų skaičiaus, 2003–2005 m.
Šaltinis: RRT.

judriojo telefono ryšio paslaugų prieinamumo augimui.
Išankstinio

apmokėjimo

paslauga

besinaudojantys

aktyvūs judriojo telefono ryšio abonentai Lietuvoje sudarė
daugiau nei 66 proc. visų aktyvių abonentų, jų dalis 2005 m.
išaugo 9,4 procentinio punkto. Vidutinis aktyvių išankstinio
apmokėjimo paslauga besinaudojančių abonentų skaičiaus
augimas kas ketvirtį 2005 m. sudarė 7,09 proc., o mokančių
pagal sąskaitas abonentų skaičius išaugo 2,89 proc.

14 pav. Judriojo telefono ryšio skverbties dinamika, proc.,
1998–2005 m.
* Lietuvos duomenys 2006 m. sausio 1 dieną.
** Belgijos, Čekijos, Danijos, Graikijos, Ispanijos, Jungtinės
Karalystės, Nyderlandų duomenys 2005 m. liepos mėn.
Šaltiniai: EK4, ITU5, RRT.

2005 m. sulėtėjo neaktyvių judriojo telefono ryšio
abonentų dalies Lietuvoje augimas: 2004 m. neaktyvių

16 pav. Aktyvių abonentų struktūra pagal pasirinktą apmokėjimo už suteiktas paslaugas būdą, proc., 2003–2005 m.
Šaltinis: RRT.

abonentų dalis bendroje abonentų struktūroje išaugo 7,7
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Išankstinio

apmokėjimo

paslaugą

naudojančių

abonentų skaičius augo daug sparčiau negu mokančių
pagal sąskaitas abonentų skaičius, lemdamas abonentų
struktūros pokyčius.
Per metus judriojo telefono ryšio išankstinio apmokėjimo
paslaugomis besinaudojančių abonentų skaičius išaugo
78,12 proc., vartotojų, besinaudojančių apmokėjimo pagal
pateiktas sąskaitas paslaugomis, skaičius išaugo 14,45
proc., o kitų paslaugų gavėjų, besinaudojančių apmokėjimo
pagal pateiktas sąskaitas paslaugomis, skaičius išaugo
8,61 proc.

18 pav. Viešojo judriojo telefono ryšio abonentų struktūra
pagal pasirinktą apmokėjimo už suteiktas paslaugas būdą
Europos Sąjungos šalyse, proc., 2005 m. spalio mėn.
* Negalima išskirti išankstinio mokėjimo ir mokančių pagal
sąskaitas abonentų.
Šaltinis: European Electronic Communications Regulations and
Markets 2005 (11th Report), European Commision, Brussels, 2006.

Rinkoje nuolat stebima judriojo ryšio tinkluose inicijuotų
pokalbių daugėjimo tendencija (19 pav.). Bendra 2005 m.
inicijuotų pokalbių trukmė judriojo telefono ryšio tinkluose,
palyginus su 2004 m., išaugo 24,28 proc. ir sudarė 2966
mln. minučių. Statistinė tendencija rodo ir tolesnį judriojo
telefono ryšio tinkluose inicijuojamo srauto augimą.
17 pav. Abonentų skaičiaus pagal pasirinktą apmokėjimo už
suteiktas paslaugas būdą augimas, proc., 2003–2005 m.
Šaltinis: RRT.

Europos Sąjungos šalyse išankstinio apmokėjimo
paslaugomis besinaudojančių abonentų dalis bendroje
abonentų struktūroje yra labai nevienoda, nuo 19 proc.
Danijoje iki 100 proc. Maltoje. Lietuva, remiantis 2005 m.
spalio duomenimis, priskirtina prie 18 ES valstybių, kuriose
50 ir daugiau procentų judriojo telefono ryšio abonentų
naudojasi išankstinio apmokėjimo paslauga. Keturiose
ES valstybėse – Ispanijoje, Liuksemburge, Vokietijoje
bei Švedijoje, besinaudojančių išankstiniu apmokėjimu ir
mokančių pagal sąskaitas abonentų dalys yra panašios.

19 pav. Viešojo judriojo telefono ryšio tinkluose inicijuoto
srauto dinamika, mln. minučių, 2003–2005 m.
Šaltinis: RRT.
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20 pav. Viešojo judriojo telefono ryšio rinkoje inicijuotų srautų
struktūrinė dinamika, mln. minučių, 2003–2005 m.
Šaltinis: RRT.

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

21 pav. Tarptinklinio ryšio srauto dinamika, mln. min., 2003–2005 m.
Šaltinis: RRT.

Lietuvos judriojo telefono ryšio abonentų siunčiamų
žinučių skaičius ir toliau sparčiai auga. Vidutinis SMS
skaičiaus augimas ketvirčiais 2005 m. siekė 45,86 proc.

67,36 proc. visų inicijuotų pokalbių yra užbaigiami

Metinis trumpųjų žinučių SMS augimas buvo 355,95 proc.

savame tinkle. 2005 m. tokių pokalbių buvo 26,78 proc.

(per 2005 m. iš viso buvo išsiųsta 4,94 mlrd. SMS). Vienas

daugiau nei 2004 m.

judriojo telefono ryšio abonentas 2005 m. kiekvieną mėnesį

■

Lietuvos fiksuoto telefono ryšio tinkluose yra

išsiuntė vidutiniškai 90,6 trumpųjų žinučių. Trumpųjų ži-

užbaigiama 3,52 proc. visų pokalbių. Šių pokalbių dalis

nučių skaičiaus dinamika Lietuvoje 2003–2005 m. laikotar-

bendroje struktūroje per 2005 metus sumažėjo 1,04 pro-

piu pateikiama 22 pav.

centinio punkto, o trukmė 2005 m. sumažėjo 3,89 proc.
■

Remiantis tarptautinės telekomunikacijų rinkos tyrimų

Tarptautinių pokalbių (užbaigtų užsienio operatorių

agentūros „Informa Telecoms & Media“ duomenimis6, 2004

tinkluose) dalis bendroje struktūroje 2005 m. sudarė 1,88

m. viduryje senosiose ES valstybėse per mėnesį vieno

proc. (2005 m. IV ketvirtį – 3,09 proc.) ir, palyginti su 2004

abonento vidutiniškai išsiunčiamų trumpųjų žinučių skaičius

m., kai tarptautinių pokalbių dalis siekė 1,66 proc., išaugo

svyravo nuo 13,78 SMS Nyderlanduose (operatorius KPN)

0,22 procentinio punkto. Tokių pokalbių trukmė 2005 m.

iki 375,91 SMS Danijoje (operatorius Telia). Naujosiose

išaugo daugiau nei 40 proc.

ES narėse (pateikti keturių valstybių – Čekijos, Lenkijos,

Į kitus Lietuvos judriojo telefono ryšio tinklus

Lietuvos ir Vengrijos, duomenys) vienas judriojo ryšio abo-

2005 m. buvo nukreipiama 27,24 proc. visų pokalbių; šio

■

nentas per mėnesį išsiuntė nuo 17,39 SMS Vengrijoje iki

srauto dalis bendroje struktūroje per 2005 m. sumažėjo 0,5

42,59 SMS Čekijoje.

procentinio punkto, metinis srauto augimas sudarė 22,01
proc.
Tarptinklinio ryšio srauto metinis augimas 2005 m.
sudarė 21,92 proc. Lietuvos judriojo telefono ryšio abonentų, išvykusių į užsienį, inicijuojamų skambučių srauto augimas sudarė 19,09 proc. Į užsienio šalis išvykusių abonentų
priimamų skambučių srautas išaugo 25,39 proc. Pokalbių,
kai skambučiai priimami į užsienio šalis išvykusių Lietuvos
abonentų, dalis tarptinklinio ryšio paslaugų struktūroje 2005
m., palyginti su 2004 m., išaugo nuo 45,56 iki 46,86 proc.
Tarptinklinio ryšio srauto dinamika ketvirčiais pateikiama 21
pav.
Užsienio šalių viešojo judriojo telefono ryšio abonentų,
atvykusių į Lietuvą ir besinaudojusių tarptinklinio ryšio
paslaugomis, inicijuoto ir terminuoto srauto metinis augi-

22 pav. Viešojo judriojo telefono ryšio rinkoje išsiųstų trumpųjų
žinučių (SMS) skaičiaus dinamika, mln., 2003–2005 m.
* vidurkis
Šaltinis: RRT.

mas 2005 m. sudarė 29,24 proc. (21,99 mln. minučių palyginti su 17,01 mln. minučių 2004 m.).
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2005 m. iliustruotų žinučių MMS skaičius Lietuvoje
išaugo 27,98 proc. – per 2005 m. iš viso buvo išsiųsta 3,33
mln. MMS arba vidutiniškai 0,06 žinutės vienam abonentui
per mėnesį. 2005 m. vidutinis MMS žinučių skaičiaus augimas per ketvirtį siekė 35,3 proc.

25 pav. Judriojo ryšio telefonų, importuotų į Lietuvą, skaičius
ir vertė, 2003–2005 m.
Šaltinis: STD.

Per aštuonis 2005 metų mėnesius į Lietuvą įvežta 446,2
23 pav. Viešojo judriojo telefono ryšio rinkoje išsiųstų iliustruotų žinučių (MMS) skaičiaus dinamika, tūkst., 2003–2005 m.
Šaltinis: RRT.

tūkst. mobiliųjų telefonų – 3,3 proc. daugiau nei per tą patį
laikotarpį prieš metus (431,97 tūkst. telefonų). Bendra sausį
– rugpjūtį įvežtų telefonų vertė, Statistikos departamento
duomenimis, siekė 192,15 mln. litų, vidutinė vieno telefono

2004–2005 m. sparčiai augo ir abonentų, kurie nau-

kaina buvo 444,82 Lt. 2004 m. įvežtų mobiliųjų telefonų

dojasi viešojo judriojo telefono ryšio tinklu teikiama paketi-

vertė siekė 298,773 mln. litų, o vidutinė vieno telefono

nio duomenų perdavimo paslauga (GPRS ir (ar) EDGE),

kaina – 402,2 Lt. 2003 m. mobiliųjų telefonų importas siekė

skaičius. Iš viso per 2004 m. tokių abonentų skaičius išaugo

206,115 mln. litų, vidutinė įvežto telefono vertė – 320,6 Lt.

6,54 karto, o per 2005 m. 2,34 karto. 2005 m. pabaigoje

Taigi, pastebima tiek mobiliųjų telefonų vertės, tiek kiekio

tokių abonentų skaičius siekė beveik 800 tūkst.

augimo tendencija.
Nuo 2000 m. į Lietuvą importuota 3,4 milijono mobiliųjų
telefonų. Būtent tiek žmonių, Statistikos departamento
duomenimis, 2005 m. pabaigoje gyveno Lietuvoje.

Konkurencinė aplinka
2005 m. pabaigoje teisę verstis viešojo judriojo telefono
ryšio tinklo ir (arba) paslaugų teikimo veikla turėjo (pateikė
pranešimus apie veiklos pradžią) 19 ūkio subjektų, iš jų
veiklos nevykdė 9 ūkio subjektai.

24 pav. Abonentų, kurie naudojosi viešojo judriojo telefono
ryšio tinklu teikiama paketinio duomenų perdavimo paslauga
(GPRS ir (ar) EDGE), skaičius, tūkst., 2003–2005 m.
Šaltinis: RRT.

Judriojo telefono ryšio segmentas prisideda ir prie
naujausių galinių įrenginių plitimo mūsų šalyje. Tai rodo
didelės judriojo ryšio telefonų importo apimtys į mūsų šalį.

26 pav. Viešojo judriojo telefono ryšio rinkos dalyvių
skaičiaus dinamika, vnt., 2003–2005 m.
Šaltinis: RRT.
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ES valstybėse judriojo telefono ryšio operatorių skaičius

Lietuvoje judriojo ryšio struktūra (vertinant pagal paja-

varijuoja nuo 2 (Malta, Slovakija, Kipras) iki 5 (Nyderlandai).

mas) pastaraisiais metais išlieka pakankamai pastovi. 2005

Vidutiniškai ES valstybėse yra po 3 operatorius, turinčius

m., palyginti su 2004 m., rinkos struktūroje (vertinant pagal

GSM 900 ir (ar) DSC 1800 licencijas (27 pav.).

pajamas) neįvyko didesnių pokyčių, rinkos dalių dydžiai
svyravo ne daugiau nei 1,8 procentinio punkto. 2005 m.,
palyginus su 2004 m., UAB „Omnitel“ rinkos dalis sumažėjo
1,76 procentinio punkto, UAB „Bitė Lietuva“ rinkos dalis
padidėjo 0,55 procentinio punkto, UAB „Tele2“ rinkos dalis
padidėjo 1,03 procentinio punkto, naujųjų judriojo ryšio
teikėjų rinkos dalis išaugo 0,18 procentinio punkto ir siekė 2
proc. visų 2005 m. viešojo judriojo ryšio pajamų.

27 pav. Operatoriai ir paslaugų teikėjai ES, 2005 m. rugsėjis
Šaltinis: European Electronic Communications Regulations and
Markets 2005 (11th Report), European Commission, Brussels,
2006.

Augant operatorių ir paslaugų teikėjų konkurenciniam
spaudimui rinkoje, t. y. didėjant judriojo telefono ryšio sektoriaus veiklą vykdančių ūkio subjektų skaičiui (Lietuvoje

29 pav. Viešojo judriojo telefono ryšio rinkos struktūra pagal
pajamas, proc., 2003–2005 m.
Šaltinis: RRT.

tokių ūkio subjektų skaičius išaugo nuo trijų 2003 m. iki
dešimties 2005 m.), beveik visose ES valstybėse narėse

Rinką vertinant pagal abonentus, kurių 2005 m. pabai-

didžiausių judriojo ryšio operatorių rinkos dalis ir toliau

goje buvo 5228,5 tūkst. (trečio ketvirčio pabaigoje – 4609

mažėja7. Šis rodiklis, rodantis koncentraciją judriojo ryšio

tūkst.), trys operatoriai turėjo apytiksliai panašų abonentų

rinkoje, Lietuvoje yra vienas geriausių visoje ES. Visų

skaičių ir atitinkamai panašias rinkos dalis, naujųjų

Europos Sąjungos valstybių judriojo telefono ryšio rinkos

paslaugų teikėjų

struktūra pateikiama 28 pav.

2005 metus struktūriniai rinkos pokyčiai, vertinant pagal

abonentų skaičius viršijo 1 proc. Per

abonentų skaičių buvo didesni, palyginus su struktūriniais
rinkos pokyčiais, kai rinka vertinama pagal pajamas: UAB
„Bitė Lietuva“ rinkos dalis išaugo 4,58 procentinio punkto,
naujųjų paslaugų teikėjų rinkos dalis padidėjo 0,4 procentinio punkto, tuo tarpu UAB „Omnitel“ rinkos dalis sumažėjo
2,99 procentinio punkto, o UAB „Tele2“ – 1,99 procentinio punkto. Nuo 2003 m. I pusmečio UAB „Omnitel“ rinkos
dalis sumažėjo 10,65 proc., UAB „Bitė Lietuva“ rinkos dalis
išaugo 6,11 procentinio punkto, UAB „Tele2“ rinkos dalis
išaugo 3,48 proc.

28 pav. Judriojo ryšio rinkos struktūra pagal abonentus ES
valstybėse, proc., 2005 m. spalis.
Šaltinis: European Electronic Communications Regulations and
Markets 2005 (11th report), European Commission, Brussels, 2006.
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juoto srauto struktūrinė dalis rinkoje išaugo 0,15 procentinio
punkto , UAB „Bitė Lietuva“ ir UAB „Tele2“ tinkluose inicijuoto srauto struktūrinės dalys rinkoje išaugo atitinkamai
2,58 ir 4,93 procentinio punkto.
Viešojo judriojo telefono ryšio tinkluose inicijuotų
skambučių struktūra pagal inicijavimo tinklą visais atvejais
(t. y. kai skambučiai užbaigiami savame tinkle, kai skambu
čiai užbaigiami kituose Lietuvos judriojo ryšio tinkluose, kai
skambučiai užbaigiami Lietuvos fiksuotojo ryšio tinkluose,
kai skambučiai užbaigiami užsienio operatorių tinkluose) yra
panaši. 2005 m. pabaigoje didžiausią inicijuotų skambučių
kiekvienoje kategorijoje dalį užėmė UAB „Omnitel“. UAB
„Bitė Lietuva“ ir UAB „Tele2“ skambučių, užbaigtų viešojo
fiksuoto ryšio tinkluose ir savo tinkle, dalys buvo panašios,
kitose kategorijose UAB „Bitė Lietuva“ dalis buvo didesnė
30 pav. Viešojo judriojo telefono ryšio rinkos struktūra pagal
abonentus, proc., 2003–2005 m.
Šaltinis: RRT.

Pagal aktyvių abonentų skaičių atskirose kategorijose

nei UAB „Tele2“. Naujieji paslaugų teikėjai reikšmingą
inicijuotų skambučių dalį turi užbaigiamų kituose Lietuvos
judriojo telefono ryšio tinkluose skambučių kategorijoje, kuri
2005 m. vidutiniškai siekė 8,2 proc.

galima teigti, kad UAB „Omnitel“ daugiau orientuojasi į
vartotojus, už paslaugas apmokančius pagal sąskaitas, ir
paslaugų gavėjus (verslo subjektai ir kitos organizacijos)
(2005 m. IV ketvirtį užimamos rinkos dalys atitinkamai siekė
52,9 ir 49,3 proc.), UAB „Bitė Lietuva“ – į paslaugų gavėjus
(rinkos dalis – 38,2 proc.), UAB „Tele2“ – į išankstinio vartojimo segmentą (rinkos dalis – 39,6 proc.).
Nagrinėjant rinką pagal inicijuojamų skambučių trukmę
2005 m. pabaigoje UAB „Omnitel“ turėjo daugiau nei 45
proc. rinkos, UAB „Bitė Lietuva“ – 28 proc., UAB „Tele2“
– daugiau nei 24 proc. Naujiesiems paslaugų teikėjams
teko virš 2 proc. rinkos. Bendras inicijuotų judriojo telefono
ryšio tinkluose skambučių srautas 2005 m. sudarė beveik
3 mlrd. minučių.

32 pav. Viešojo judriojo telefono ryšio rinkos inicijuotų srautų
struktūra pagal inicijavimo tinklą, proc., 2005 m.
Šaltinis: RRT.
31 pav. Viešojo judriojo telefono ryšio rinkos struktūra pagal
inicijuotų skambučių trukmę, proc., 2004–2005 m.
Šaltinis: RRT.

Per 2005 m. viešojo judriojo telefono ryšio abonentų
išsiųstų trumpųjų žinučių skaičiaus (iš viso 4,94 mlrd. SMS)
struktūrinis pasiskirstymas pagal operatorius ir paslaugų

Lyginant 2004 m. ir 2005 m. inicijuotus srautus viešojo

teikėjus pateikiamas 33 pav. Daugiausiai trumpųjų žinučių

judriojo telefono ryšio tinkluose, UAB „Omnitel“ tinkle

2005 m. buvo išsiųsta UAB „Omnitel“ tinkle – 38,0 proc.

inicijuoto srauto struktūrinė dalis rinkoje sumažėjo 7,66

visų SMS, UAB „Bitė Lietuva“ ir UAB „Tele2“ tinkluose buvo

procentinio punkto, naujųjų paslaugų teikėjų abonentų inici-

išsiųsta atitinkamai 32,9 ir 28,9 proc. visų SMS.
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33 pav. Viešojo judriojo telefono ryšio abonentų išsiųstų
trumpųjų žinučių (SMS) skaičiaus pasiskirstymas, proc.,
2004–2005 m.
Šaltinis: RRT.

Viešojo judriojo telefono ryšio abonentų išsiųstų
iliustruotų žinučių skaičiaus augimas 2005 m. sudarė 27,98
proc. (per 2005 m. iš viso išsiųsta 3,339 mln. MMS). UAB

35 pav. Vieno viešojo judriojo telefono ryšio rinkos abonento
inicijuojamas srautas, min./mėn., 2005 m.
Šaltinis: RRT.

„Bitė Lietuva“ ir UAB „Omnitel“ tinkluose 2005 m. išsiųstų
iliustruotų žinučių dalis buvo panaši – atitinkamai 45,1 ir

Analizuojant vidutines iš vieno aktyvaus judriojo ryšio

44,5 proc., UAB „Tele2“ tinkle išsiųstų iliustruotų žinučių

abonento per mėnesį gaunamas pajamas (ARPU), paste-

dalis siekė 10,3 proc., taigi MMS pasiskirstymas pagal

bima mažėjimo tendencija. 2005 m. vidutinės mėnesio

operatorius yra labiau struktūrizuotas nei SMS.

pajamos iš vieno aktyvaus judriojo ryšio abonento UAB
„Omnitel“ tinkle sudarė 35,33 Lt, UAB „Bitė Lietuva“ tinkle
– 25,05 Lt, UAB „Tele2“ tinkle – 15,69 Lt, naujųjų paslaugų
teikėjų tinkluose – 61,26 Lt. Mažiausios pajamos iš vieno
aktyvaus judriojo ryšio abonento buvo UAB „Tele2“,
didžiausios – naujųjų paslaugų teikėjų tinkluose, taigi,
galima teigti, kad abonento inicijuojamas srautas ir ARPU
yra tiesiogiai susiję.
Atotrūkis tarp skirtingų judriojo ryšio rinkos dalyvių
užimamų rinkos dalių, skirtingais matais vertinant rinkos
dydį, leidžia daryti prielaidą, kad naujieji viešojo judriojo
telefono ryšio paslaugų teikėjai orientuojasi į abonentus,
intensyviau

besinaudojančius judriojo ryšio paslaugo-

mis. Tai patvirtina ir vieno statistinio naujųjų judriojo ryšio
paslaugų teikėjų abonento mėnesio sąskaita, kuri 2005
34 pav. Viešojo judriojo telefono ryšio abonentų išsiųstų
iliustruotų žinučių (MMS) skaičiaus pasiskirstymas, proc.,
2004 –2005 m.
Šaltinis: RRT.

m. buvo vidutiniškai 2,4 karto didesnė negu vidutinė trijų
didžiųjų operatorių abonentų sąskaita. Naujųjų paslaugų
teikėjų abonentai daug daugiau kalba – vidutiniškai vieno
naujojo paslaugų teikėjo abonento inicijuotų pokalbių

2005 m. vieno abonento inicijuojamas srautas judriojo

minučių skaičius per mėnesį buvo 3–3,5 kartus didesnis

ryšio operatorių tinkluose augo. Mažiausias vieno judriojo

už vidutinio statistinio viešojo judriojo telefono ryšio rinkos

ryšio abonento inicijuojamas srautas, vertinant minutėmis,

abonento inicijuojamą srautą per mėnesį.

buvo UAB „Tele2“ tinkle, didžiausias – naujųjų judriojo
ryšio paslaugų teikėjų tinkluose. Vidutiniškai 2005 m. UAB
„Omnitel” tinkle vieno abonento inicijuotas srautas buvo
72,5 minučių per mėnesį, UAB „Bitė Lietuva” tinkle – 58,75
minutės per mėnesį, UAB „Tele2“ tinkle – 41,25 minutės per
mėnesį, naujųjų paslaugų teikėjų tinkluose – 170 minučių
per mėnesį.
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Numerio perkeliamumas
Potencialias konkurencijos intensyvumo didėjimo tendencijas užtikrina ir įgyvendinta numerio perkeliamumo
paslauga. 2005 m. buvo visiškai įgyvendintas judriojo telefono ryšio numerių perkeliamumas, t. y. visi judriojo ryšio
abonentai, pasinaudoję numerio perkeliamumo paslauga ir
pakeitę operatorių, gali naudotis visomis telefono ryšio teikiamomis paslaugomis, taip pat ir trumposiomis (SMS) bei
iliustruotomis (MMS) žinutėmis.
Iki 2006 m. sausio 1 d. numerio perkeliamumo paslauga
pasinaudojo 67,4 tūkst. judriojo telefono ryšio abonentų
(1,3 proc. nuo bendrojo judriojo telefono ryšio abonentų
skaičiaus). Daugiausia abonentų savo numerį perkėlė į UAB
„Bitė Lietuva“ tinklą – 42,8 tūkst. (63,5 proc. nuo viso per36 pav. Vidutinės pajamos iš vieno aktyvaus abonento per
mėnesį už viešojo judriojo telefono ryšio paslaugas8, Lt, 2005
m.
Šaltinis: RRT.

kėlusių numerį judriojo ryšio abonentų skaičiaus). Į UAB
„Omnitel“ buvo perkelta 14,4 tūkst. numerių (21,4 proc.), į
UAB „Tele2“ – 3,3 tūkst. (4,9 proc.), į naujųjų paslaugų teikėjų tinklus – 6,9 tūkst. (10,2 proc.).

Įsibėgėjus trečiosios kartos judriojo radijo ryšio (UMTS)
tinklų plėtrai, tikėtina ir duomenų perdavimo, mobiliųjų
pramogų bei vaizdo telefonijos paslaugų plėtra. Prognozuotina, kad per ateinančius kelerius metus mobiliųjų
komunikacijų rinka pareikalaus didelio naujų investicijų
kiekio perėjimui nuo 2G (GSM) ir 2,5G (GPRS) prie 3G
technologijų. Lietuvoje vystant 3G paslaugas, 2005 m.
lapkričio 17 d. paskelbtas konkursas radijo dažnių (kanalų)
suteikimui UMTS tinkluose. 2006 m. vasario 22 d. UAB
„Bitė Lietuva“, UAB „Omnitel“ ir UAB „Tele2“ pripažinti
viešojo konkurso suteikti teisę naudoti radijo dažnius
(kanalus) trečiosios kartos judriojo radijo ryšio (UMTS)
tinkluose laimėtojais. UMTS paslaugos Lietuvoje pradėtos
teikti 2006 m. pradžioje. UMTS licencijas turinčių operatorių
skaičius ES valstybėse pateikiamas 37 pav.

38 pav. Perkėlusių numerį abonentų pasiskirstymas pagal
pasirinktą operatorių, proc., 2005 m.
Šaltinis: RRT.

Apskaičiavus 19 ES valstybių numerio perkeliamumo
paslauga pasinaudojusių abonentų9 skaičiaus vidurkį – 8,25
proc., galima teigti, kad Lietuvoje numerio perkeliamumo
paslauga dar jos įgyvendinimo pradžioje yra pakankamai
populiari, o tai, be abejo, turės įtakos elektroninių ryšių
tinklų operatorių ir paslaugų teikėjų tolesnei konkurencijai
ne tik dėl naujų vartotojų pritraukimo, bet ir dėl esamų
išlaikymo. Manytina, kad 2006 m. naudojimasis numerio
perkeliamumo paslauga dar paspartės dėl 2005 m. pabaigoje – 2006 m. pradžioje užbaigto pilno numerio perkeliamumo įdiegimo.
37 pav. UMTS licencijų skaičius ES valstybėse, 2005 m. rugsėjis
* 2006 m. vasario duomenys.
Šaltinis: European Electronic Communications Regulations and
Markets 2005 (11th Report), European Commission, Brussels, 2006.
24

Numerį perkėlusių abonentų dalis nuo bendro abonentų
skaičiaus ES valstybėse pateikiama 39 pav. Matoma, kad
daugiausia abonentų numerio perkėlimo paslauga pasinau-
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dojo Skandinavijos valstybėse (tačiau reikia atsižvelgti į tai,

operatorių vidutinių pokalbių minutės kainų, naudojantis

kad Suomija ir Švedija pateikia duomenis apie visus atlik-

mėnesinio apmokėjimo privatiems vartotojams skirtais pla-

tus perkėlimus, kurie gali iškreipti rezultatą) ir Ispanijoje, o

nais, (savo ir kituose tinkluose, piko bei nepiko laiku) paly-

mažiausiai – Graikijoje, Kipre ir Portugalijoje.

ginimas 2004 m. gruodžio 31 d. ir 2005 m. gruodžio 31 d.

40 pav. UAB ,,Tele 2“, UAB ,,Omnitel“, UAB ,,Bitė Lietuva“
pokalbio minutės vidutinių kainų palyginimas privatiems
vartotojams, Lt, 2004 m. ir 2005 m. gruodžio 31 d.
Šaltinis: RRT.

2005 m. pradžioje viešojo judriojo telefono ryšio
paslaugų rinkoje vyko aktyvi kainų ir papildomų paslaugų
konkurencija tarp teikiamų išankstinio mokėjimo planų:
UAB „Tele2“ – „Mažylis“ ir „Pildyk“, UAB „Bitė Lietuva“ –
„Labas“ ir „Bitė online“ bei UAB „Omnitel“ – „Ežys“ ir „Extra“.
Išankstinio mokėjimo paslaugos populiarios tarp mažai
39 pav. Judriojo telefono ryšio abonentai, pasinaudoję numerio perkėlimo paslauga ES valstybėse , proc. nuo bendro
abonentų skaičiaus, 2005 m. spalis*
* Airijos, Belgijos, Kipro duomenys 2005 m. liepos mėn.
Šaltinis: European Electronic Communications Regulations and
Markets 2005 (11th Report), European Commission, Brussels, 2006.

paslaugomis besinaudojančių abonentų, todėl dažniausiai
akcijos skelbiamos trumpųjų žinučių siuntimui (savame ir į
kitus Lietuvos tinklus), taip pat pokalbiams savame tinkle.
Sparčiai augant išankstinio apmokėjimo paslaugų
vartotojų skaičiui, 2005 m. I pusmetį du didžiausi pagal
abonentų skaičių Lietuvos viešojo judriojo ryšio operatoriai

Kainų aspektas

pradėjo itin agresyvią kainodaros sprendimų kampaniją,
lėmusią rekordiškai spartų pradinės SIM kortelių kainos

Stebint bendras viešojo judriojo telefono ryšio rinkos

kritimą: UAB ,,Omnitel“ paslaugos „Ežys“ SIM kortelė atpi-

tendencijas, pažymėtina, kad 2005 m. didžiausia konkuren-

go 77,5 proc., o UAB „Tele2“ paslaugų „Mažylis“ ir „Pildyk“

cija vyko išankstinio apmokėjimo paslaugų segmente.

kortelių kainos sumažėjo atitinkamai 89 proc. ir 82 proc.

Viešojo judriojo telefono ryšio rinkoje taip pat stebima

2005 m. II ketvirtį UAB „Bitė Lietuva“ taip pat sumažino

tendencija kuo geriau tenkinti jau esamų bei naujų klientų

„Labas“ pakuotės kainą iki 1,50 Lt su PVM, t. y. beveik 75

poreikius, modifikuojant mokėjimo planų tarifų išsidėstymo

proc. nuo 2005 metų pradžios. UAB „Norfos mažmena“,

schemas, papildant juos įvairiomis paslaugomis, lojalumo

judriojo ryšio paslaugas teikiančios UAB „Bitė Lietuva“ tin-

programomis bei laikinomis skatinimo priemonėmis. Paly-

klu, išankstinio apmokėjimo kortelės „Norfa Tele“ pakuotės

ginti su 2004 m., 2005 m. tarp viešojo judriojo telefono ryšio

kaina 2005 m. išliko tokia pat kaip ir 2004 m. pabaigoje

operatorių išryškėjo tarifikavimo supaprastinimo (t. y. tokių

– 2,00 Lt su PVM.

veiksnių, kaip vartotojų sąskaitų dydis, sudėtingas piko ir
nepiko laiko skirstymas, numerių, priklausančių vienam
abonentui, skaičius, atsisakymas, sudarant vieno ar kito
mokėjimo plano aprašymą) tendencija.
UAB „Tele2“ 2005 metais verslo mėnesinio mokėjimo
planų skaičių padidino nuo 1 iki 4, o privatiems asmenims
skirtų mėnesinio mokėjimo planų skaičių papildė 3 naujais
(atsisakiusi 2 mažiau konkurencingų planų). Mėnesinio
apmokėjimo planų skaičių didino ir UAB „Omnitel“ bei UAB
„Bitė Lietuva“.
40 paveiksle pateikiamas trijų viešojo judriojo ryšio
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41 pav. Išankstinio mokėjimo kortelių pakuočių įsigijimo kainų
kaita 2004–2005 m.
Šaltinis: RRT.

42 pav. Išankstinio mokėjimo kortelių, aptarnaujamų
internetu, tarifų, galiojusių 2005 m., palyginimas, Lt su PVM
Šaltinis: RRT.

2005 metais šalyje populiarėjo viešojo judriojo te-

2005 m. kovo mėnesį UAB „Omnitel“ pristatė į jaunimą

lefono ryšio paslaugos, kurios parduodamos, o taip pat

orientuotą paslaugą „Ledas“, suteikiančią galimybę siųsti

šių paslaugų vartotojai aptarnaujami tik internetu. UAB

SMS už tam tikrą fiksuotą mokestį tam tikru laikotarpiu

„Bitė Lietuva“, 2004 metų spalį pradėjusi teikti išankstinio

(6,00 Lt per savaitę arba už 19,00 Lt per mėnesį), papildo-

mokėjimo paslaugą „Bitė online“ privatiems vartotojams,

mai už siunčiamas SMS nemokant.

2005 m. II ketvirtį pasiūlė ją ir verslo klientams. „Bitė online

Antras pagal abonentų skaičių Lietuvoje viešojo jud-

verslui“ paslaugos klientams sudaryta galimybė įmonių

riojo telefono ryšio operatorius UAB „Tele2“ 2005 m. vykdė

viduje kalbėtis specialiuoju 0,04 Lt/min. tarifu, taip pat

keletą akcijų paslaugos „Mažylis“ naujiems ir jau esamiems

galimybė naudotis judriuoju ryšiu užsienio šalyse. Sausio

abonentams, suteikdama jiems galimybes pigiai siųsti

mėnesį 0,05 Lt buvo sumažinta paslaugos „Bitė online“

SMS bei kalbėtis savame tinkle palankiais tarifais. Vasario

skambučių į visus Lietuvos tinklus kaina – skambučiai

ir kovo mėnesiais UAB „Tele2“ vykdė ir kitos išankstinio

kainuoja 0,32 Lt už pokalbio minutę. 2005 m. II pusmetį ir

apmokėjimo paslaugos – „Pildyk“ – pardavimo ir vartojimo

iki kalendorinių metų pabaigos skambučių į visus Lietuvos

skatinimo akcijas.

tinklus tarifo dydis buvo sumažintas net 40,6 proc. – 0,19 Lt
už pokalbio minutę.
Tokią paslaugą parduoda ir virtualaus ryšio operatorė
UAB „Teledema“, 2005 m. gegužės mėnesį pristačiusi

UAB „Bitė Lietuva“ 2005 m. pradžioje atsisakė
išankstinio mokėjimo plano „Labas paslaugos“. Visiems
besinaudojantiems šiuo mokėjimo planu buvo pritaikyti
įprasti „Labas“ paslaugos tarifai.

judriojo ryšio išankstinio apmokėjimo kortelę „Žalgiris“.

Tarptautinių skambučių segmente paminėtina tai, kad

Kortelės turėtojai aptarnaujami internetu, jos pristatymas

2005 m. rugsėjo mėnesį UAB „Omnitel“, naudodamasi

yra nemokamas, o naujieji abonentai sąskaitoje randa

specialiu prefiksu (papildomu kodu) 1010, pradėjo teikti

nedidelę pradinę sumą (1,00 Lt su PVM) sumokėti už

tarptautinių skambučių paslaugą visiems „Omnitel“ bei

paslaugas. 42 paveiksle vaizduojamas dviejų aukščiau

„Omnitel Extra“ klientams. Nurodytai paslaugai netaikomas

minėtųjų paslaugų pagrindinių tarifų palyginimas.

nei įjungimo, nei abonentinis mokesčiai, o skambučių į 26

Siekdama sustiprinti virtualaus ryšio operatoriaus pozi-

Vakarų ir Centrinės Europos šalis kainos yra vidutiniškai

cijas, nuo 2005 m gegužės 1 d. virtualaus viešojo judriojo

du kartus mažesnės už standartines (nerenkant prefikso

ryšio operatorė UAB „Teledema“, paslaugas teikianti UAB

1010).

„Bitė Lietuva“ tinklu, perėmė paslaugų teikimo ir adminis-

43 pav. pateikiamas viešojo judriojo telefono ryšio

travimo teises į analogišką veiklą vykdžiusios operatorės

operatorių tarptautinių pokalbių į pasirinktas šalis tarifų

UAB „AKN“ abonentus.

palyginimas.
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43 pav. Viešojo judriojo telefono ryšio operatorių tarptautinių
pokalbių į pasirinktas šalis tarifų palyginimas, 2005 m.
gruodžio 31 dieną
Šaltinis: RRT.

Judriojo ryšio paslaugų kainos yra svarbus aspektas,
analizuojant judriojo ryšio rinkos plėtrą ir spartaus šios
rinkos augimo priežastis. Europos Sąjungos kontekste
galima konstatuoti, kad 2004 m. ir 2005 m. Lietuvoje
viešojo judriojo telefono ryšio paslaugų kainos mokan-

45 pav. Vidutinio judriojo ryšio paslaugų naudojimo krepšelio
kainos ES šalyse, 2005 m., EUR/mėn.
Šaltinis: European Electronic Communications Regulations and
Markets 2005 (11th Report), European Commission. Brussels, 2006.

tiems pagal sąskaitas vartotojams buvo mažiausios arba
vienos iš mažiausių10. EK 11-osios ataskaitos duomenimis,
Lietuvoje išlieka pigiausios judriojo ryšio paslaugos mažo
judriojo ryšio paslaugų naudojimo (gyventojų) segmente.
Vidutinio ir intensyvaus judriojo ryšio paslaugų naudojimo
(verslo vartotojai) segmentuose Lietuvoje taikomos judriojo
ryšio kainos taip pat yra vienos mažiausių (atitinkamai 5 ir
8 vietos) visoje ES11. Mažas judriojo ryšio kainas taip pat
akcentuoja ir agentūra ALIPRO12.

46 pav. Intensyvaus judriojo ryšio paslaugų naudojimo
krepšelio kainos ES šalyse, 2005 m., EUR/mėn.
Šaltinis: European Electronic Communications Regulations and
Markets 2005 (11th Report), European Commision. Brussels, 2006.
44 pav. Mažo judriojo ryšio paslaugų naudojimo krepšelio
kainos ES šalyse, 2004–2005 m., EUR/mėn.
Šaltiniai: European Electronic Communications Regulation and
Markets 2004 (10th Report), European Commission. Brussels, 2004;
European Electronic Communications Regulations and Markets
2005 (11th Report), European Commsision. Brussels, 2006.
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Apibendrinimas

giau nei 4 kartus.
–

Numerio perkeliamumo paslaugos įgyvendinimo,

Vis didesnę judriojo telefono ryšio paslaugų paklausą

suteikiančio vartotojams daugiau pasirinkimo galimybių,

formuoja ir besikeičiantys vartotojų įpročiai bei gyvenimo

lemiama didesnė konkurencija judriojo ryšio rinkoje. Iki

būdas. Spartus gyvenimo tempas ir judriojo telefono ryšio

2006 m. sausio 1 d. šia paslaugą pasinaudojo 1,3 proc.

operatorių pasiūlyta galimybė būti pasiektam bet kur ir bet

judriojo telefono ryšio abonentų.

kuriuo metu paskatino tokių produktų ir paslaugų paklausą

–

Judriojo

ryšio

rinkos

daroma

įtaka

visam

tarp vartotojų. Judriojo telefono ryšio operatoriai turi gerą

elektroninių ryšių sektoriaus vystymuisi: judriojo telefono

reputaciją, vadinasi, vartotojų pasitikėjimas sukuria prielai-

ryšio rinkos pajamų dalis bendroje elektroninių ryšių rinkos

das didesniam žinomumui, naudojimuisi naujomis tech-

struktūroje yra didžiausia ir pastaruosius trejus metus

nologijomis (t. y. skatina domėtis bei įsisavinti naujas tech-

sudaro ne mažiau kaip 45 proc. visų pajamų.

nologijas). Pvz., į bendrovės „Baltijos viešųjų ryšių grupė“
(BVRG) paskelbtą geriausią reputaciją turinčių Lietuvos
įmonių dešimtuką pateko du operatoriai – UAB „Omnitel“ ir
UAB „Bitė Lietuva“13.
Judriojo ryšio sektorius pastaraisiais metais tapo bene
dinamiškiausiu ir sparčiausiai besivystančiu Lietuvoje, o tai
lėmė ir svarų šio segmento poveikį tiek šalies ekonomikai,
tiek informacinės visuomenės plėtrai mūsų šalyje.
Apibendrinant pastarųjų penkerių metų judriojo ryšio
rinkos plėtros laikotarpį, galima išskirti tokias tendencijas:
–

Spartus judriojo telefono ryšio skverbties augi-

mas: nagrinėjamuoju laikotarpiu abonentų skaičius išaugo
10,27 karto – nuo 508,9 tūkst. iki 5 228,5 tūkst. Judriojo
ryšio skverbtis išaugo nuo 28,5 abonentų 100 gyventojų
2001 m. pabaigoje iki 153,4 abonentų 100 gyventojų
2005 m. pabaigoje. Lietuvoje 2004–2005 m. judriojo ryšio
skverbties augimas buvo didžiausias Europos Sąjungoje.
Tarptautinės telekomunikacijų rinkos tyrimų agentūros
„Informa Telecoms & Media“ duomenimis, 2005 m. gruodį
Lietuvos judriojo ryšio skverbtis buvo didžiausia pasaulyje.
–

Judriojo telefono ryšio paslaugų kainų mažėjimas:

2004 m. ir 2005 m. mokantiems pagal sąskaitas vartotojams judriojo ryšio paslaugų kainos buvo mažiausios arba
vienos iš mažiausių ES.
–

Išankstinio mokėjimo abonentų dalies augi-

mas: nuo 2003 m. liepos mėn. iki 2006 m. sausio mėn.
išankstinio mokėjimo abonentų dalis bendroje aktyvių
abonentų struktūroje išaugo nuo 36,8 iki 66,33 proc.
Pagrindinės priežastys, sudariusios sąlygas tokių abonentų
augimui, buvo aktyvūs judriojo telefono ryšio operatorių ir
paslaugų teikėjų rinkodaros veiksmai, skatinantys naudotis išankstinio mokėjimo kortelėmis, didesnio palankesnių
vartotojui mokėjimo planų kiekio atsiradimas bei aktyvaus
išankstinio mokėjimo kortelių naudojimo įpročių formavimasis.
–

Vystantis naujoms technologijoms, augančios

vartotojų galimybės pasinaudoti įvairesnėmis judriojo
ryšio teikiamomis komunikavimo galimybėmis: 2004–2005
m. vidutiniškai per metus judriojo ryšio vartotojų išsiųstų
trumpųjų žinučių skaičius augo 2,7 karto, iliustruotų žinučių
skaičius – daugiau nei 9 kartus, o paketinio duomenų perdavimo paslauga besinaudojančių vartotojų skaičius – dau28

Informa. World Cellular Information Service Market Snapshot.2006.
Implementation of Mobile Number Portability in CEPT Countries. Report,
updated: October 2005 // Electronic Communications Committee (ECC) within
the European Conference of Postal and Telecommunications Administrations
(CEPT). European Radiocommunications Office.
3
European Electronic Communications Regulation and Markets 2004 (10th
Report), European Commission, Brussels, 2004; European Electronic
Communications Regulations and Markets 2005 (11th Report), European
Commission, Brussels, 2006.
4
Communication from the Commission to the Council, the European Parliament,
the European Economic and Social committee and the Committee of the
Regions On the Review of the Scope of Universal Service in accordance with
Article 15 of Directive 2002/22/EC, Brussels, 2005.
European Electronic Communications Regulations and Markets 2005 (11th
Report), European Commission, Brussels, 2006.
5
International Communications Union, World Telecommunication Indicators,
November 2005.
6
Informa Telecoms & Media, Mobile messaging analyst, February 2005.
7
European Electronic Communications Regulations and Markets 2005 (11th
Report), European Commission, Brussels, 2006.
8
Įskaitant pajamas, gautas už MMS, SMS, GPRS.
9
European Electronic Communications Regulation and Markets 2005 (11th
Report). Brussels, 2006.
10
European Electronic Communications Regulation and Markets 2004 (10th
Report). Brussels, 2004; European Electronic Communications Regulations and
Markets 2005 (11th Report), European Commission, Brussels, 2006.
11
European Electronic Communications Regulation and Markets 2005 (11th
Report). Brussels, 2006.
12
ALIPRO National Report: Lithuania. Overview of National Research Programs
on Mobile Telecommunications in Lithuania. 2005.
13
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Fiksuotas ryšys
Bendroji rinkos apžvalga
2005 m. elektroninių ryšių rinkos pajamos iš viešojo
fiksuoto telefono ryšio paslaugų teikimo, palyginti su 2004
m., sumažėjo 4,08 proc. ir sudarė 443,65 mln. Lt (2004 m.
sudarė 462,54 mln. Lt). Fiksuoto telefono ryšio rinkos dalis
bendroje sektoriaus pajamų struktūroje ir toliau mažėja:
per 2004 m. ši dalis sumažėjo 3,48 procentinio punkto, o
per 2005 – 3,1 procentinio punkto. Tačiau pajamos iš šio
segmento vis dar sudaro reikšmingą visų elektroninių ryšių
rinkos pajamų dalį: 2005 m. – 18,55 proc. (2004 m. – 21,65
proc.). Tikėtina, kad ateityje išliks nedidelė fiksuoto telefono
ryšio pajamų mažėjimo tendencija, tačiau fiksuoto telefono

48 pav. Viešojo fiksuoto telefono ryšio abonentų skaičiaus
dinamika, tūkst., 2003–2005m.
Šaltinis: RRT.

ryšio pajamos ir toliau sudarys svarią visų elektroninių ryšių
rinkos pajamų dalį.

Fiksuoto telefono ryšio linijų skaičius 2005 m. pabaigoje
siekė 801,11 tūkst. AB „Lietuvos telekomas“ linijų skaičius
siekė 794,14 tūkst. (749,31 tūkst. pagrindinių telefono linijų
ir 44,83 tūkst. ISDN kanalų), naujųjų operatorių telefono
ryšio linijų skaičius siekė 6,97 tūkst. Telefono ryšio linijų
skaičius per 2005 m. sumažėjo 18,93 tūkst. (2,3 proc.), daugiausia – 0,91 proc. – telefono ryšio linijų skaičius sumažėjo
per 2005 m. I ketvirtį. Fiksuoto telefono ryšio linijų skaičiaus
dinamika 1996–2005 m. pateikiama 49 paveiksle.

47 pav. Ilgalaikė viešojo fiksuoto telefono ryšio rinkos pajamų
dinamika, tūkst. Lt, 1998–2005 m.
* AB „Lietuvos telekomas“ metinių ataskaitų duomenys.
Šaltinis: RRT.

Fiksuoto telefono ryšio abonentų skaičius taip pat
mažėja – 2005 m., palyginti su 2004 m., abonentų skaičius
sumažėjo 1,7 proc. ir 2005 m. pabaigoje buvo lygus 704,27
tūkst.
Abonentų struktūra išlieka santykinai stabili – privatūs
vartotojai sudaro daugiau nei 90 proc. visų abonentų,
tačiau jų skaičius 2005 m. sumažėjo 2 proc. nuo 652,62 iki

49 pav. Viešojo fiksuoto telefono ryšio linijų skaičiaus
dinamika, tūkst., 1996–2005 m.
Šaltinis: RRT.

639,31 tūkst. Tuo tarpu paslaugų gavėjų skaičius 2005 m.
išaugo 1,4 proc. nuo 64,09 iki 64,96 tūkst.

Nors bendras pagrindinių viešojo fiksuoto telefono ryšio
skaičius mažėja, AB „Lietuvos telekomas“ skaitmeninių
visuminių paslaugų tinklo (ISDN) linijų skaičius auga:
per 2005 m., palyginti su 2004 m., bendras ISDN kanalų
skaičius išaugo 2,12 proc. nuo 43,9 iki 44,83 tūkst. Daugiau
nei dvigubai išaugo pagrindinių linijų, kuriomis teikiama
didelės spartos skaitmeninių abonentinių linijų (xDSL)
paslauga, naudojama prisijungimui prie plačiajuosčio
Interneto, skaičius – nuo 50,69 tūkst. 2004 m. pabaigoje iki
104,79 tūkst. 2005 m. pabaigoje.
Viešojo fiksuoto telefono ryšio skverbtis Lietuvoje
2001–2005 m. laikotarpiu sumažėjo daugiau negu Euro29
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pos Sąjungoje. Nagrinėtu laikotarpiu Lietuvoje skverbtis

Bendra 2005 m. inicijuotų pokalbių trukmė fiksuoto ryšio

sumažėjo daugiau nei 10 procentinių punktų, tuo tarpu ES

tinkluose, palyginti su 2004 m., išaugo 3,42 proc. ir sudarė

skverbties sumažėjimas nesiekė 7 procentinių punktų. Nors

1797,57 mln. min. Statistinė tendencija rodo ir tolesnį

fiksuoto ryšio skverbties mažėjimo tendencijos būdingos

galimą fiksuoto ryšio tinkluose inicijuojamo srauto augimą.

visai ES, tačiau Rytų ir Centrinės Europos valstybėse jos
yra akivaizdesnės. Lietuvoje, kaip ir kitose Rytų ir Centrinės
Europos šalyse, fiksuoto ryšio skverbties mažėjimas siejamas su dideliu judriojo ryšio skverbties augimu.

52 pav. Viešojo fiksuoto telefono ryšio rinkos inicijuoto
srauto dinamika, mln. minučių, 2003–2005 m.
Šaltinis: RRT.

Daugiausia pokalbių yra užbaigiama savame tinkle
50 pav. Fiksuoto telefono ryšio skverbties dinamika, proc.,
2001–2005 m.
Šaltiniai: ANACOM1, ITU2, Regulatel3, RRT.

Analizuojant

1996–2005

m.

laikotarpį,

– daugiau nei 91 proc. visų inicijuotų pokalbių. 2005
m., palyginti su 2004 m., tokių pokalbių dalis bendrame
inicijuotų pokalbių sraute sumažėjo nežymiai – 0,58 pro-

didžiausia

centinio punkto, o metinis srauto augimas sudarė 2,76

viešojo fiksuoto telefono ryšio skverbtis Lietuvoje 100 gy-

proc. Analizuojant pokalbių, užbaigiamų savame tinkle,

ventojų ir 100 namų ūkių buvo 2000 m. – atitinkamai 34 ir

struktūrą, vietinių pokalbių dalis bendroje struktūroje buvo

87 proc. Nuo 2000 iki 2005 metų viešojo fiksuoto telefono

didžiausia – 72,70 proc., ir nors, palyginti su 2004 m. (73,56

ryšio skverbtis 100 gyventojų kasmet vidutiniškai mažėjo

proc.), sumažėjo, tačiau metinis srauto augimas sudarė 2,2

2,1 procentinio punkto, 100 namų ūkių – 5,6 procentinio

proc. Metiniam tarpmiestinių pokalbių srautui sumažėjus

punkto. Šiuo metu fiksuoto ryšio linijų skverbtis

4,28 proc., tarpmiestinių pokalbių dalis bendroje savame

namų

ūkiuose siekia 59 proc.

tinkle užbaigiamų viešojo fiksuoto telefono ryšio skambučių
struktūroje 2005 m. taip pat sumažėjo ir sudarė 14,83 proc.
(2004 m. – 16,03 proc.), tuo tarpu paslaugų trumpaisiais
numeriais (išskyrus 10XX) dalis bendroje struktūroje išaugo
iki 3,6 proc. (2004 m. – 2,16 proc.), metiniam srauto augimui
sudarant 73,75 proc.
Judriojo telefono ryšio tinkluose užbaigiamų pokalbių
dalis bendroje fiksuoto telefono ryšio tinkle inicijuojamų
pokalbių struktūroje 2005 m. beveik nepakito ir sudarė 5,24
proc. (2004 – 4,96 proc.), o metinis srauto augimas siekė
9,33 proc.
Kituose fiksuoto telefono ryšio tinkluose užbaigiamų
pokalbių dalis 2005 m. taip pat beveik nepakito ir sudarė 0,57
proc. (2004 m. – 0,4 proc.), tačiau metinis srauto augimas
siekė 46,5 proc. (2004 m. – 29,2 proc.)

51 pav. Viešojo fiksuoto telefono ryšio skverbties dinamika,
proc., 1991–2005 m.
Šaltinis: RRT.
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Užsienio operatorių tinkluose užbaigiamų viešojo fiksuoto
telefono ryšio pokalbių dalis 2005 m. sudarė 3,02 proc. (2004
m. – 2,6 proc.), o metinis srauto augimas – 19,68 proc.
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2005 m. gruodžio 31 d. buvo galima pasirinkti
penkiolikos paslaugų teikėjų AB „Lietuvos telekomas“ tinklu teikiamas fiksuoto telefono ryšio paslaugas, surinkus
operatoriaus kodą 10XX, iš jų 3 teikėjų – pagal išankstinį
pasirinkimą. 12 paslaugų teikėjų teikė viešojo fiksuoto telefono ryšio paslaugas pagal individualų pasirinkimą, iš jų
UAB „Eurocom“ bei UAB „Linkotelus“– ir pagal išankstinį
pasirinkimą.
Konkurencinė situacija viešojo fiksuoto telefono ryšio
segmente atsispindi ir analizuojant autorizuotų bei faktiškai
veikiančių operatorių ir paslaugų teikėjų skaičių. Europos Bendrijų Komisijos 11-osios ataskaitos duomenimis,
fiksuoto ryšio rinkoje autorizuotų operatorių ir paslaugų
teikėjų skaičius Lietuvoje yra vienas didžiausių tarp ES10 valstybių, tačiau yra 37,7 proc. mažesnis nei Europos
Sąjungos vidurkis. Daugiausia autorizuotų rinkos dalyvių
buvo Vokietijoje, Ispanijoje, Jungtinėje Karalystėje ir Šve53 pav. Viešojo fiksuoto telefono ryšio rinkos inicijuotų
srautų struktūrinė dinamika, mln. minučių, 2004–2005 m.
Šaltinis: RRT.

dijoje.

Konkurenciniai aspektai
2005 m. viešojo fiksuoto telefono ryšio veikla pradėjo
verstis 17 naujų įmonių. Iš viso 2005 metų pabaigoje viešojo
fiksuoto telefono ryšio veikla vertėsi 40 ūkio subjektų (dar
12 ūkio subjektų, turinčių teisę verstis viešojo fiksuoto telefono ryšio veikla, jos nevykdė). 18 ūkio subjektų (iš jų 7
kabelinės televizijos tinklų operatoriai) nurodė, kad fiksuoto
telefono ryšio paslaugos teikiamos, naudojant IP protokolą.
34 įmonės teikė tarptautinių pokalbių paslaugas (iš jų 20
įmonių teikė ir nacionalinių (vietinių ir (arba) tarpmiestinių)
pokalbių paslaugas). Tik didmenines (skambučių persiuntimo (tranzito)) paslaugas teikė 5 įmonės, viena įmonė teikė
skambučių apdorojimo centro paslaugas. Bendras viešojo
fiksuoto telefono ryšio veikla besiverčiančių įmonių skaičius
2005 m. išaugo 67 proc. nuo 24 iki 40.

55 pav. Fiksuoto ryšio rinkos autorizuotų dalyvių skaičius ES
šalyse, 2004–2005 m.
Šaltiniai: European Electronic Communications Regulation and
Markets 2004 (10th Report), European Commission, Brussels 2004;
European Electronic Communications Regulations and Markets
2005 (11th Report), European Commission, Brussels,2006.

54 pav. Faktiškai vykdančių veiklą viešojo fiksuoto telefono
ryšio rinkos dalyvių skaičiaus dinamika, vnt., 2003–2005 m.
Šaltinis: RRT.
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Turinčių teisę verstis veikla dalyvių skaičius labiau

22,94 proc., o AB „Lietuvos telekomas“ pajamos sumažėjo

parodo konkurencinį rinkos potencialą nei realų konkuren-

5,4 proc. Per dvejus metus – nuo 2004 iki 2006 m. – naujųjų

cijos lygį, todėl, siekiant optimizuoti viešojo fiksuoto te-

viešojo fiksuoto ryšio paslaugų teikėjų rinkos dalis pagal

lefono ryšio rinkos dalyvių vertinimą, tikslinga išanalizuoti

pajamas išaugo beveik du kartus – nuo 3,45 proc. iki 6,5 proc.

šioje rinkoje veikiančius dalyvius. Tik penkiose Europos
Sąjungos valstybėse – Airijoje, Estijoje, Lenkijoje, Maltoje ir
Nyderlanduose – autorizuotų dalyvių skaičius sutampa su
veikiančių dalyvių skaičiumi. Veikiančių dalyvių skaičiaus
vidurkis 2005 m. rugsėjo mėn. duomenimis ES siekė
39,4, taigi realiai Lietuvos viešojo fiksuoto telefono ryšio
rinkoje veikiančių dalyvių skaičius (kuris tuo metu Lietuvoje
buvo 32) buvo tik 18,8 proc. mažesnis už ES-25 vidurkį.
Didžiausias veikiančių viešojo fiksuoto telefono ryšio rinkoje
dalyvių skaičius 2005 m. buvo Jungtinėje Karalystėje, Vokietijoje, Nyderlanduose ir Lenkijoje. Ispanija ir Švedija,
pagal autorizuotų rinkos dalyvių skaičių buvusios antroje
ir ketvirtoje pozicijoje tarp ES valstybių, pagal veikiančių

57 pav. Naujųjų viešojo fiksuoto telefono ryšio teikėjų rinkos
dalis pagal pajamas, proc. 2004–2005 m.
Šaltinis: RRT.

dalyvių skaičių yra atitinkamai dešimtoje ir septintoje vietose.
Vertinant

rinką

pagal

abonentų

skaičių,

naujųjų

paslaugų teikėjų rinkos dalis per dvejus pastaruosius
metus išaugo puspenkto karto – nuo 1,6 iki 7,2 proc.
Rinkos dalies (pagal abonentų skaičių) sumažėjimą 2005
m. IV ketvirtį lėmė tai, kad viena iš naujųjų viešojo fiksuoto
telefono ryšio paslaugų teikėjų UAB „Aplinė“ nutraukė
veiklą, o UAB „Tele2 fiksuotas ryšys“ nebesudaro sutarčių
su naujais fiksuotojo ryšio klientais. Tačiau 2005 m. naujųjų
viešojo fiksuoto telefono ryšio paslaugų teikėjų abonentų
skaičius išaugo 17,32 proc. nuo 43,3 tūkst. iki 50,8 tūkst., o
AB „Lietuvos telekomas“ abonentų skaičius sumažėjo 2,96
proc. nuo 673,4 tūkst. iki 653,5 tūkst.

56 pav. Fiksuoto ryšio rinkoje veikiančių dalyvių skaičius ir
dalis nuo autorizuotų dalyvių skaičiaus ES šalyse, 2005 m.
rugsėjo mėn.
Šaltinis: European Electronic Communications Regulation and
Markets 2005 (11th Report), European Commission, Brussels,
2006.

58 pav. Viešojo fiksuoto telefono ryšio rinkos struktūra pagal
abonentus, proc. 2003–2005 m.
Šaltinis: RRT.

Nagrinėjant rinkos konkurencingumą, kitas svarbus

Vertinant rinką pagal linijų skaičių, naujieji viešojo

aspektas yra istorinio operatoriaus ir naujųjų paslaugų

fiksuoto telefono ryšio paslaugų teikėjai 2005 m. pabai-

teikėjų užimamų rinkos dalių dinamikos analizė. Didžiausią

goje užėmė mažiau nei 1 proc. rinkos, tačiau linijų skaičius

viešojo fiksuoto telefono ryšio rinkos, vertinant ją pagal

išaugo 5,6 proc. nuo 6,6 tūkst. iki 6,97 tūkst. Taigi, galima

pajamas, dalį užima AB „Lietuvos telekomas“, tačiau

teigti, kad naujieji paslaugų teikėjai ir toliau orientuojasi į

naujųjų viešojo fiksuoto telefono ryšio paslaugų teikėjų

abonentus, kurie turi mažiau linijų, tačiau suteikia didesnes

pajamų už suteiktas paslaugas dalis tolygiai auga –2005

pajamas, bei į vartotojus, kurie su paslaugų teikėju nėra

m. naujųjų paslaugų teikėjų pajamų iš viešųjų fiksuoto

susieti ryšio linija (t. y. į tuos, kurie naudojasi paslaugų

telefono ryšio tinklų ir paslaugų teikimo augimas sudarė

teikėjo pasirinkimo paslaugomis).
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nuo 10,38 iki 17,45 mln. min., bei į judriojo ryšio tinklus
– šių pokalbių dalis 2005 m. sudarė 15,06 proc., o metinis
srautas augo 2,54 karto.
Naujųjų viešojo fiksuoto ryšio paslaugų teikėjų tinkluose
inicijuotų tarpmiestinių pokalbių dalis bendroje struktūroje
2005 m. nuolat augo ir metų pabaigoje sudarė 10,70 proc.,
o metinėje tarpmiestinių pokalbių struktūroje ši dalis siekė
10,44 proc. Metinis augimas buvo lygus 52,75 proc.
Naujųjų viešojo fiksuoto ryšio paslaugų teikėjų vietinių
pokalbių ir pokalbių trumpaisiais numeriais inicijuoto srauto
dalys bendroje struktūroje 2005 m. išliko nedidelės ir siekė
atitinkamai 1,79 proc. ir 0,18 proc. Tačiau vietinių pokalbių
metinis augimas sudarė 70,33 proc., tuo tarpu pokalbių
trumpaisiais numeriais srautas, palyginti su 2004 m.,
sumažėjo daugiau nei 96 proc.

59 pav. Viešojo fiksuoto telefono ryšio rinkos struktūra pagal
linijų skaičių, 2003–2005 m.
Šaltinis: RRT.

2 lentelė. Naujiesiems viešojo fiksuoto ryšio paslaugų
teikėjams tenkančios rinkos dalies dinamika, kai rinka
matuojama pagal inicijuotus srautus, proc., 2005 m.
I ketv.

II ketv.

III ketv.

IV ketv.

Vietinis

1,77

1,80

1,90

1,69

Tarpmiestinis

8,26

10,01

10,69

10,70

Tarptautinis

30,60

32,13

33,63

32,08

1,3 procentinio punkto ir metų pabaigoje užėmė 5,09 proc.

Į judriojo ryšio tinklus

12,98

14,87

15,46

16,80

rinkos (91,49 mln. min.).

Trumpaisiais numeriais

0,20

0,13

0,19

0,22

Analizuojant viešojo fiksuoto telefono ryšio rinką pagal
inicijuotų pokalbių srautą, naujųjų viešojo fiksuoto telefono
ryšio paslaugų teikėjų inicijuojamas srautas 2005 m. išaugo

Naujųjų paslaugų teikėjų rinkos dalies pagal inicijuotų

Inicijuojamo srauto
kategorija

Šaltinis: RRT.

pokalbių srautą sumažėjimo 2005 m. IV ketvirtį priežastys
yra analogiškos kaip ir rinkos dalies pagal abonentus

Numerio perkeliamumas

sumažėjimo atveju. Vis dėl to tikėtina, kad naujųjų paslaugų
teikėjų rinkos dalis ir toliau nuosekliai augs.

Iki 2005 m. gruodžio 31 d., pasinaudojus numerio perkeliamumo paslauga, iš

AB „Lietuvos

telekomas“

tin-

klo buvo perkelti 3 245 fiksuoto telefono ryšio abonentai.
Daugiausia abonentų numerio perkeliamumo paslauga
pasinaudojo IV ketvirtį, kai iš AB „Lietuvos telekomas“ į AB
„Lietuvos geležinkeliai“ buvo perkelta 3000 numerių, o į
UAB „Eurocom “ – 13 numerių.

60 pav. Viešojo fiksuoto telefono ryšio rinkos struktūra pagal
inicijuojamą srautą, proc. 2004–2005 m.
Šaltinis: RRT.

Analizuojant srautų, kuriuos inicijuoja naujųjų viešojo
fiksuoto telefono ryšio paslaugų teikėjų vartotojai, struktūrą,
galima teigti, kad naujieji paslaugų teikėjai savo veiklą
orientuoja į tarptautinių pokalbių paslaugas – bendroje
inicijuotų pokalbių struktūroje naujųjų paslaugų teikėjų tin-

61 pav. Fiksuoto telefono ryšio abonentų, pasinaudojusių
numerio perkeliamumo paslauga, skaičius, 2005 m.
Šaltinis: RRT.

kluose inicijuotų tarptautinių pokalbių dalis 2005 m. siekė
32,12 proc., o metinis srauto augimas sudarė 68,11 proc.
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Europos

Bendrijų

Komisijos

11-osios

ataskaitos

duomenimis, 2005 m. spalį ES valstybėse abonentų,
pasinaudojusių numerio perkeliamumo paslauga, skaičius
svyravo nuo 0,23 tūkst. Lietuvoje iki 1 710 tūkst. Ispanijoje. Numerio perkeliamumo paslauga kol kas dar nėra
įgyvendinta Latvijoje, Maltoje, Lenkijoje ir Slovakijoje.

63 pav. Viešojo fiksuoto telefono ryšio abonentinis mokestis
privatiems vartotojams ES valstybėse, EUR/mėn., įskaitant
PVM, 2005 m.
Šaltiniai: European Electronic Communications Regulation and
Markets 2004 (10th Report), European Commission, Brussels 2004;
European Electronic Communications Regulations and Markets
2005 (11th Report), European Commission, Brussels, 2006.
62 pav. Fiksuoto telefono ryšio abonentų, pasinaudojusių
numerio perkėlimo paslauga, ES valstybėse skaičius, tūkst.,
2005 m. spalis
Šaltinis: European Electronic Communications Regulation and
Markets 2005 (11th Report), European Commission, Brussels,
2006.

Kainų apžvalga
Nors judriojo ryšio skverbties augimas neigiamai
paveikė fiksuotų linijų plėtrą Lietuvoje, tačiau tai suintensyvino konkurenciją šiame segmente. Tai ypač pasakytina apie kainų konkurenciją. Remiantis Europos Bendrijų
Komisijos 11-osios ataskaitos duomenimis, Lietuvos vartotojams yra taikomas vienas mažiausių fiksuoto telefono
ryšio abonentinis mokestis – ketvirtas gyventojų segmente
ir antras verslo segmente.

64 pav. Viešojo fiksuoto telefono ryšio abonentinis mokestis
paslaugų gavėjams ES valstybėse, EUR/mėn., be PVM, 2005 m.
Šaltiniai: European Electronic Communications Regulation and
Markets 2004 (10th Report), European Commission, Brussels, 2004;
European Electronic Communications Regulations and Markets
2005 (11th Report), European Commission, Brussels, 2006.
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Lietuvos vartotojai taip pat moka vieną mažiausių

2005 m. pabaigoje informaciją apie teiktų mažmeninių

mėnesio sąskaitų už paslaugų krepšelį – pagal Ekonominės

balso paslaugų standartinius tarifus ir jų pokyčius RRT teikė

plėtros ir bendradarbiavimo organizacijos (EPBO) metodiką

18 viešojo fiksuoto telefono ryšio operatorių ir paslaugų

EK nustatė, kad 2005 m. Lietuvoje sudėtinio paslaugų

teikėjų. Fiksuoto telefono ryšio paslaugų kainos per 2005

krepšelio, kuris įvertina viešojo fiksuoto telefono ryšio

m. rinkoje kito nežymiai. 2005 m. AB „Lietuvos teleko-

paslaugų vartojimą per vieno mėnesio laikotarpį, kaina

mas“ standartinių (t. y. taikomų ne akcijų metu) vietinių ir

buvo trečia tarp mažiausių vartotojų segmente ir 20,15

tarpmiestinių pokalbių kainos išliko nepakitusios.

proc. mažesnė už ES vidurkį. Verslo segmente vidutinės

2005 m. pirmąjį ketvirtį AB „Lietuvos telekomas“ nustatė

vieno mėnesio išlaidos viešojo fiksuoto telefono ryšio

ir paskelbė pokalbių į AB „Lietuvos geležinkeliai“ tinklą kai-

paslaugoms iš esmės atitiko Europos Sąjungos vidurkį.

nas: 0,45 Lt/min. piko laiku ir 0,16 Lt/min. nepiko laiku.
Pokalbiams taikomas 0,14 Lt sujungimo mokestis. Nuo
2005 m. rugpjūčio 1 dienos AB „Lietuvos telekomas“
panaikino skambučių į UAB „Neltė“ tinklą paslaugą,
galiojusią nuo 2002 m. liepos mėnesio. Naujieji viešojo
fiksuoto telefono ryšio paslaugų teikėjai 2005 m. vietinių,
tarpmiestinių ir tarptautinių fiksuoto telefono ryšio pokalbių
kainų nekeitė. Viešojo fiksuoto ryšio paslaugų teikėjų
teikiamų skambučių į UAB „Omnitel“, UAB „Bitė Lietuva“,
UAB „Tele2“ viešojo judriojo telefono ryšio tinklus paslaugų
kainos 2005 m. išliko nepakitusios.
2005 m. standartinės (t. y. taikomos ne akcijų metu)
tarptautinių skambučių kainos privatiems klientams, palyginti su 2003–2004 m., stabilizavosi ir nežymiai keitėsi
rinkodaros sprendimų realizavimo metu.
2005 m. sausio 31 d. AB „Lietuvos telekomas“ patvirtino
naują tarptautinių pokalbių mokėjimo planą, skirtą verslo
klientams – „Verslo pasaulis“. 2005 m. gruodžio 15 d. nustatytieji tarifai buvo sumažinti: pavyzdžiui, skambučiai
į Švediją atpigo 14 proc., skambučiai į JAV – 37 proc.,

65 pav. Privataus vartotojo vidutinės vieno mėnesio išlaidos
viešojo fiksuoto telefono ryšio paslaugoms ES šalyse,
sudėtinis paslaugų krepšelis, EUR/mėn., 2005 m.
Šaltinis: European Electronic Communications Regulation and
Markets 2005 (11th Report), European Commission, Brussels, 2006.

skambučiai į Japoniją – 1 proc. Elektroninių ryšių paslaugų
operatorių ir paslaugų teikėjų tarptautinių skambučių į
Švediją, Japoniją bei JAV kainų palyginimas pateikiamas
67 pav.

66 pav. Paslaugų gavėjo vidutinės vieno mėnesio išlaidos
viešojo fiksuoto telefono ryšio paslaugoms ES šalyse,
sudėtinis paslaugų krepšelis, EUR/mėn., 2005 m.
Šaltinis: European Electronic Communications Regulation and
Markets 2005 (11th Report), European Commission, Brussels, 2006.
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Apibendrinimas
Apibendrinant pastarųjų penkerių metų fiksuoto ryšio
rinkos plėtros laikotarpį, galima išskirti tokias pagrindines
kryptis:
–

Auga rinkos konkurencinis potencialas: liberaliza-

vus rinką, 2005 m. pabaigoje rinkos dalyvių skaičius siekė
40. Rinkos konkurencingumo augimą rodo ir augančios
naujųjų paslaugų teikėjų rinkos dalys: pajamų dalis išaugo
iki 6,5 proc., abonentų dalis – iki 7,2 proc., inicijuojamo
srauto dalis – iki 5,1 proc.
–

Fiksuoto telefono ryšio rinkos pajamų dalis ben-

droje struktūroje išlieka viena didžiausių, tačiau pajamos
2001–2005 m. sumažėjo 45 proc.
–

Judriojo ryšio skverbties augimas neigiamai

paveikė fiksuotų linijų plėtrą Lietuvoje – linijų skaičius
sumažėjo daugiau nei 30 proc., tačiau teigiamai paveikė
kainų konkurenciją rinkoje – Lietuvos vartotojams taikomas fiksuoto telefono ryšio abonentinis mokestis Europos
Sąjungos mastu yra antras iš mažiausių verslo segmente
ir ketvirtas iš mažiausių gyventojų segmente. Lietuvos
vartotojų mokama mėnesio sąskaita už fiksuoto ryšio
paslaugų krepšelį taip pat yra viena mažiausių ES.
–

Konkurencijos fiksuoto telefono ryšio rinkoje augi-

mas, kurį paskatino ir numerio perkeliamumo paslaugos
įgyvendinimas, teigiamai veikia ir fiksuoto telefono ryšio
rinkoje inicijuojamą srautą – mažėjant linijų bei abonentų
67 pav. 2003–2005 m. kai kurių viešojo fiksuoto telefono
ryšio paslaugų teikėjų teikiamų tarptautinių skambučių
standartinių kainų palyginimas, Lt/min. su PVM
Šaltinis: RRT.

skaičiui, inicijuotų pokalbių trukmė auga: vidutinis 2004–
2005 m. augimas siekė daugiau nei 10 proc. Tikėtina, kad
tokia tendencija išsilaikys ir ateityje.
–

Fiksuoto ryšio skverbties mažėjimas, būdingas

visai ES, Lietuvoje yra intensyvesnis dėl ypač spartaus
2005 m. AB „Lietuvos telekomas“, siekdama išlaikyti

judriojo telefono ryšio skverbties augimo.

viešojo fiksuotojo telefono ryšio abonentų skaičių bei atitikti
kuo įvairesnius vartotojų poreikius, skelbė įvairias akcijas ir
nuolaidas, o taip pat labiau diferencijavo bei didino siūlomų
mokėjimo planų skaičių. 68 pav. pateikiama 2004–2005 m.
bendrovės siūlytų mažmeninių mokėjimo planų skaičiaus
dinamika.

68 pav. AB „Lietuvos telekomas“ mažmeninių mokėjimo
planų skaičiaus dinamika, vnt., 2004–2005 m.
Šaltinis: RRT.
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Tinklų sujungimas
Bendroji rinkos apžvalga
2005 m. elektroninių ryšių rinkos pajamos iš tinklų
sujungimo, palyginti su 2004 m., padidėjo 31,29 proc. ir
sudarė 531,6 mln. Lt (2004 m. pajamos iš tinklų sujungimo
siekė 400,4 mln. Lt). Auganti tinklų sujungimo pajamų dalis
bendroje struktūroje rodo spartesnį šios sektoriaus dalies
pajamų augimą palyginti su viso sektoriaus pajamų augimu
(bendros elektroninių ryšių rinkos pajamos 2005 m. išaugo
17,71 proc.). Tinklų sujungimo rinkos dalis bendroje sektoriaus pajamų struktūroje 2005 m. išaugo daugiau nei trimis
procentiniais punktais ir metų pabaigoje sudarė 22,23 proc.
nuo visų elektroninių ryšių sektoriaus pajamų.

70 pav. Pokalbių trukmės, kai skambučiai užbaigiami fiksuoto
ir judriojo ryšio tinkluose, dinamika, mln. minučių, 2005 m.
Šaltinis: RRT.

69 pav. Tinklų sujungimo rinkos pajamų dinamika ir dalis bendrų
elektroninių ryšių rinkos pajamų struktūroje, 2003–2005 m.
Šaltinis: RRT.

71 pav. Pokalbių trukmės, kai skambučiai užbaigiami viešojo
telefono ryšio tinkluose, dinamika, mln. minučių, 2004–2005 m.
Šaltinis: RRT.

Kadangi 2005 m. tinklų sujungimo kainos rinkoje
nesikeitė, pajamų augimą lėmė skambučių srauto augi-

Terminuotų Lietuvos viešuosiuose telefono ryšio tink-

mas. 2005 m. pokalbių trukmė, kai skambučiai užbaigiami

luose skambučių trukmės struktūra išlieka santykinai stabi-

viešuosiuose fiksuoto telefono ryšio tinkluose, palyginti

li. Judriojo ryšio tinkluose terminuotą srautą 2005 m. sudarė

su 2004 m., išaugo 26,21 proc., o pokalbių trukmė, kai

8,20 proc. fiksuoto ryšio tinkluose, 76,64 proc. judriojo

skambučiai užbaigiami viešuosiuose judriojo telefono ryšio

ryšio tinkluose ir 15,15 proc. užsienio tinkluose inicijuotas

tinkluose, padidėjo 17,13 proc. Bendra skambučių trukmė

srautas. Fiksuotojo ryšio tinkluose užbaigiama 44,58 proc.

2005 m., palyginti su 2004 m., išaugo 18,88 proc.

užsienio tinkluose inicijuoto srauto, 12,90 proc. fiksuoto

2004–2005 m. pokalbių trukmės, kai skambučiai
užbaigiami viešojo telefono ryšio tinkluose, dinamika pateikiama žemiau.

ryšio tinkluose inicijuoto srauto ir 42,52 proc. judriojo ryšio
tinkluose inicijuoto srauto.
2005 m. toliau augo judriojo ryšio tinkluose terminuoto
srauto dalis, inicijuota kituose judriojo telefono ryšio tink37
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luose, fiksuoto telefono ryšio tinkluose inicijuoto srauto
dalies sąskaita. Fiksuoto ryšio tinkluose galima stebėti
panašią tendenciją, kai terminuotų fiksuoto telefono ryšio
tinkluose skambučių dalis, inicijuota judriojo telefono ryšio
tinkluose, mažėja augant kituose Lietuvos fiksuotose tinkluose inicijuotam srautui.

73 pav. Terminuotų viešojo judriojo telefono ryšio tinkluose
skambučių trukmė struktūra, proc., 2005 m.
Šaltinis: RRT.

72 pav. Terminuotų Lietuvos viešuosiuose telefono ryšio
tinkluose skambučių trukmės struktūra, proc., 2003–2005 m.
Šaltinis: RRT.

Analizuojant

pokalbių

trukmės,

kai

74 pav. Terminuotų viešojo judriojo telefono ryšio tinkluose
skambučių trukmės struktūra, proc., 2000–2005 m.
Šaltinis: RRT

Tinklų sujungimo kainos

skambučiai

užbaigiami viešuosiuose judriojo telefono ryšio tinkluose,

Istorinio viešojo fiksuoto telefono ryšio operatoriaus

struktūrą pagal viešojo judriojo telefono ryšio operatorių

AB „Lietuvos telekomas“ teikiamo telekomunikacijų tinklų

užimamas rinkos dalis, matome, kad 2005 m. UAB „Omni-

sujungimo kainos 2005 m. laikotarpiu nekito ir išliko tokios

tel“, UAB „Bitė Lietuva“ ir UAB „Tele2“ tinkluose terminuotų

pat, kaip 2004 m. gruodžio 31 dieną. 2005 m. galiojusios AB

skambučių dalys išliko beveik nepakitusios. Daugiausia

„Lietuvos telekomas“ skambučių inicijavimo ir užbaigimo

skambučių buvo užbaigiama UAB „Omnitel“, turinčios

paslaugų kainos pateikiamos 3 lentelėje.

daugiausia abonentų bei užimančios didžiausią rinkos dalį,
vertinant pagal pajamas. Tačiau 2000–2005 m. laikotarpiu
UAB „Omnitel“ rinkos dalis pagal terminuotų skambučių
trukmę sumažėjo 33,5 procentinio punkto. Tuo tarpu UAB
„Bitė Lietuva“ ir UAB „Tele2“ rinkos dalys išaugo atitinkamai 11,9 ir 21,6 procentinio punkto. Tokį rinkos struktūros
pasikeitimą daugiausia lėmė beveik susilyginęs trijų judriojo
telefono ryšio operatorių abonentų skaičius.

3 lentelė. AB „Lietuvos telekomas“ skambučių inicijavimo ir
užbaigimo paslaugų kainos, 2005 m.
AB „Lietuvos telekomas“ tinklų
sujungimo paslauga

Kaina piko
laiku * Lt., be
PVM

Kaina nepiko
laiku** Lt., be
PVM

Skambučio sudarymas (už pokalbį)

0,06

0,06

Vietinis inicijavimas (už minutę)

0,07

0,025

Vietinis terminavimas (už minutę)

0,07

0,025

Nacionalinis inicijavimas (už minutę)

0,10

0,06

Nacionalinis terminavimas (už
minutę)

0,10

0,06

* Piko laikas 08.00–20.00 darbo dienomis.
** Nepiko laikas 20.00–08.00 darbo dienomis, visą parą poilsio ir
švenčių dienomis.
Šaltinis: RRT.
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2005 m. II pusmetį balso skambučių užbaigimo individualiuose viešuosiuose judriojo telefono ryšio tinkluose
rinkos tyrimui pasibaigus, Lietuvos Respublikos ryšių
reguliavimo tarnyba didelę įtaką rinkoje turintiems ūkio
subjektams – UAB „Omnitel“ kartu su susijusiais juridiniais
asmenimis, UAB „Bitė Lietuva“, UAB „Tele 2“ kartu su susijusiais juridiniais asmenimis – nustatė Elektroninių ryšių
įstatyme (Žin. 2004, Nr. 69-2382) numatytus įpareigojimus,
tarp jų ir įpareigojimą suteikti prieigą ir nediskriminavimo
įpareigojimą. 2005 m. IV ketvirtį aukščiau išvardyti viešojo
judriojo ryšio operatoriai viešai paskelbė tipinius tinklų
sujungimo sutarčių pasiūlymus. 2005 m. gruodžio 31 dieną
galioję telefono skambučių užbaigimo minėtuose tinkluose
tarifai pavaizduoti 75 pav.

76 pav. Vidutinės viešojo fiksuoto telefono ryšio tinkluose
inicijuotų skambučių užbaigimo viešojo judriojo telefono ryšio tinkluose kainos ES šalyse, Euro centais, 2004–2005 m.
Šaltiniai: European Electronic Communications Regulation and Markets 2004 (10th Report), European Commission, Brussels, 2004; European Electronic Communications Regulations and Markets 2005
(11th Report), European Commission, Brussels, 2006.
75 pav. Skambučio užbaigimo viešojo judriojo telefono ryšio
tinkluose kainų dinamika (vidutinė rinkos kaina), ct/min. be
PVM
Šaltinis: RRT.

Analizuojant vidutines viešojo judriojo telefono ryšio
skambučių, inicijuotų viešojo fiksuoto telefono ryšio tink-

Apibendrinimas
Apibendrinant, galima išskirti tokias tinklų sujungimo
rinkos tendencijas:

luose, užbaigimo kainas, galima teigti, kad Lietuvoje jos

– Tinklų sujungimo rinkos plėtros potencialą rodo

yra vienos mažiausių tarp Europos Sąjungos valstybių.

auganti tinklų sujungimo pajamų dalis bendroje elektroninių

Lietuva pagal šį rodiklį, 2005 m. spalio mėn. duomenimis,

ryšių rinkos pajamų struktūroje, kuri yra antra pagal dydį

yra šeštoje vietoje; skambučių užbaigimo kaina Lietuvoje

po judriojo telefono ryšio pajamų. Tinklų sujungimo rinkos

yra 19,52 proc. mažesnė nei ES vidurkis.

dalies augimas bendroje elektroninių ryšių sektoriaus
struktūroje Tinklų sujungimo rinkos dalies augimas 2003–
2005 m. siekė 4,2 procentinio punkto, o 2001–2005 m.
rinka išaugo 3 kartus.
– Analizuojant terminuotų Lietuvos viešuosiuose telefono ryšio tinkluose skambučių trukmės struktūrą, išskirtina
judriojo telefono ryšio tinkluose terminuoto srauto dalies,
inicijuotos kituose judriojo ryšio tinkluose, augimo tendencija. Analogiška tendencija stebima ir fiksuoto telefono ryšio
tinkluose, kuriuose auga terminuoto srauto dalis, inicijuota
kituose fiksuoto ryšio tinkluose.
– Viešojo fiksuoto telefono ryšio tinkluose inicijuotų
skambučių užbaigimo viešojo judriojo telefono ryšio tinkluose kainos Lietuvoje yra vienos mažiausių Europos
Sąjungoje.
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Internetas ir plačiajuostis ryšys

Drauge su pajamomis iš interneto prieigos veiklos,
augo ir interneto prieigos abonentų skaičius, kuris 2005
m., palyginti su 2004 m., padvigubėjo ir metų pabaigoje

Bendroji rinkos apžvalga

siekė 1078,7 tūkst. Šį augimą didžia dalimi lėmė privačių
vartotojų skaičiaus spartus augimas. Per 2005 m. privačių

Galimybė naudotis Internetu šiuolaikinio gyvenimo

vartotojų skaičius išaugo 67 proc.

kokybei jau nekelia abejonių. Tai patvirtina ir interneto prieigos plėtros tendencijos mūsų šalyje – rinka plečiasi tiek
pasiūlos, tiek paklausos atžvilgiu.
2005 m. interneto prieigos teikėjų skaičius perkopė 100
ir 2005 m. pabaigoje Lietuvoje buvo 115 interneto prieigos
teikėjų. Šis skaičius nuo metų pradžios išaugo kone penktadaliu.

79 pav. Interneto prieigos abonentų skaičiaus dinamika,
tūkst., 2003–2005 m.
Šaltinis: RRT.

Nors interneto prieigos vartotojų struktūroje dominuoja privatūs vartotojai, kurie 2005 m. IV ketv. sudarė 76
proc. visų interneto abonentų, tačiau 2005 m. augo ir kitų
paslaugų gavėjų – verslo subjektų– skaičius. Tokių paslaugų
77 pav. Interneto prieigos paslaugų rinkos dalyvių skaičiaus
dinamika, vnt., 2003–2005 m.
Šaltinis: RRT.

gavėjų, besinaudojančių interneto prieiga, skaičius per
2005 m. išaugo daugiau nei 2 kartus. Tai patvirtina, jog šiuo
metu be interneto savo veiklos neįsivaizduotų dauguma
kompiuterizuotų Lietuvos įmonių. TNS Gallup duomeni-

Pastaraisiais metais interneto prieigos rinka nuolat
augo: pagal rinkos dalyvių gautas pajamas, palyginti su

mis, apie 85 proc. įmonių, turinčių kompiuterių, naudojasi
ir internetu.

2004 m., 2005 m. rinka išaugo 36 proc. Augo ir interneto
prieigos rinkos dalis bendroje elektroninių ryšių rinkoje, taigi
interneto prieigos veikla tampa vis svaresnė ir vis didesnis
jos indėlis į bendrą elektroninių ryšių sektoriaus plėtrą.

80 pav. Interneto prieigos abonentų struktūros kaita, proc.,
2003–2005 m.
Šaltinis: RRT.

Išaugęs interneto abonentų skaičius 2005 m. sudarė
sąlygas ir interneto skverbties augimui. Nuo metų pradžios
78 pav. Interneto prieigos paslaugų rinkos pajamų dinamika,
mln. Lt per 3 mėn., 2003–2005 m.
Šaltinis: RRT.

interneto skverbtis, vertinant pagal interneto prieigų skaičių
100 gyventojų

išaugo 13 procentinių punktų. Vis tik

pažymėtina ir tai, kad interneto skverbties augimui mūsų
šalyje įtakos turi ir mažėjantis šalies gyventojų skaičius.
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Konkurenciniai aspektai
Interneto prieigą teikiančių rinkos dalyvių ir interneto
prieigos abonentų skaičius nuolat auga, o tai, be abejo, turi
įtakos rinkos struktūros pokyčiams. Analizuojant rinką pagal
abonentų pasiskirstymą tarp skirtingų interneto prieigos
paslaugų teikėjų, akivaizdu, kad dėl judriojo ryšio plėtros
per pastaruosius metus įvyko didelių pasikeitimų šioje
srityje: jei 2003 m. I pusmetį rinkos lydere buvo AB „Lietuvos telekomas“, turėjusi 50 proc. visų interneto prieigos
abonentų, tai 2005 m. pabaigoje 76 proc. interneto prieigos
abonentų priklausė trims judriojo ryšio operatoriams.
Analizuojant rinką pagal pajamas, gautas iš interneto
81 pav. Interneto skverbties dinamika, proc., 2003–2005 m.
Šaltinis: RRT.

prieigos paslaugų teikimo, galima teigti, kad situacija keitėsi
ne taip drastiškai: rinkos lyderiais 2003–2005 m. laikotarpiu
buvo trys pagrindiniai rinkos dalyviai – AB „Lietuvos teleko-

Palyginti su kitomis ES šalimis, Lietuvoje interneto

mas“, UAB „Omnitel“ ir UAB „Bitė Lietuva“. Vis tik AB „Lietu-

skverbtis vis dar nėra aukšta. 2005 m. pabaigoje Lietuvoje

vos telekomas“ abonentų skaičiaus mažėjimas neturėjo

interneto skverbtis buvo 14 procentinių punktų mažesnė nei

ypatingos įtakos bendrovės rinkos daliai, vertinant ją pagal

2004 m. visų ES šalių interneto skverbties vidurkis. Tačiau

pajamas. Jei AB „Lietuvos telekomas“ rinkos dalis pagal

reikia pažymėti, kad skirtumas tarp Lietuvos ir ES-25 skerb-

abonentų skaičių 2003–2005 m. sumažėjo 38 procentiniais

ties rodiklių nėra itin didelis, šią skverbtį tokiais pačiais augi-

punktais, tai rinkos dalis pagal pajamas tuo pačiu laikotar-

mo tempais Lietuva turėtų pasiekti per artimiausius metus.

piu sumažėjo 12 procentinių punktų. UAB „Omnitel“ ir UAB
„Bitė Lietuva“ gaunamų pajamų dalys nelabai keitėsi, kitų
rinkos dalyvių gaunamų pajamų rinkos dalis augo.

83 pav. Interneto prieigos paslaugų teikėjų rinkos dalys pagal
abonentų skaičių, proc., 2003– 2005 m.
Šaltinis: RRT.

82 pav. Interneto skverbtis 100 gyventojų ES šalyse, proc.,
2004 m.
* 2005 m. duomenys
Šaltinis: World telecommunication indicators 2004/2005, ITU,
Geneva, 2005.
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Komutuojamomis
linijomis

Judriojo ryšio tinklu

xDSL

LAN

KTV tinklais

Bevielio ryšio linijomis

Kitais būdais

Laikotarpis

4 lentelė. Interneto prieigai teikti naudojamos technologijos,
proc., 2003–2005 m.

51,55

8,91

16,27

5,51

10,15

4,74

2,88

29,27

29,33

16,89

6,79

12,38

2,95

2,38

19,36

48,4

12,37

7,13

8,58

2,20

1,96

8,70

66,11

9,90

6,29

6,29

1,76

1,37

5,20

67,95

10,99

5,87

6,00

2,18

1,82

2,16

76,14

9,72

4,39

4,6

1,66

1,33

2003 m.
I pusm.
2003 m.
II pusm.
2004 m.
I pusm.
2004 m.
II pusm.
2005 m.
84 pav. Interneto prieigos paslaugų teikėjų rinkos dalys pagal
pajamas, proc., 2003– 2005 m.
Šaltinis: RRT.

I pusm.
2005 m.
II pusm.
Šaltinis: RRT.

Viešojo judriojo radijo ryšio tinklais teikiamos interneto
prieigos dalis pastaraisiais metais išaugo abonentų, kurie
naudojasi viešojo judriojo telefono ryšio tinklu teikiamomis duomenų perdavimo paslaugomis, skaičiaus augimo
sąskaita. Iš viso per 2004 m. tokių abonentų skaičius
išaugo 6,56 karto, o per 2005 m. dar 2,4 karto.

85 pav. Interneto prieigos rinka pagal pajamas, proc., 2005 m.
Šaltinis: RRT.

Pastaraisiais metais interneto prieigos rinkoje tiek
vartotojų, tiek kitų paslaugų gavėjų segmente keitėsi
naudojamų technologijų struktūra. Daugiausia tokiems
pokyčiams įtakos turėjo judriojo ryšio rinkos plėtra:
2003–2005 m. laikotarpiu abonentų, nors kartą per mėnesį
prisijungusių prie interneto viešojo judriojo ryšio tinklu, dalis
vartotojų segmente išaugo nuo 2,9 proc. iki 73,2 proc., kitų

86 pav. Abonentų, kurie naudojasi viešojo judriojo telefono
ryšio tinklu teikiamomis duomenų perdavimo paslaugomis,
skaičius, tūkst., 2003–2005 m.
Šaltinis: RRT.

paslaugų gavėjų segmente – nuo 30,3 proc. iki 85,3 proc.

2005 m. pabaigoje beveik kas penktas aktyvus judriojo

Tuo tarpu 2003–2005 m. abonentų, nors kartą per mėnesį

telefono ryšio tinklo abonentas naudojosi judriojo telefono

prisijungusių prie interneto komutuojamomis viešojo fik-

ryšio tinklu teikiamomis duomenų perdavimo paslaugo-

suoto telefono ryšio linijomis, dalis vartotojų segmente

mis. 97 proc. jų naudojosi paketinio duomenų perdavimo

sumažėjo nuo 26,4 proc. iki 2,1 proc., kitų paslaugų gavėjų

paslaugomis (GPRS ir (ar) EDGE). Šių abonentų pasi-

segmente – nuo 35,6 proc. iki 2,4 proc.

skirstymas tarp skirtingų paslaugų teikėjų 2005 m. pabaigoje pateikiamas žemiau. Palyginti su
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„Omnitel“ dalis išaugo 15,1 procentinių punktų, UAB „Bitė

Interneto prieigos rinką vertinant pagal abonentų skaičių,

GSM“ dalis sumažėjo 4,3 procentinių punktų, UAB „Tele2“

keturių didžiausių rinkos dalyvių (t. y. turinčių didžiausią

dalis sumažėjo 11 procentinių punktų, o kitų paslaugų

abonentų skaičių) bendroji rinkos dalis per metus išaugo

teikėjų dalis išaugo 0,2 procentinio punkto.

4 procentiniais punktais (nuo 84 proc. iki 88 proc.), tai daugiausia nulėmė UAB „Omnitel“ interneto prieigos abonentų
skaičiaus augimas. Tačiau interneto prieigos rinką vertinant
pagal pajamas, šis rodiklis per metus sumažėjo 4 procentiniais punktais (nuo 69 proc. iki 65 proc.). Taigi, koncentracijos pagal turimus abonentus rodiklio didėjimas nėra
tiesiogiai susijęs su koncentracijos pagal gaunamas pajamas rodiklio didėjimu, netgi priešingai, tai rodo tolydesnį
gaunamų pajamų pasiskirstymą tarp interneto prieigos
rinkos dalyvių.

87 pav. Viešojo judriojo telefono ryšio abonentų, naudojusių
paketinio duomenų perdavimo paslaugas, pasiskirstymas,
proc., 2005 m. pabaigoje
Šaltinis: RRT.

Bendras

besinaudojančiųjų

mobiliuoju

internetu

(įskaitant WAP), t. y. abonentų, nors kartą per mėnesį
prisijungusių prie interneto viešojo judriojo telefono ryšio
tinklu, skaičius per 2005 m. išaugo 2,4 karto.

88 pav. Judriojo ryšio tinklais teikiamo interneto vartotojų
skaičiaus dinamika, tūkst., 2003–2005 m.
Šaltinis: RRT.

Bendro besinaudojančiųjų internetu skaičiaus augimas
rodo, jog keičiasi vartotojų įpročiai, atsiranda poreikis nuolat
naudotis internetu, nepriklausomai nuo technologinių
sprendimų ir buvimo vietos. Besinaudojančių mobiliuoju
internetu skaičiaus augimas leidžia daryti prielaidą, kad
didelė dalis judriojo telefono ryšio abonentų yra atviri ir imlūs
naujovėms, kas žada palankias perspektyvas trečiosios
judriojo ryšio kartos (UMTS) paslaugų plėtrai. Šios paslaugos Lietuvoje pradėtos teikti jau 2006 m. vasarį.
Vienas iš struktūrinių rodiklių, apibūdinančių rinkos
konkurencijos intensyvumą, yra koncentracijos rodiklis CR4,
rodantis keturių didžiausių rinkos dalyvių bendrą rinkos dalį.
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89 pav. UAB „Omnitel“ EDGE tinklas1, 2005 m.
Šaltinis: www.omnitel.lt.

90 pav. UAB „Bitė Lietuva“ EDGE tinklas2, 2005 m.
Šaltinis: www.bite.lt
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Plačiajuosčio ryšio rinka

Tačiau, kaip jau minėta, kasmet plačiajuosčio ryšio
skverbtis mūsų šalyje beveik padvigubėja, o kaip rodo

Dar viena svarbi tendencija interneto prieigos rinkoje

tyrimų agentūros Point Topic Ltd. tyrimas, 2005 m. I ketvirtį

– plačiajuosčio ryšio skverbties augimas. Plačiajuosčio

Lietuvos plačiajuosčio ryšio prieigų skaičiaus augimas buvo

ryšio

sėkmingai

penktas iš didžiausių pasaulyje. Jei išliks tokie augimo tem-

ekonomikos plėtotei akcentuoja daugelis pirmaujančių

pai, galima tikėtis, kad Lietuvos plačiajuosčio ryšio skverb-

pasaulio ekonomikų, Europos Komisija plačiajuosčio ryšio

ties rodiklis netruks pasiekti ES-25 vidurkį, kuris 2005 m.

plėtrą taip pat laiko prioritetine elektroninių ryšių sektoriaus

spalio mėn. siekė 11,5 proc. Galima tikėtis, kad 2005 m.

vystymosi kryptimi. Lietuvoje taip pat vis daugiau vartotojų

lapkričio 2 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybei patvirtinus

naudojasi plačiajuosčiu ryšiu. Plačiajuosčio ryšio paslaugų

Lietuvos plačiajuosčio ryšio infrastruktūros 2005–2010

Lietuvos interneto prieigos rinkoje augimas 2005 m. buvo

metams plėtros strategiją bei ją sėkmingai įgyvendinant

akivaizdus: 2005 m. pabaigoje plačiajuosčio ryšio tech-

2006 metais, plačiajuosčio ryšio plėtra mūsų šalyje turėtų

nologijomis naudojosi 234,1 tūkst. abonentų. Per 2005

suintensyvėti.

svarbą

šalies

konkurencingumui

ir

m. plačiajuosčio ryšio abonentų skaičius išaugo beveik
du kartus (augimas – 81,4 proc.). Atitinkamai pasikeitė
ir plačiajuosčio ryšio skvarba, kuri nuo metų pradžios
išaugo 3,15 procentiniais punktais. Nors plačiajuosčio ryšio
skverbties absoliučioji reikšmė dar nėra didelė, tačiau stebima itin pozityvi tendencija, kad kasmet plačiajuosčio ryšio
skverbtis beveik padvigubėja.

91 pav. Plačiajuosčio ryšio abonentų skaičiaus dinamika,
tūkst., 2003–2005 m.
Šaltinis: RRT.

93 pav. Plačiajuosčio ryšio skverbtis Europos Sąjungos
šalyse, proc., 2005 m.
* 2005 m. pabaiga.
Šaltinis: European Electronic Communications Regulation and
Markets 2005 (11th Report), European Commission, Brussels,
2006.

92 pav. Plačiajuosčio ryšio skverbties dinamika, proc., 2003–
2005 m.
Šaltinis: RRT.

Europos

Sąjungos

šalių

kontekste,

plačiajuosčio

ryšio skverbtis Lietuvoje yra didesnė už naujųjų Europos
Sąjungos šalių (ES-10) vidurkį, tačiau vis dar yra mažesnė
už ES-25 ir ES-15 šalių vidurkį.
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94 pav. Dešimt pasaulio šalių, kurių plačiajuosčio interneto
augimas 2005 m. I ketv. buvo sparčiausias, proc.
Šaltinis: World Broadband Statistics Q1 2005 // Point Topic Ltd., 2005.

Be to, plačiajuosčio ryšio technologinė struktūra Lietuvoje yra palanki konkurencijai ir tolesnei rinkos plėtrai:
konkurenciniu požiūriu, Lietuvos technologinė plačiajuosčio
ryšio situacija yra geriausia visoje ES. Mūsų šalyje yra santykinai maža priklausomybė nuo istorinio tinklo renkantis
plačiajuosčio ryšio technologiją Lietuva patenka tarp
nedaugelio Europos Sąjungos šalių, kuriose naudojant
xDSL technologijas teikiamas plačiajuostis ryšys sudaro
mažiau nei 50 proc. rinkos. Kitomis technologijomis naudojantis teikiamo plačiajuosčio ryšio dalis Lietuvoje yra 57

95 pav. Fiksuoto plačiajuosčio ryšio technologijos Europos
Sąjungos šalyse, proc., 2005 m.
Šaltinis: European Electronic Communications Regulation and
Markets 2005 (11th Report), European Commission, Brussels,
2006.

proc., ir tai yra geriausias rodiklis iš 25 Europos Sąjungos
šalių.

Iš kitų, ne xDSL plačiajuosčio ryšio, technologijų populiariausios Lietuvoje 2005 m. buvo kabelinės televizijos tinklai (21,2 proc.), vietiniai tinklai (LAN) (20,2 proc.), bevielio
ryšio linijos (7,66 proc.), optinis kabelis (5,53 proc.).

96 pav. Abonentų pasiskirstymas pagal plačiajuostei prieigai
naudojamas technologijas Lietuvoje, proc., 2005 m.
Šaltinis: RRT.
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Europos Komisija savo ataskaitoje apie elektroninių

sudarė 20 proc. visų prieigų; 4. plačiajuosčių prieigų,

ryšių rinkas 2005 m. akcentuoja Lietuvoje sparčiai vysto-

teikiamų bevielio ryšio tinklais bei teikiamų per optinį

mas optines ir bevieles plačiajuosčio ryšio technologijas.

kabelį, dalys 2003–2005 m. laikotarpiu vidutiniškai siekė

Tai leidžia numatyti palankias konkurencijos perspektyvas

atitinkamai 8 proc. ir 5 proc., optinio kabelio dalis per 2005

naujųjų elektroninių ryšių paslaugų srityje. Tai patvirtina ir

m. išaugo 1,2 procentinio punkto; 5. plačiajuosčių prieigų,

plačiajuosčio ryšio linijų pasiskirstymas tarp istorinio opera-

teikiamų skirtąja linija ir naudojant kitas alternatyvias tech-

toriaus ir naujųjų rinkos dalyvių: naujiesiems rinkos daly-

nologijas, dalis išlieka labai maža.

viams Lietuvoje tenka 42 proc. plačiajuosčio ryšio prieigos
linijų, ir tai yra trečias rezultatas tarp Europos Sąjungos
dešimties naujųjų valstybių narių ir šeštas rezultatas tarp

5 lentelė. Plačiajuosčio ryšio prieigai teikti naudojamos
technologijos, proc. prieigų, 2003–2005 m.

LAN

KTV tinklais

Bevielio ryšio linijomis

Optiniu kabeliu

Skirtąja linija

Kitais būdais

41,14

13,94

25,66

11,97

6,98

0,31

0,00

2003 m. II pusm. 40,79

16,40

29,92

7,12

4,38

1,35

0,03

2004 m. I pusm.

38,37

22,11

26,61

6,82

4,30

1,72

0,04

2004 m. II pusm. 39,28

23,34

24,97

6,99

4,36

1,03

0,04

2005 m. I pusm.

40,94

21,85

22,33

8,11

6,00

0,75

0,04

2005 m. II pusm. 44,78

20,22

21,2

7,66

5,53

0,61

0,04

Laikotarpis

xDSL

Europos Sąjungos 25 valstybių narių.

2003 m. I pusm.

Šaltinis: RRT.

Atskirai pažymėtina, kad 2005 m. pabaigoje Lietuvoje xDSL linijų skaičius buvo 104,80 tūkst. (14,0 % nuo
pagrindinių linijų skaičiaus). Per 2005 m. šis skaičius išaugo
2,1 karto. 2005 m. pabaigoje xDSL linijomis plačiajuostį
ryšį teikė iš viso 13 paslaugų teikėjų. 97,4 proc. xDSL
linijų AB „Lietuvos telekomas“ teikė plačiajuosčio interneto
paslaugas savo abonentams, o 2 681 xDSL prieiga buvo
parduota kaip didmeninė paslauga tretiesiems asmenims
teikti mažmenines plačiajuosčio ryšio paslaugas galutiniams paslaugų gavėjams.
97 pav. Fiksuoto plačiajuosčio ryšio linijų Europos Sąjungos
šalyse, proc., 2004 m.
Šaltinis: European Electronic Communications Regulation and
Markets 2005 (11th Report), European Commission, Brussels,
2006.

Abonentų, prisijungusių prie interneto xDSL linijomis,
pasiskirstymas pagal mažmeninių plačiajuosčio ryšio
paslaugų teikėjus, skaičiaus dinamika, procentais, 2003–
2005 m. pateikiama žemiau.

Stebint plačiajuosčio ryšio prieigai teikti naudojamų
technologijų kaitą 2003–2005 m. Lietuvoje galima išskirti
šias tendencijas: 1. xDSL technologijos dalis šiuo laikotarpiu sudarė apie 40 proc., o per 2005 m. xDSL dalis išaugo
5,5 procentinio punkto ir siekė beveik 45 proc.; 2. kabeliniais tinklais teikiamas plačiajuostis ryšys

vidutiniškai

sudarė 25 proc. visų prieigų, ir ši dalis bendroje struktūroje
mažėja (per paskutiniuosius 12 mėn. sumažėjo 3,8
procentinių punktų); 3. LAN tinklais teikiamų plačiajuosčių
prieigų dalis, augusi 2003 m., 2004–2005 m. vidutiniškai
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100 pav. Bevielės plačiajuostės prieigos paslaugų teikimo
pasiskirstymas Lietuvoje pagal operatorius, proc., 2005 m.
Šaltinis: RRT.

Daugiausia pajamų plačiajuosčio ryšio prieigos rinkoje
gavo istorinis fiksuoto ryšio operatorius AB „Lietuvos te98 pav. Abonentų, prisijungusių prie interneto xDSL linijomis,
pasiskirstymas pagal mažmeninių plačiajuosčio ryšio
paslaugų teikėjus, skaičiaus dinamika, proc., 2003–2005 m.
Šaltinis: RRT.

lekomas“. Kitų rinkos dalyvių gaunamos pajamos buvo
santykinai mažos (iki 5,5 proc. visų plačiajuosčio ryšio
prieigos rinkos pajamų vienam rinkos dalyviui).

Lietuvoje 2005 m., kaip ir 2004 m., 3,5 GHz ir 10,5
GHz radijo dažnių juostoje bevielės plačiajuostės prieigos
paslaugas teikė po 2 operatorius, o 26 GHz radijo dažnių
juostoje bevielės plačiajuostės prieigos paslaugas teikė 4
operatoriai.
2005 metais pastačius 32 bevielės plačiajuostės prieigos bazines stotis, jų bendras skaičius išaugo iki 72 ir
operatorių teikiamomis paslaugomis jau gali naudotis ne
tik didžiųjų šalies miestų, bet ir rajonų gyventojai. Bevielės
plačiajuostės prieigos paslaugos teikiamos 14 rajonų
centrų ir jų apylinkėse.
Palyginti su 2004 m., 2005 m. bevielės plačiajuostės
prieigos paslaugų teikimas labiausiai išaugo Lietuvos
regionuose – 5,3 procentiniais punktais, ir tai reiškia
didesnes galimybes regionų (ne didžiųjų miestų) gyventojams naudotis plačiajuosčiu ryšiu.

101 pav. Plačiajuosčio ryšio teikėjų rinkos struktūra pagal
pajamas, proc., 2005 m.
Šaltinis: RRT.

Žemiau

pateiktame

paveiksle

vaizduojama,

kaip

plačiajuostis ryšys dengia Lietuvos teritoriją. 2005 m.
pabaigoje plačiajuostis ryšys pagal galimybes jį suteikti
yra prieinamas absoliučiai daugumai Lietuvos gyventojų ir
organizacijų.

99 pav. Bevielės plačiajuostės prieigos paslaugų teikimo
pasiskirstymas Lietuvoje pagal regionus, proc., 2005 m.
Šaltinis: RRT.
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102 pav. Lietuvos teritorijos padengimas plačiajuosčiu ryšiu, 144 kbps ir daugiau, 2005 m.
Šaltinis: RRT.

Interneto prieiga: kainų aspektas
Interneto ir plačiajuosčio ryšio plėtrai, be abejo,
įtakos turi paklausos veiksnių, tokių kaip paslaugų kainos, apsirūpinimas reikiamais prietaisais ir vartotojų
poreikis naudotis internetu įvairiais tikslais, atsiradimas.
Sparčiai augant interneto prieigos segmento bendrosioms pajamoms, vartotojo išlaidos nuosekliai mažėja – per
paskutiniųjų 12 mėn. laikotarpį statistinio vartotojo vidutinė
sąskaita už interneto prieigos paslaugas ARPU (angl. average revenue per user) sumažėjo 36 proc. ir 2005 m. pabaigoje vidutinė statistinė sąskaita už interneto paslaugas per
mėnesį siekė 18,7 Lt.

103 pav. Interneto prieigos ARPU dinamika Lietuvoje, Lt./mėn.,
2003–2005 m.
Šaltinis: RRT.

Plačiajuostis internetas per fiksuoto ryšio prieigą.
Plečiantis interneto ir duomenų perdavimo paslaugų rinkai,
AB „Lietuvos telekomas“ ir toliau išlieka didžiausias šalyje
interneto prieigos teikėjas. 2005 m. AB „Lietuvos telekomas“ skyrė daug dėmesio paslaugų, teikiamų naudojant
xDSL technologijas, populiarinimui:
■

Nuo balandžio 1 d. bendrovė panaikino „Tako
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iD“ paslaugos užmokestį, mokamą viršijus suteiktą laiko
limitą, taip pat užmokestį už naudojimąsi didesne duomenų
perdavimo sparta (512/128 kbit/s) bei suteikė galimybę bet
kada pasikeisti turimą spartą į didesnę.
■

Sparčiai augant interneto paslaugų poreikiui

ir svarbai, AB

„Lietuvos telekomas“ 2005 m. II ketvirtį

pradėjo siūlyti 2 Mb/s priėmimo spartos DSL interneto
paslaugas privatiems klientams, naudodama naujas technologijas, leidžiančias sujungti vartotojus šviesolaidiniu
ryšiu bei tapusias pasiekiamas plačiam vartotojų ratui, o
IV ketvirtį – 2 Mb/s priėmimo spartos belaidžio interneto
bandomąją nemokamą paslaugą, pasiekiamą nustatytose
geografinėse zonose, kurių 2005 m. gruodžio 31 dieną
Lietuvos didžiuosiuose miestuose buvo priskaičiuojama
daugiau nei 300.
■

2005 m III ir IV ketvirčiais AB „Lietuvos telekomas“

pakartotinai vykdė akciją, sulaukusią didelio pasisekimo
2004 m. pabaigoje. Akcijos metu gyventojai, užsisakę
bet kurią interneto prieigos paslaugą „Takas iD“ ir iki tol
nebuvę bendrovės DSL paslaugų vartotojais, galėjo įsigyti
asmeninį kompiuterį (stacionarų arba nešiojamąjį) už 1,00
Lt (su PVM) bei gauti įvairių interneto prieigos įrengimo ir

104 pav. Interneto prieigos paslaugų teikėjų mėnesinių užmokesčių už neribotą naudojimąsi internetu palyginimas, Lt su
PVM, 2005 m. gruodžio 31 d.
Šaltinis: RRT.

eksploatavimo mokesčių nuolaidų.
Kadangi interneto prieigos rinkos lyderis yra istorinis

Naudojamos technologijos interneto prieigai teikti (taip

operatorius AB „Lietuvos telekomas“, jo kainų politikos

pat ir kokybinių paslaugos parametrų) ir kainos tarpusavio

veiksmai daro įtaką (tiek tiesiogiai, tiek netiesiogiai) bend-

priklausomybę atspindi skirtingų technologijų pagrindu

ram šių kainų lygiui Lietuvoje.

teikiamos interneto prieigos mėnesinio užmokesčio paly-

Analizuojant apibendrintą (t. y. neišskiriant konkrečių

ginimas, kuris rodo, jog vartotojas, pasirinkęs interneto

interneto paslaugų teikėjų) interneto paslaugų teikėjų

prieigą per optinę ryšio liniją, vidutiniškai mokės daugiau

kainų informaciją, akivaizdu, kad intervalai tarp didžiausių

nei vartotojas, pasirinkęs interneto prieigą kabelinės te-

ir mažiausių mėnesinių užmokesčių už analogišką spartą

levizijos tinklu.

užtikrinančią interneto prieigą yra dideli – nuo 75 Lt skirtumo už 64 kbit/s iki 630 Lt skirtumo už 1024 kbit/s. Šie kainų
skirtumai gali būti paaiškinami technologiniais, kokybiniais,
dislokaciniais skirtingų interneto prieigos paslaugų teikėjų
ypatumais.
Žemiau

pateikiamas

interneto

prieigos

paslaugų

teikėjų (neišskiriant konkrečių interneto paslaugų teikėjų)
mėnesinių užmokesčių už neribotą naudojimąsi internetu
(nepriklausomai nuo paslaugos teikimo technologijos) palyginimas 2005 m. gruodžio 31 dieną.

105 pav. Paslaugų teikėjų mažiausių mėnesinių užmokesčių
už neribotą naudojimąsi internetu (prisijungiant kabelinės
televizijos tinklais, vietiniais tinklais, optinėmis ryšio linijomis bei neišskiriant pagal priėmimo ir (ar) siuntimo spartą)
palyginimas, Lt su PVM, 2005 m. gruodžio 31 d.
Šaltinis: RRT.
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Suomijos susisiekimo ministerijos atliktas tyrimas
parodė, kad mokėdami 14 eurų (apie 48 Lt) per mėnesį
– dukart mažiau negu kiti europiečiai, lietuviai naudojasi
pigiausiu plačiajuosčiu internetu Europos Sąjungoje. Už
labiausiai Europoje paplitusios 1 Mbps spartos plačiajuostį
interneto ryšį vidutiniškai mokama apie 37 eurus (apie 128
Lt) – nuo 14 eurų (apie 48 Lt) Lietuvoje iki 85 (apie 293,5
Lt) eurų Graikijoje. Už 2 Mbps Lietuvos vartotojai taip pat
moka mažiausiai – 23 eurus per mėnesį (apie 79 Lt), tuo
tarpu vidutinė kaina Europos Sąjungoje siekia 51 eurą (apie
179 Lt).

107 pav. 2 Mbps spartos plačiajuosčio ryšio kainos Europos
Sąjungos šalyse, EUR/mėn., 2005 m.
Šaltinis: Ministry of Transport and Communications. Prices of
Broadband Subscriptions in EU-countries 2005. Finland.

Internetas per komutuojamą liniją. Nors interneto
prieiga per komutuojamąją liniją pastaraisiais metais prarado populiarumą ir naudojant šią technologiją gaunančių
interneto prieigą dalis labai sumažėjo, vis tik 2005 m. interneto paslaugų teikėjai taiko rinkodaros sprendimus ir šiai
interneto naudotojų grupei. Didžiausia interneto paslaugų
teikėja AB „Lietuvos telekomas“ 2005 m. pradžioje skelbė
106 pav. 1 Mbps spartos plačiajuosčio ryšio kainos Europos
Sąjungos šalyse, EUR/mėn., 2005 m.
Šaltinis: Ministry of Transport and Communications. Prices of
Broadband Subscriptions in EU-countries 2005. Finland.

akciją, kurios metu nuo 24 val. iki 7 val. ryto prisijungimas
prie interneto per komutuojamą liniją buvo nemokamas. Ši
akcija buvo skirta vartotojams, neturintiems interneto, bet
besinaudojantiems kompiuteriu namuose, ir galiojo iki 2005
m. I pusmečio pabaigos. Nepamiršti ir privatūs „Interneto“
mokėjimo plano vartotojai – nuo kovo 1 d. jiems nemokamai suteikta 40 „Atviro tako“ valandų per mėnesį.
Internetas judriojo ryšio tinklais. 2005 m. toliau
populiarėjo interneto ir duomenų perdavimo paslaugos,
teikiamos per bevielę interneto prieigą.

2005 m. II pusmetį UAB „Omnitel“ pasekė AB „Lietuvos
telekomas“ sėkmingos kompiuterių kartu su interneto
paslaugomis platinimo akcijos pavyzdžiu.

Vartotojams,

užsakiusiems neriboto perduodamų duomenų kiekio „Omni
Connect“ paslaugą 36 mėnesių laikotarpiui, UAB „Omnitel“
skyrė 1000 nešiojamų kompiuterių už 1,00 Lt (su PVM). Ši
akcija taip pat sulaukė didelio populiarumo. 2005 m. spalio
mėnesį UAB „Omnitel“ pasiūlė alternatyvųjį prisijungimo
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prie interneto būdą vartotojams, neturintiems galimybių

išaugo 11 kartų ir 2005 m. IV ketv. perkopė 1 mln. abonentų.

naudotis fiksuoto ryšio internetu – „Connect namams“.

Augo tiek privačių, tiek juridinių asmenų, besinaudojančių

UAB „Bitė Lietuva“ taip pat skatino interneto bei
duomenų perdavimo paslaugų, teikiamų judriojo telefono

internetu, skaičius. Tai rodo, kad internetas tampa neatsiejama dalimi tiek namų, tiek darbo veikloje.

ryšio tinklais, paklausą, vykdydama akciją, kurios metu

—

Daugėja abonentų, besinaudojančių plačiajuosčiu

privatūs ir verslo abonentai, užsisakę „BITĖ biz®“ paslaugą,

interneto ryšiu. Plačiajuosčio ryšio abonentų skaičius per

pirmas dvi savaites galėjo nemokamai naršyti internete,

3 metus išaugo 6 kartus. 2005 m. pabaigoje kas penk-

naudodamiesi GPRS/EDGE technologijomis. UAB „Bitė

tas interneto prieigos abonentas naudojosi plačiajuoste

Lietuva“ taip pat siūlė vartotojams, sudariusiems 3 metų

interneto prieiga. Tuo tarpu abonentų, prisijungiančių prie

sutartį, įsigyti kompiuterį su 400 Lt nuolaida ir naudotis neri-

interneto komutuojamomis viešojo fiksuoto telefono ryšio

botu „BITĖ biz®“ mobiliuoju internetu pusę metų nemoka-

linijomis, skaičius 2003–2005 m. sumažėjo 2 kartus.

mai, o sudariusiems 2 metų sutartį, įsigyti kompiuterį su 200
Lt nuolaida.

—

Judriojo ryšio plėtra šalyje paskatino ir prisijungi-

mo prie interneto per judrųjį telefono ryšio tinklą milžinišką

Tiek UAB „Omnitel“, tiek UAB „Bitė Lietuva“ siūlomų
interneto ir duomenų perdavimo paslaugų standartinės

augimą. Besinaudojančių mobiliuoju internetu skaičius per
3 metus išaugo kone 100 kartų (97 kartus).

kainos yra panašios. Kiek mažesnę paslaugos, kai

—

Stiprėjanti konkurencija interneto ir plačiajuosčio

perduodamų duomenų kiekis yra iki 500 MB/mėn., kainą

ryšio prieigos rinkoje sudarė sąlygas ne tik palankiausiai

siūlo UAB „Omnitel“, o neriboto duomenų kiekio paslaugą

situacijai interneto teikimui visoje ES, bet ir mažiausioms

– UAB „Bitė Lietuva“.

šių paslaugų kainoms. Plačiajuosčio interneto kainos Lietu-

UAB „Tele2“ 2005 m. siūlė įprastą duomenų perdavimą,

voje 2005 m. buvo mažiausios Europos Sąjungoje.

naudojant WAP bei GPRS technologijas.
UAB „Omnitel“ GPRS tinklas yra įdiegtas visoje Lietuvoje; GPRS tinkle
pasiekiamas iki 85,6 Kbps greitis. Su EDGE palaikančiu judriojo ryšio įrenginiu
pasiekiamas iki 4 kartų didesnis greitis (iki 236,8 Kbps) nei GPRS tinkle.
2
UAB „Bitė Lietuva“ GPRS tinklas yra įdiegtas visoje Lietuvoje. UAB „Bitė
Lietuva“ pirmoji pradėjo diegti EDGE technologiją Lietuvoje 2003 m.
1

108 pav. Interneto ir duomenų perdavimo, naudojantis
viešuoju judriojo telefono ryšio tinklu, standartinių mėnesinių
užmokesčių palyginimas, Lt/mėn., 2005 m.
Šaltinis: RRT.

Apibendrinimas
Apibendrinant interneto ir plačiajuosčio ryšio plėtrą
Lietuvoje, galima išskirti šias tendencijas:
—

Interneto

prieigos

rinkos

dalis

bendrame

elektroninių ryšių sektoriuje tampa vis svaresnė ir jos
indėlis į bendrą elektroninių ryšių sektoriaus plėtrą vis
didėja. Per paskutiniuosius trejus metus rinkos dalis bendroje elektroninių ryšių rinkos struktūroje beveik padvigubėjo
– nuo 5,7 proc. 2003 m. iki 9,7 proc. 2005 m.
—
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Bendras duomenų perdavimo paslaugų abonentų

Duomenų perdavimas

skaičius 2005 m. nuolat augo ir metų pabaigoje siekė 5,4
tūkst.

2005 m. pradėta rinkti ir

sisteminti informacija apie

atskirą elektroninių ryšių segmentą – duomenų perdavimo paslaugų rinką. Ši rinka apima duomenų perdavimo
paslaugas, išskyrus interneto prieigos teikimą. Pagrindinės
duomenų perdavimo paslaugos 2005 m. buvo šios:
■

virtualus

privatus

tinklas

(VPN)

–

vietinių

kompiuterių tinklų bei geografiškai nutolusių vartotojų
sujungimas per internetą;
■

duomenų perdavimas naudojant IP;

■

kadrinis

perdavimas

(angl.

Frame

Relay)

– duomenų ir balso perdavimas, sujungiantis nutolusius
kompiuterinius tinklus į vieną bendrą kompiuterinį tinklą;
■

kitos duomenų perdavimo paslaugos.

Duomenų perdavimo paslaugos dažniausiai buvo

111 pav. Duomenų perdavimo paslaugų teikimo abonentų
skaičiaus kaita, tūkst., 2005 m.
Šaltinis: RRT.

teikiamos juridiniams asmenims – įmonėms, įstaigoms,
organizacijoms.
Duomenų perdavimo paslaugas Lietuvoje 2005 m.
pabaigoje teikė 9 ūkio subjektai.

Pagrindiniai trys šios rinkos dalyviai, kaip ir interneto
prieigos teikimo atveju, 2005 m. buvo AB „Lietuvos telekomas“, UAB „Bitė Lietuva“ ir UAB „Omnitel“. Daugiausia
pajamų duomenų perdavimo paslaugų teikimo rinkoje 2005
m. turėjo AB „Lietuvos telekomas“.
Duomenų perdavimo paslaugų rinkos struktūra, rinką
vertinant pagal gautas pajamas, 2005 m. pabaigoje pateikta žemiau. Rinkos struktūroje 2005 m. būta pokyčių – AB
„Lietuvos telekomas“ rinkos dalis išaugo 5,1 proc., UAB
„ Bitė Lietuva“ rinkos dalis išaugo 2,1 proc., UAB „Omnitel“ rinkos dalis sumažėjo 6,4 proc., kitų paslaugų teikėjų
užimamos rinkos dalys svyravo mažiau.

109 pav. Duomenų perdavimo paslaugų rinkos dalyvių
skaičiaus dinamika, vnt., 2005 m.
Šaltinis: RRT.

Bendrosios pajamos, gautos iš duomenų perdavimo
paslaugų teikimo, 2005 m. sudarė 40,06 mln. Lt, ir pajamų
pasiskirstymas ketvirčiais buvo tolygus, t. y. didesnių
ketvirtinių pajamų svyravimų nebuvo.

112 pav. Duomenų perdavimo paslaugų rinkos struktūra
pagal pajamas, proc., 2005 m.
Šaltinis: RRT.

110 pav. Pajamų iš duomenų perdavimo paslaugų teikimo
dinamika, mln. Lt, 2005 m.
Šaltinis: RRT.
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Skirtosios linijos
Bendroji rinkos apžvalga
Skirtosios linijos – nekomutuojamos elektroninių ryšių
linijos, jungiančios tinklo galinius taškus. Ši paslauga,
iš esmės skirta verslo organizacijoms, leidžia sujungti
skirtinguose geografiniuose regionuose esančius organizacijos filialus, sukurti tiesioginį ryšį tarp organizacijos ir jos
partnerių. Skirtųjų linijų technologija leidžia sujungti vietinius
tinklus (LAN), žinybines stoteles (PBX), įjungti vietinį tinklą į
internetą, rengti vaizdo konferencijas, perduoti duomenis.

Lietuvoje skirtąsias linijas 2005 m. pabaigoje, kaip ir
2004 m. pabaigoje, teikė 15 ūkio subjektų.

114 pav. Skirtųjų linijų paslaugų rinkos pajamų dinamika, mln.
Lt, 2000–2005 m.
Šaltinis: RRT.

Skirtųjų linijų paslaugų rinkoje bene labiausiai išryškėja
konkurencijos įtaka rinkos dalių persiskirstymui. 2000–2004
m. laikotarpiu didžiausio paslaugų teikėjo pajamų dalis
rinkoje sumažėjo 37 procentiniais punktais kitų skirtųjų
linijų paslaugų teikėjų užimamų rinkos dalių naudai. Nors
2005 m. AB „Lietuvos telekomas“ pajamos šiek tiek išaugo,
tačiau bendroji rinkos struktūros pokyčių tendencija išlieka
– liberalizuota rinka yra atvira naujiems rinkos dalyviams ir
konkurenciniams procesams.
113 pav. Skirtųjų linijų paslaugų teikėjų, vykdžiusių veiklą
2003–2005 m., skaičiaus dinamika,
Šaltinis: RRT.

Pajamos iš skirtųjų linijų veiklos 2001–2005 m. laikotarpiu keitėsi nedaug. Didžiausias šios rinkos pajamų augimas
buvo 2001 m., kuomet bendrosios rinkos pajamos išaugo
50 proc., vėlesniais metais skirtųjų linijų rinkos pajamos
vidutiškai siekė apie 25 mln. Lt. Bendrosios 2005 m. pajamos, palyginti su 2004 m., išaugo 3,45 proc. ir sudarė 26,1
mln. Lt.
Skirtųjų linijų paslaugų dalis bendroje elektroninių ryšių
sektoriaus struktūroje yra nedidelė. Kasmet augant bendrosioms viso elektroninių ryšių sekoriaus pajamoms, o
skirtųjų linijų pajamoms liekant tokioms pačioms, skirtųjų
linijų rinkos dalis bendrame elektroninių ryšių sektoriuje
nuolat mažėja: jei 2003 m. pajamos iš skirtųjų linijų teikimo
veiklos sudarė 1,27 proc., 2004 m. –1,18 proc. visų sektoriaus pajamų, tai 2005 m. skirtųjų linijų rinkos dalis siekė tik
1 proc. sektoriaus pajamų.

115 pav. Skirtųjų linijų paslaugų rinkos struktūros (pagal
pajamas) dinamika, proc., 2000–2005 m.
* I pusmečio duomenys
Šaltinis: RRT.

Bendras teikiamų skirtųjų linijų skaičius Lietuvos rinkoje
turi tendenciją augti. Per 2005 m. bendras skirtųjų linijų
skaičius išaugo 5 proc. Nors 2005 m., palyginti su 2004
m., šiek tiek sumažėjo vietinių linijų skaičius, tačiau išaugo
tarpmiestinių linijų skaičius, o taip pat išaugo ir tarptautinių
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skirtųjų linijų skaičius. Skirtųjų linijų rinkoje vietinės skirtosios linijos sudaro virš 88 proc., tarpmiestinės skirtosios
linijos – virš 10 proc., o tarptautinės skirtosios linijos sudaro
1,5 proc. visų skirtųjų linijų.

118 pav. Skirtųjų linijų virš 2 Mbps skaičiaus dinamika, vnt.,
2003–2005 m.
Šaltinis: RRT.

Skirtųjų linijų kainų apžvalga
Didžiausio skirtųjų linijų paslaugų teikėjo AB „Lietuvos
telekomas“ kainos 2005 m., kaip ir 2004 m., nesikeitė.
116 pav. Skirtųjų linijų skaičiaus dinamika rinkoje, vnt.,
2003–2005 m.
Šaltinis: RRT.

Skirtųjų linijų paslaugų kainos, taikomos galutiniams
paslaugų gavėjams, pateiktos žemiau.

Skirtųjų linijų rinkoje auga skaitmeninių linijų dalis, kuri
per 2005 m. išaugo beveik 4 procentiniais punktais. 2004 m.
pabaigoje rinkoje buvo teikiama beveik 72 proc. analoginių
skirtųjų linijų bei 28 proc. skaitmeninių skirtųjų linijų.

119 pav. AB „Lietuvos telekomas“ teikiamų vietinių skirtųjų
skaitmeninių linijų iki 2 Mbps spartos kainos, Lt su PVM,
2005 m.
Šaltinis: RRT.

117 pav. Skaitmeninių ir analoginių skirtųjų linijų proporcijų
kaita rinkoje, proc., 2003–2005 m.
Šaltinis: RRT.

Skaitmeninių skirtųjų linijų struktūroje linijos virš 2 Mbps
spartos sudaro nedidelę, tačiau augančią dalį – nuo 2003
m. pabaigos iki 2005 m. pabaigos teikiamų skirtųjų linijų virš
2 Mbps dalis išaugo nuo 1,35 proc. iki 6,44 proc.
120 pav. AB „Lietuvos telekomas“ teikiamų tarpmiestinių
skirtųjų skaitmeninių linijų iki 2 Mbps spartos kainos, Lt su
PVM, 2005 m.
Šaltinis: RRT.
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Europos Sąjungos šalių kontekste Lietuvoje taikomos
mažmeninių skirtųjų linijų kainos yra vienos mažiausių.
Pagal Europos Bendrijų Komisijos 11-ąją ataskaita, Lietuvoje taikomos didelės spartos skirtųjų linijų kainos yra
mažiausios arba vienos mažiausių Europos Sąjungoje:
■ 155 Mbps, 200 km, skirtųjų linijų kaina yra mažiausia
ES,
■ 155 Mbps, 2 km, skirtųjų linijų kaina yra antra ES,
■ 34 Mbps, 200 km, skirtųjų linijų kaina yra mažiausia
ES,
■ 34 Mbps, 2 km, skirtųjų linijų kaina yra antra ES,
■ 2 Mbps, 2 km, skirtųjų linijų kaina yra antra ES,
■ 2 Mbps, 200 km, skirtųjų linijų kaina yra penkta ES.

122 pav. Skirtųjų linijų 2 Mbps spartos 2 km kainos ES, tūkst.
EUR per metus, be PVM, 2005 m.
Šaltinis: European Electronic Communications Regulation
and Markets 2005 (11th Report), European Commission,
Brussels,2005.

121 pav. Skirtųjų linijų 155 Mbps spartos 200 km kainos ES,
tūkst. EUR per metus, be PVM, 2005 m.
Šaltinis: European Electronic Communications Regulation and
Markets 2005 (11th Report), European Commission, Brussels,
2005.
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Audiovizualinė rinka

Kabelinės televizijos ir MDTV apžvalga

Bendroji rinkos apžvalga

2005 m. pabaigoje veikė 71 kabelinės televizijos ir 5
mikrobangės daugiakanalės televizijos tinklai. MDTV tinklai

Vykstant

spartiems

konvergencijos

procesams,

veikė didžiuosiuose šalies miestuose – Vilniuje, Kaune,

audiovizualinė rinka vis sparčiau integruojasi į bendrą

Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje. Šios sistemos pagal

informacinių ir ryšių technologijų sektorių. 2005 m., kaip ir

savo galimybes, teikiamas paslaugas ir funkcinę struktūrą

kitais paskutiniaisiais metais, audiovizualinė rinka Lietuvoje

gali būti suvokiamos kaip bevieliai kabelinės TV tinklai.

vystėsi pakankamai dinamiškai: augo transliuotojų skaičius

Veikiančių tinklų skaičius yra didesnis nei

ir transliavimo rinkos pajamos.

skaičius – nes kai kurie retransliuotojai turi daugiau nei po

transliuotojų

vieną tinklą, plečiama tinklų geografinė aprėptis.

123 pav. Transliavimo rinkos dalyvių skaičiaus dinamika,
2002–2005 m.
* 2006 03 23 duomenimis
Šaltinis: LRTK, 2005.

125 pav. Kabelinės TV ir MDTV tinklų skaičiaus dinamika, vnt.,
1997–2005 m.
Šaltinis: RRT.

Transliavimo rinkos pajamos 2001–2005 m. laikotarpiu

pastaruosius 9 metus buvo pakankamai sparti. Kabelinių

išaugo 1,72 karto nuo 148,2 iki 254,4 mln. Lt. Vidutiniškai

TV tinklų skaičius per 9 metus išaugo beveik 2,5 karto. Tuo

kasmet pajamos augo 14,62 proc.

tarpu MDTV tinklų plėtra Lietuvoje gana lėta. MDTV teikia-

Kaip rodo tinklų dinamika, kabelinių tinklų plėtra per

mos paslaugos nėra labai populiarios Lietuvoje. Šiai technologijai konkurenciją sudaro palydovinė televizija, kurios
programoms priimti užtenka įsigyti atitinkamas palydovines
antenas, o ateityje taip pat su ja konkuruos ir skaitmeninė
televizija.
Skirtingų technologijų skirtingas plėtros tendencijas
patvirtina ir abonentų skaičiaus dinamika. Kabelinės TV
abonentų skaičius nuo 1997 m. kasmet vidutiniškai auga
12 proc.; 2005 m. augimas sudarė virš 16 proc. Kabelinių
TV abonentų skaičiaus augimas sietinas ne tik su kabelinių
124 pav. Visų transliuotojų ir retransliuotojų pajamos, mln. Lt,
2001–2005 m.
Šaltinis: LRTK.

tinklų teikiamomis TV programų transliavimo paslaugomis,
bet ir su interneto paslaugomis. 2005 m. pabaigoje 35 ūkio
subjektai, teikiantys kabelinės TV ir (ar) MDTV paslaugas,
teikė interneto prieigos paslaugas. 5 ūkio subjektai teikė

Nuo 2005 m. II ketvirčio į bendrą elektroninių ryšių

dar ir fiksuoto telefono ryšio paslaugas, t. y. 5 ūkio sub-

rinkos pajamų struktūrą įtraukiamos ir pajamos iš kabelinės

jektai teikė trijų paslaugų paketą – fiksuoto telefono ryšio,

televizijos, mikrobangės daugiakanalės televizijos (MDTV),

interneto prieigos ir kabelinės TV. MDTV abonentų skaičius

radijo ir televizijos programų siuntimo paslaugų teikimo

pastaraisiais metais ne tik neaugo, bet netgi sumažėjo nuo

bei laidinio radijo segmentų. Šių pajamų dalis bendroje

36 tūkst. 2003 m. iki 34,8 tūkst. 2005 m.

elektroninių ryšių rinkos pajamų struktūroje per tris 2005
m. ketvirčius vidutiniškai sudarė 3,51 proc. ir sumažėjo nuo
3,56 proc. antrą 2005 m. ketvirtį iki 3,28 proc. ketvirtą 2005
m. ketvirtį. Analizuojant audiovizualinės rinkos pajamų
vertinę išraišką, 2005 m. II–IV ketv. pajamos sumažėjo 4,44
proc. nuo 22,48 iki 21,49 mln. Lt.
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126 pav. Kabelinės TV ir MDTV abonentų skaičiaus dinamika,
tūkst. vnt., 1997–2005 m.
Šaltinis: RRT.

Nors kabelinės TV rinkoje veikia daug ūkio subjektų,
konkurencijos požiūriu ši rinka vertintina kaip ir bet kuri
kita tinklinė rinka – abonentų skaičius priklauso nuo
turimos infrastruktūros, jos geografinės aprėpties. Turima
infrastruktūra – lemiamas veiksnys įgyti konkurencinį
pranašumą kabelinės TV rinkoje. 2005 m. pabaigos
duomenimis, galimybę prisijungti prie kabelinės TV arba

128 pav. Kabelinės TV ir MDTV rinkos struktūra pagal abonentų
skaičių, proc., 2005 m.
Šaltinis: RRT.

Bendrosios kabelinės TV ir MDTV rinkos pajamos 2005
m. siekė 62,5 mln. Lt.
Kabelinės TV ir MDTV rinkos struktūra, vertinant rinką
pagal pajamas, yra pateikiama žemiau.

MDTV turėjo 78 proc. Lietuvos namų ūkių. Prisijungusių
prie šių televizijų 2005 m. pabaigoje buvo 25,2 proc. visų
Lietuvos namų ūkių. Tai rodo kabelinių TV geografinį
paplitimą mūsų šalyje. Vis tik, kabelinės TV ir MDTV tinklai
paprastai dengia tik tam tikras ribotas šalies teritorijas,
todėl skirtingų šalies regionų gyventojai turi skirtingą teikėjų
pasirinkimą. 2005 m. pabaigoje abonentų skaičiaus pasiskirstymas dešimtyje daugiausiai kabelinės TV ir MDTV
abonentų turinčių miestų pateikiamas žemiau.

129 pav. Kabelinės TV ir MDTV rinkos struktūra pagal
pajamas, proc., 2005 m.
Šaltinis: RRT.

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

Kabelinės TV ir MDTV rinkos struktūra, vertinant rinką
pagal abonentų skaičių, yra pateikiama žemiau.
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130 pav. MDTV tinklų padengimas Lietuvoje, 2005 m.
Šaltinis: RRT.

Laidinio radijo veikla

AB Lietuvos radijo ir televizijos centras 2003 m. rugpjūčio
29 d. pradėjo siųsti televizijos programas skaitmeninės

Laidinio radijo veikla 2005 m. vertėsi 1 ūkio subjektas
– viešoji įstaiga Teleradijo kompanija „Hansa“. Bendras

antžeminės televizijos (DVB-T) formatu. Programos yra
siunčiamos 53-iuoju televizinio kanalo siųstuvu.

laidinio radijo taškų skaičius gruodžio 31 d. sudarė 64,4

2005 m. liepos 29 d. buvo patvirtinti skaitmeninės te-

tūkst., iš jų 53,0 tūkst. priklausė vartotojams. Pajamos iš

levizijos kanalų naudojimo konkurso laimėtojai: AB Lietuvos

laidinio radijo veiklos už 2005 metus sudarė 1,93 mln. Lt.

radijo ir televizijos centras, kuriam buvo suteikta teisė steigti
1-ąjį ir 2-ąjį tinklus, ir AB „Lietuvos telekomas“, kuriam buvo

Radijo ir televizijos programų siuntimo paslaugų
teikimo veikla

suteikta teisė steigti 3-ąjį ir 4-ąjį tinklus.
Numatoma ,kad iki 2006 m. birželio 30 d. skaitmeninės
televizijos siųstuvai bus įrengti Vilniuje, iki 2007 m. gruodžio

Radijo ir televizijos programų siuntimo paslaugų teikimo

31 d. – penkiuose didžiuosiuose Lietuvos miestuose, o iki

kitiems veikla 2005 m. vertėsi 1 ūkio subjektas – AB Lietu-

2009 m. pradžios bent vieno skaitmeninės televizijos tinklo

vos radijo ir televizijos centras.

aprėptis bus ne mažesnė nei 95 proc. Lietuvos Respublikos

Bendra radijo ir televizijos programų siuntimo paslaugų

teritorijos ploto.

teikimo rinką, vertinant pagal pajamas, 2005 metais sudarė

2005 m. spalio mėn. Lietuvos radijo ir televizijos komisija

19,94 mln. Lt, iš kurių apie 80 proc. sudarė pajamos iš te-

paskelbė skaitmeninės antžeminės televizijos transliavimo

levizijos programų siuntimo paslaugų ir apie 20 proc.

konkursą, kurio laimėtojai buvo paskelbti 2006 m. vasario

– pajamos iš radijo programų siuntimo paslaugų.

mėn. Buvo nuspręsta penkiems transliuotojams - UAB
„Baltijos TV“, UAB „Laisvas ir nepriklausomas kanalas“,

Skaitmeninė televizija

UAB „Tele-3”, UAB „TV1“, UAB „Spaudos televizija“ - išduoti
skaitmeninės antžeminės televizijos transliavimo licencijas

2005 metais Vilniuje veikė skaitmeninės televizijos

(pagal Skaitmeninės antžeminės televizijos diegimo Lietu-

stotis, transliuojanti 5 televizijos programas. Skaitmeninės

voje modelį dvi vietos be konkurso atiteko Lietuvos nacio-

mikrobangės

trans-

nalinei televizijai), dviems bendrovėms - UAB „Mikrovisatos

liavo 3 kanalais Klaipėdoje bei 6 kanalais Šiauliuose ir

TV“ ir UAB „Tele-3“ - skaitmeninės antžeminės televizijos

Panevėžyje.

retransliavimo licencijas.

daugiakanalės

televizijos

stotys
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131 pav. Skaitmeninės antžeminės televizijos signalo
priėmimo zona, 53 kanalas
Šaltinis: RRT.

Europos Sąjungoje analoginės televizijos išjungimo
datą yra paskelbusios beveik visos valstybės. Anksčiausiai
analoginės antžeminės televizijos transliacijas ruošiamasi
išjungti Nyderlanduose, Suomijoje ir Vokietijoje. Lietuvoje kol kas nustatyta tik analoginio transliavimo išjungimo
pradžia – 2012 m. Galutinė analoginės televizijos išjungimo
Lietuvoje data bus patikslinta po Regioninės radijo ryšio
konferencijos (RRC-06) antrosios sesijos, vyksiančios
2006 metų gegužės – birželio mėnesiais.
Europos valstybių – CEPT narių sprendimą apie skaitmeninio antžeminio transliavimo pradžią bei analoginio
transliavimo išjungimą paskelbė 12 valstybių, dar 19 planuoja skaitmeninio transliavimo dažnius ar įgyvendina
skaitmeninio antžeminio transliavimo bandymus.

6 lentelė. Analoginio transliavimo išjungimas ES
Valstybė

Analoginio transliavimo išjungimo data

Airija

sprendimas nepriimtas

Austrija

2010 m.

Belgija

2010–2012 m.

Čekija

2012 m.

Danija

2009 m. spalis

Estija

sprendimas nepriimtas

Graikija

po 2010 m.

Ispanija

2010 m.

Italija

2008 m.

Jungtinė Karalystė

2012 m.

Kipras

sprendimas nepriimtas

Latvija

sprendimas nepriimtas

Lenkija

2014 m.

Lietuva

nuo 2012 m.

Liuksemburgas

2010 m.

Nyderlandai

2007 m.

Prancūzija

2010 m.

Slovakija

2012 m.

Slovėnija

2012 m.

Suomija

2007 m. rugpjūtis

Švedija

2008 m. vasaris

Vengrija

2012 m.

Vokietija

2007 m.

Šaltiniai: EK, ERO, EBU; EPRA, KRRIT.
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132 pav. Skaitmeninės antžeminės TV įgyvendinimas Europoje, 2006 m.
Šaltinis: ERO.

Radijas ir televizija
Lietuvoje 2005 m. pabaigoje veikė 123 televizijos ir
214 radijo transliavimo stočių (įskaitant perduodančias visuomenines radijo ir televizijos programas). 2005 m. radijo
stočių skaičius padidėjo 37 proc., palyginti su 2001 m.;
televizijos stočių skaičius, palyginti su 2001 m., padidėjo
22 proc.
Televizijos ir radijo programų transliavimo tinklų skaičius
2005 m. pateiktas žemiau.

133 pav. Radijo ir televizijos stočių skaičiaus kitimas
Lietuvoje, 2001–2005 m.
Šaltinis: RRT.
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Televizijos programų transliavimas

134 pav. Lietuvos nacionalinės TV I-os programos transliavimo tinklas, 2005 m.
Šaltinis: RRT.

135 pav. Lietuvos nacionalinės TV II-os programos transliavimo tinklas, 2005 m.
Šaltinis: RRT.
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136 pav. LNK televizijos programos transliavimo tinklas, 2005 m.
Šaltinis: RRT.

137 pav. TV3 televizijos programos transliavimo tinklas, 2005 m.
Šaltinis: RRT.
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138 pav. Baltijos televizijos programos transliavimo tinklas, 2005 m.
Šaltinis: RRT.

139 pav. Vietinių ir regioninių televizijos programų transliavimo tinklai, 2005 m.
Šaltinis: RRT.
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Radijo programų transliavimas

140 pav. Lietuvos nacionalinio radijo transliavimo tinklas, 2005 m.
Šaltinis: RRT.

141 pav. Radijo stoties Žinių radijas transliavimo tinklas, 2005 m.
Šaltinis: RRT.
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142 pav. Radijo stoties Radiocentras transliavimo tinklas, 2005 m.
Šaltinis: RRT.

143 pav. Radijo stoties ZIP FM transliavimo tinklas, 2005 m.
Šaltinis: RRT.
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144 pav. Radijo stoties M-1 transliavimo tinklas, 2005 m.
Šaltinis: RRT.

145 pav. Radijo stoties M-1 Plius transliavimo tinklas, 2005 m.
Šaltinis: RRT.
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146 pav. Radijo stoties Europos hitų radijas transliavimo tinklas, 2005 m.
Šaltinis: RRT.

147 pav. Radijo stoties Klasika transliavimo tinklas, 2005 m.
Šaltinis: RRT.

68

Elektroninių ryšių rinka

148 pav. Radijo stoties Lietus transliavimo tinklas, 2005 m.
Šaltinis: RRT.

149 pav. Radijo stoties Pūkas transliavimo tinklas, 2005 m.
Šaltinis: RRT.

150 pav. Vietinių ir regioninių radijo programų transliavimo tinklai, 2005 m.
Šaltinis: RRT.
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PRIELAIDOS RYŠIŲ
SEKTORIAUS PLĖTRAI

151 pav. Bevielių technologijų evoliucija

UMTS arba 3G
Informacijos ir ryšių technologijų sektoriaus plėtra per

Itin sparti antrosios (2G) bevielių komunikacijų kartos

pastaruosius du dešimtmečius vyko ypač sparčiai. Nuolatinė

bei vadinamosios antrosios su puse (2,5 G) kartos, kuri

kaita sektoriuje įvairiais aspektais yra bene vienintelė pas-

apima tokias duomenų perdavimo technologijas kaip GPRS

tovi tendencija. Viena vertus, technologijų vystymasis ir jų

ir EDGE, plėtra Lietuvoje leidžia tikėtis, kad trečiosios kar-

sukuriamos galimybės naujoms paslaugoms atsirasti, kita

tos bevielių komunikacijų įsitvirtinimas mūsų šalyje bus

ir

nemažiau sėkmingas. Viešasis konkursas suteikti teisę

vertus, vartotojai, jų poreikiai, formuoja IRT sektorių

naudoti radijo dažnius (kanalus) trečiosios kartos judriojo

procesus jame.

radijo ryšio tinkluose buvo paskelbtas 2005 m. lapkričio

Technologiniai veiksniai

mėnesį, o konkurso laimėtojai išrinkti 2006 m. pradžioje.
Iš karto pradėtos teikti komercinės UMTS paslaugos.
Eksperimentinės nekomercinės UMTS paslaugos Lietuvoje

Technologijų

kaita

ypač akivaizdi tampa pažvelgus

į bevielių technologijų ir komunikacijų plėtrą. Bevielių

pradėtos teikti dar 2005 m. pradžioje.
Analizuojant 3G ir 2G charakteristikas bei pagrindinius

komunikacijų technologijos pastaraisiais dešimtmečiais

skirtumus, akcentuotina tai, kad UMTS technologija ne tik

sparčiai kito. Pirmoji bevielių technologijų karta (1G) buvo

suteikia galimybę perduoti balsą ir duomenis (kaip ir 2G

paremta analoginiais sprendimais (NMT, AMPS) ir komer-

technologija), bet ir leidžia teikti plačiajuosčio ryšio paslau-

cializuota 1980 m. Antroji bevielių komunikacijų karta (2G)

gas, kurių paklausa Lietuvoje stabiliai auga.

po 1990- ųjų pasiūlė pirmuosius skaitmeninius sprendimus

UMTS paslaugoms teikti reikalingas 2000 MHz radijo

(PDC, GSM, D-AMPS) vietoje analoginių. Trečioji karta

dažnių ruožas; ši technologija (įkaitant jos patobulinimus –

(3G) (CDMA2000, UMTS) šiuo metu dar tik pradeda

HSDPA/HSUPA) užtikrina 144 kbps – 14,4 Mbps duomenų
Ši technologija leidžia teikti balso,

intensyvios plėtros etapą Europoje ir pasaulyje, tačiau

perdavimo spartą.

jau kalbama ir apie ketvirtosios kartos (4G) technologijų

duomenų perdavimo, transliavimo ir kt. paslaugas, kurios

diegimą1, nors, kaip nurodo šaltiniai, kol kas nei pramonė,

tenkina tiek namų, tiek profesionalius vartotojus. Paslau-

nei mokslas nepasiekė susitarimo dėl būsimų 4G sistemų

gos, kurias galima teikti naudojant UMTS technologiją,

charakteristikų2. Teorinėje literatūroje jau yra pasvarstymų

pateikiamos 7 lentelėje.

net apie penktosios kartos 5G perspektyvas3.
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7 lentelė. Paslaugos, kurias galima teikti naudojant UMTS
technologiją
Paslaugos
Garso ir vaizdo
transliavimas

Profesionalūs
vartotojai
Specializuotos
programos, medicinos,
pardavimų rėmimas

internetas, intranetas,
Asimetrinis
informacijos keitimasis, TV veikla
konsultacijos

Namų vartotojai
Skaitmeninė judrioji TV

Žaidimai, e.komercija,
e.mokymasis

Balso perdavimo
paslaugos

Telefonija, balso žinučių
perdavimas

Telefonija, balso žinučių
perdavimas

Duomenų perdavimo
paslaugos

Elektroninių žinučių
perdavimas, bylų
perdavimas

Elektroninių žinučių
perdavimas

Simetrinės vaizdo
komunikavimo
paslaugos

Vaizdo telefonija,
konferencijos

Vaizdo telefonija

Šaltinis: Katsianis, D., Welling, I., Ylonen, M., Varoutas, D.,
Sphicopoulas, Th., Elnegaard, N.K., Olsen, B.T., Budry, L. (2001).
The Economic Perspective of the Mobile networks in Europe. //
IEEE Personal Communication Magazine. Vol. 8, No. 6.

153 pav. 3G vartotojų dinamika pasaulyje pagal regionus mln.,
2004–2005 m.
Šaltinis: UMTS Forum, 2005.

Europos Sąjungoje 2005 m. rugsėjo mėn. iš viso buvo
15 mln. 3G vartotojų, kuriems komercines 3G paslaugas
teikė 58 operatoriai. 3G paslaugos populiariausios yra Itali-

Pasaulyje 3G technologijų plėtra, prasidėjusi prieš pen-

joje ir Jungtinėje Karalystėje. 3G vartotojų pasiskirstymas

ketą metų, pamažu įgyja pagreitį. UMTS Forum duomeni-

kai kuriose Europos Sąjungos šalyse pateikiamas žemiau.

mis, 2005 m. viduryje pasaulyje jau buvo 33 mln. trečiosios
kartos bevielių technologijų vartotojų, besinaudojančių
šiomis paslaugomis 35 pasaulio šalyse. Šalis lyderė pagal
3G vartotojų skaičių yra Japonija, kurioje 3G vartotojų yra
daugiau nei visose Europos šalyse kartu. UMTS Forum
duomenimis, 2005 m. rugpjūtį Japonijoje buvo 52,5 proc.
visų pasaulio 3G abonentų, Europoje – 43,5 proc., likusiose
pasaulio šalyse – 4 proc. Iš viso pasaulyje yra išduoti 125
leidimai teikti 3G paslaugas. 3G vartotojų dinamika pasaulyje 2003–2005 m. pateikiama žemiau.

154 pav. 3G vartotojų dinamika Europos Sąjungos šalyse
mln., 2004–2005 m.
Šaltinis: UMTS Forum, 2005.

Lietuvoje leidimus, suteikiančius teisę naudoti radijo
dažnius (kanalus) trečiosios kartos judriojo radijo ryšio tin152 pav. 3G vartotojų dinamika pasaulyje, mln., 2003–2005 m.
Šaltinis: UMTS Forum, 2005.

kluose 1920 - 1980 MHz ir 2110 - 2170 MHz radijo dažnių
juostose, yra gavę 3 operatoriai trims tinklams steigti.
Todėl jau 2006 m. turėtų būti sparčios UMTS tinklų plėtros
metais.
UMTS paslaugų atėjimas į Lietuvą lems išaugusias
elektroninių ryšių sektoriaus investicijas – manytina, kad
bendra investicijų į UMTS tinklus ir verslą suma gali siekti
iki 1,5 mlrd. Lt per artimiausius 10-15 metų. Prognozuotina,
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kad UMTS abonentų skverbtis Lietuvoje galėtų siekti iki
35-40 abonentų 100 šalies gyventojų; maksimali UMTS

8 lentelė. Plačiajuostės bevielės prieigos technologijų
charakteristikų palyginimas
WiMAX

skverbtis tikėtina apie dešimtuosius UMTS komercinių
paslaugų teikimo metus.

Plačiajuostė bevielė prieiga

802.16a

802.16d

802.16e

802.20

3G

Taikymas

WMAN
Fixed

WMAN
Portable

WMAN
Mobile

WMAN
Portable,
MBWA

WMAN

(iki 250
km/h)

(iki 120
km/h)

(iki
100km/h)

dojančių vartotojų skaičiui bei nuolat didėjant vartotojų
naudotis paslaugomis bet kurioje vietoje bei judėjimo

plačiajuostės bevielės technologijos greitu laiku užkariaus

Iki
75Mbps
(20MHz)

Iki
75Mbps
(20MHz)

Iki
30Mbps
(10MHz )

3,2Mbps
(1,25MHz)
iki 16 Mbps
(5MHz)

3,2Mbps
(1,25MHz)
iki 16 Mbps
(5MHz)

Aprėptis

Vid.
6–10
km

Vid. 6–10
km

Vid. 2–4
km

3–8 km

3–8 km

Dažnis

< 11
GHz

< 11 GHz

2–6 GHz

400 MHz–
3,5 GHz

400 MHz–
3,5 GHz

visą elektroninių ryšių paslaugų teikimo rinką, galutinai
ištrindamos skirtumus tarp fiksuotos, judriosios ir transliavimo tarnybų, kurios ir taip pakankamai susiliejusios dėl
technologijų ir paslaugų konvergencijos.

Mobile

Sparta

metu vis didesnio susidomėjimo sulaukia bevielių prieigų
technologijos. Optimistiškiausios prognozės žada, kad

UMTS-TDD

Standartas

Augant duomenų perdavimo paslaugomis besinauporeikiui perduoti duomenis kuo sparčiau, o taip pat

MobileFi

Šaltinis: Arthur D. Little. Mobile Broadband Wireless Report 2004.

Nors bevielės plačiajuostės technologijos gali veikti
labai įvairiose radijo dažnių juostose, dėl to, kad didžioji

Tyrimų

agentūros

Maravedis

Inc.

atlikto

tyrimo

radijo spektro dalis yra sunkiai atlaisvinama pasauliniu ar

duomenimis, bevielės plačiajuostės prieigos vystymąsi

bent regioniniu mastu, visos jos realiai pretenduoja tik į

skatina du veiksniai: pirma, WiMAX sistemų vystymąsi

keletą radijo dažnių juostų:

lemia standartizacija (802.16), antra, korinio judriojo ryšio

– 450–470 MHz radijo dažnių juosta, kuri dabar nadojama NMT450;

sistemų vystymąsi skatina poreikis teikti judriąsias balso,
duomenų perdavimo ir plačiajuosčio ryšio paslaugas vienu

– 1,9–2,025 GHz (UMTS TDD).

metu (vienu tinklu). Prognozuojama, kad 802.16 standartu

– 2,5–2,6 GHz (UMTS plėtrai skirta radijo dažnių juos-

paremtomis plačiajuostėmis bevielėmis technologijomis

ta);

2010 m. pasaulyje naudosis apie 9 mln. abonentų, o tarp
– 3,4–3,8 GHz radijo dažnių juosta (FWA);

visų fiksuotos bevielės plačiajuostės prieigos vartotojų ši

– 2,5 GHz ir 5 GHz nelicencijuojamos (RLAN).

prieiga sudarys iki 34 proc.

Bene populiariausia ir paklausiausia tarp paslaugos teikėjų yra 3,5 GHz radijo dažnių juosta, kuri daugelyje
pasaulio šalių yra skirta fiksuotai bevielei prieigai (FWA)
teikti.
Fiksuota bevielė prieiga (angl. Fixed Wireless Access)
– prieiga, teikiama radijo ryšio linijomis tarp bazinės stoties
ir priimančiosios antenos, įrengtos vartotojo patalpose. Ši
technologija laikoma alternatyva vietinei varinei linijai (angl.
local copper loop). Fiksuotos bevielės prieigos technologijų
grupė suteikia galimybę tuo pačiu metu perduoti balsą ir
duomenis bei pasiekti iki 75 Mb/s spartą.
3,5 GHz dažnių ruožas skirtas bevielei plačiajuostei
prieigai, naudojant ir fiksuotų, ir mobilias duomenų perdavimo technologijas. Bevielių radijo tinklų ateitis vis tik
greičiausiai bus susijusi su plačiajuostėmis bevielėmis
technologijomis, iš kurių 3,5 GHz dažnių ruože šiandien
perspektyviausios atrodo WiMAX, UMTS TDD ir MobileFi.
Visos jos gali užtikrinti bevielei plačiajuostei prieigai būtiną
duomenų perdavimo spartą kelių kilometrų spinduliu be tiesioginio matomumo sąlygos. Plačiajuostės bevielės prieigos technologijų charakteristikų palyginimas pateikiamas
8 lentelėje.
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155 pav. Prognozuojama fiksuotos plačiajuostės bevielės
prieigos dinamika pasaulyje, mln. prieigų, 2004–2010 m.
Šaltinis: Maravedis Inc. Abstracts froms WiMAX and Broadband
Wireless (Sub-11Ghz) Worldwide Market Analysis and Trends
2005-2010.
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Lietuvoje plačiajuostei bevielei prieigai galimos naudoti
radijo dažnių juostos (kanalai) pateikiamos žemiau.
9 lentelė. Lietuvoje plačiajuostei bevielei prieigai naudojamos
radijo dažnių juostos (kanalai)
Juosta

Galimi naudoti
kanalai

Laisvi kanalai

3,410–3600 GHz

25 x 3,5 MHz

12 x 3,5 MHz

3,600–3800 GHz

28 x 3,5 MHz

23 x 3,5 MHz

10,15–10,3 /

20 x 7 MHz

5 x 7 MHz

32 x 28 MHz

5 x 28 MHz

10,5–10,65 GHz
24,5–26,5 GHz

Lietuvoje 2005 m. 3,5 GHz ir 10,5 GHz radijo dažnių
156 pav. Prognozuojama fiksuotos plačiajuostės bevielės
prieigos technologinė struktūra, proc., 2004–2010 m.
Šaltinis: Maravedis Inc. Abstracts froms WiMAX and Broadband
Wireless (Sub-11Ghz) Worldwide Market Analysis and Trends
2005-2010.

juostose bevielės plačiajuostės prieigos paslaugas teikė
po 2 operatorius, o 26 GHz radijo dažnių juostoje bevielės
plačiajuostės prieigos paslaugas teikė 5 operatoriai.

Tyrimų agentūra ParkAssociates nurodo, kad iki 2007
m. tarpusavyje konkuruos CDMA, UMTS TDD ir 802.16x
technologijos, o jau nuo 2007 m. – CDMA, UMTS TDD,
HSDPA (teikiama UMTS pagrindu) ir 802.16/802.20.
Potencialiai konkuruojančios plačiajuostės prieigos
technologijos struktūrizuotos žemiau pateiktame paveiksle.

158 pav. Operatorių, veikiančių duomenų perdavimo
licencijuojamose radijo dažnių juostose, skaičius, 2005 m.
Šaltinis: RRT.

Lietuvoje buvo pasirinktas palaipsnio leidimų naudoti
3,5 GHz radijo dažnių juostą suteikimo principas, pradedant žemesniąja – 3,4-3,6 GHz - juosta, ir praėjusiais
metais buvo skirtas didesnis dėmesys būtent šios dažnių
juostos parengimui naudoti. Šiuo metu 3410–3600 MHz
radijo dažnių juosta Lietuvoje yra visiškai paruošta naudoti
bevielės plačiajuostės prieigos paslaugų teikimui. Planuojama, jog leidimai 3410–3600 MHz radijo dažnių juostos
naudojimui bus išduoti 2006-aisiais, o tai savo ruožtu
paspartins plačiajuosčio ryšio plėtrą mūsų šalyje. 3,6-3,8
GHz radijo dažnių juosta bus išdalinta paslaugų teikėjams
artimiausiais metais.

Radijo relinės linijos
Fiksuotajam radijo ryšiui naudojamos radijo relinės
linijos (RRL). Žemiau pateiktas radijo relinių linijų stočių
skaičiaus augimas 1991–2005 m.
Žymus fiksuoto radijo ryšio stočių augimas buvo 2002
m. pabaigoje – užregistruotos 2 786 fiksuotojo radijo ryšio
stotys. Palyginti su 2001 metais, šis skaičius padidėjo 644
stotimis. Labiausiai šis prieaugis buvo susijęs su viešųjų
judriojo ryšio tinklų plėtra. 2002–2004 m. sparčios plėtros
157 pav. Plačiajuosčių prieigų technologijų schema.

jau nebuvo, o 2005 metais vėl pastebėtas santykinai didelis
fiksuotosios tarnybos radijo relinių linijų skaičiaus augimas.
Per metus buvo išduoti 452 leidimai naudoti radijo relines
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linijas, t. y. pradėtos naudoti 904 naujos radijo relinių linijų

kt., tačiau toks paslaugų perdavimo būdas nėra populiarus

stotys.

Lietuvoje, matyt, dėl gana aukštų įrangos ir palydovinio
ryšio tinklų operatorių nustatytų teikiamų paslaugų kainų.
Palydovinis ryšys galėtų būti viena iš technologijų,
naudojamų plačiajuosčio ryšio plėtrai atokiose vietovėse,
kuriose nėra galimybės panaudoti kitas technologijas ar
tų technologijų įdiegimo kaštai yra neproporcingai aukšti.
Kaimo gyvenamosiose vietovėse, kuriose yra mažiau nei
20 vartotojų, palydovinių ryšių sistema yra laikoma geriausiu sprendimu, įvertinant vidutinės spartos paslaugų teikimo kaštus. Tipiniai šios paslaugos naudotojai yra verslo
subjektai, esantys atokiose šalies vietovėse. Nepaisant to,
palydovinis ryšys gali būti naudojamas gyventojams teikti

159 pav. Radijo relinių stočių skaičiaus augimas, vnt., 1991–
2005 m.
Šaltinis: RRT.

paslaugas, išskyrus interaktyvias vaizdo paslaugas, ir gali
būti netgi patrauklesnis vartotojui tuo, kad pastaruoju metu
palydovinės televizijos transliavimas yra teikiamas kartu su
interneto paslaugomis4.

Šiuo metu Lietuvoje fiksuotajam radijo ryšiui naudojami
radijo dažniai iki 38,5 GHz. RRL stočių pasiskirstymas
pagal radijo dažnių juostas pateiktas žemiau.

2005 m. Lietuvoje tik 0,01 proc. visų plačiajuosčio interneto prieigos paslaugų buvo teikiamos palydoviniu ryšiu.
Šiuolaikinėse plačiajuostėse palydovinėse ryšių sistemose dažniausiai naudojamos radijo dažnių Ku-juosta
(11–18 GHz) ir C-juosta (4–6 GHz). Lietuvoje naudojamos
palydovinio ryšio žemės stotys kaip tik ir dirba šiose radijo
dažnių juostose. Tuo tarpu, pasaulyje, o taip pat ir Europos Sąjungos šalyse, daugumoje planuojamų ar siūlomų
sistemų numatoma taikyti aukštesnio dažnio Ka-juostą (18–
30 GHz). Jau dabar planuojama panaudoti dar aukštesnius
radijo dažnius, t. y. iki 71 GHz. Šiuo metu pasaulyje bei ES
šiais klausimais vyksta tarptautinės konsultacijos, atliekami
tiriamieji darbai, kuriuose dalyvauja ir RRT specialistai.
Įgyvendinant šiuos ateities planus, pradėtos kurti didelio

160 pav. Fiksuotojo radijo ryšio stočių pasiskirstymas pagal
radijo dažnių diapazonus, proc., 2005 m.
Šaltinis: RRT.

pajėgumo palydovinės sistemos, kurios užtikrins ateities
daugialypių telekomunikacijų veikimą.
Palydovinių radijo ryšių Ku-juostoje (11–18 GHz) ir
C-juostoje (4–6 GHz) 2005 m. pabaigoje veikė 9 ūkio

Palydovinė tarnyba

subjektai. 2005 m. buvo išduoti 3 nauji leidimai naudoti
radijo dažnius 6,5 GHz ir 14 GHz radijo dažnių juostose.

Išaugus

palydovinės

tarnybos

teikiamų

paslaugų

kiekiui ir kokybei bei palydovinio ryšio tinklų

operato-

Naudojant šias radijo dažnių juostas, galima duomenų perdavimo sparta siekia iki 155 Mps.

riams sumažinus palydovinio ryšio kanalo nuomos kainas,
Lietuvoje daugėja vartotojų, kurie naudojasi platesnes galimybes teikiančiomis palydovinio ryšio paslaugomis. 2005
m. išduoti 3 nauji leidimai (2004 m. išduoti 4 leidimai)
naudoti palydovinio ryšio žemės stotis. Taip pat daugėja
vartotojų, kurie naudojasi VSAT (angl. Very Small Aperture
Terminal) tipo palydovinio ryšio žemės stotimis, skaičius.
VSAT tipo palydovinio ryšio žemės stotims nereikia leidimų,
todėl vartotojų skaičius auga. Tai ypač patogus ryšys
tarptautinėms bendrovėms ir užsienio šalių atstovybėms.
Nors palydovinis ryšys leidžia gauti plataus spektro
paslaugas: daugialypės terpės, balso telefonijos, didelės
spartos interneto paslaugas, didelės raiškos televizijos ir
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161 pav. Operatorių, veikiančių palydovinio ryšio Ku-juostoje
ir C-juostoje, skaičius, 2003–2005 m.
Šaltinis: RRT.
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Radijo ryšio judrioji tarnyba

m. išaugo 1,24 karto), NMT-450 tinklo bazinių stočių
skaičius nesikeičia nuo 2003 m. Bendroje Lietuvos viešųjų

Radijo ryšio judriajai tarnybai priskiriami sausumos
judriosios tarnybos vidaus ir viešieji radijo ryšio tinklai, jūros

radijo ryšio tinklų bazinių stočių struktūroje vyrauja GSM900 stotys, kurių 2005 m. buvo 75 proc. visų stočių.

judriosios tarnybos laivų ir kranto stotys, oreivystės judriosios tarnybos orlaivių ir antžeminės (oro uostų) stotys.
2005 m. pabaigoje Lietuvoje veikė:
■

1 261 vidaus radijo ryšio tinklas,

■

6 viešieji radijo ryšio tinklai (2 176 stotys),

■

87 oreivystės judriosios tarnybos antžeminės sto-

■

36 jūros judriosios tarnybos kranto stotys,

■

253 laivų stotys,

■

306 orlaivių stotys.

tys,

2005 m. buvo išduoti 375 leidimai naudoti viešųjų
radijo ryšio tinklų stotis, 351 leidimas naudoti radijo dažnius
vidaus judriojo ryšio tinkluose, 18 leidimų naudoti jūros
judriosios tarnybos radijo dažnius, 38 leidimai naudoti

163 pav. Viešųjų judriojo radijo ryšio tinklų bazinių stočių
technologinė struktūra 2001–2005 m.
Šaltinis: RRT.

oreivystės judriosios tarnybos radijo dažnius, 139 leidimai
naudoti laivų stotis ir 130 leidimų naudoti orlaivių stotis.

Skaitmeninė televizija

Viešųjų radijo ryšio tinklų bazinių stočių skaičiaus
dinamika nuo 1991 metų rodo, kad Lietuvoje šios stotys

Skaitmeninė televizija nuo įprastos analoginės skiriasi

ypač sparčiai imtos steigti 2001–2002 m. 2005 metais

tuo, kad vaizdą ir garsą iš siųstuvo į imtuvą perduoda ne

viešųjų radijo ryšio tinklų operatoriai papildomai įsteigė

analoginis, o skaitmeninis signalas. Skaitmeninio signalo

155 bazines stotis, 7,7 proc. padidindami jų bendrą skaičių.

priėmimas yra itin stabilus ir daug atsparesnis įvairiems

Palyginti su praėjusiais metais, bazinių stočių skaičiaus

trukdžiams nei analoginis, todėl užtikrina itin gerą vaizdo

didėjimas yra kiek mažesnis (2004 m. bazinių stočių augi-

ir garso kokybę. Skaitmeninės televizijos technologinės

mas siekė 13 proc.). Tai leidžia daryti išvadą, kad paslaugų

priemonės leidžia priimti aukštos kokybės skaitmeninės

teikėjai jau pakankamai padengė Lietuvos teritoriją. Pasta-

televizijos signalus ne tik namuose, bet ir automobilyje arba

ba: GSM-900 ir DCS-1800 radijo ryšio sistemų bazinės

kitame judančiame objekte, bei suteikia galimybę naudo-

stotys, įrengtos tuose pačiuose objektuose, grafike yra

tis papildomomis paslaugomis, pvz., pasirinkti programos

įvertintos kaip atskiros bazinės stotys.

transliacijos kalbą, naudotis elektroniniu programų gidu ir
pan.Be to, galimybė siųsti keletą programų vienu kanalu,
ženkliai padidina galimų perduoti programų kiekį. Palyginti
su analogine televizija, perduodamų programų skaičius yra
nuo 4 iki 10 kartų didesnis. DVB skaitmeninės TV signalu
kiekvienas kanalas gali būti perduodamas skirtinga raiška.
Raiškioji televizija (HDTV) — tai skaitmeninės televizijos atmaina, kurioje televiziniai (TV) signalai perduodami
naudojant skaitmeninius kodavimo ir spūdos metodus.
Raiškioji televizija, palyginus su analogine TV, pasižymi
didesniu vaizdą formuojančių eilučių skaičiumi, užtikrina
platesnį vaizdo formatą, leidžia pašalinti atspindžius ir
„sniego“ tipo trukdymus televiziniame vaizde, žymiai pagerina garso kokybę, suteikia galimybę pasirinkti programos

162 pav. Viešųjų judriojo radijo ryšio tinklų bazinių stočių
skaičiaus dinamika 1991–2005 m.
Šaltinis: RRT.

kalbą, stereogarsą, teletekstą, titrus, elektroninį programų
gidą ir kitus privalumus.
Skaitmeninės

televizijos

transliacijos

Europoje,

konkrečiai – Jungtinėje Karalystėje, kuri laikoma skait2005 m., palyginti su 2004 m., GSM-900 bazinių stočių

meninės televizijos įdiegimo lydere, prasidėjo 1996 m.

skaičius išaugo 9,3 proc. (2004 m. išaugo beveik 13 proc.),

Skaitmeninės transliacijos buvo pradėtos palydoviniu tin-

DCS-1800 bazinių stočių skaičius išaugo 5,7 proc. (2004

klu, po to – kabeliniais ir antžeminiais tinklais, pagrįstais
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DVB (angl. Digital Video Broadcating) specifikacijomis.
Europos skaitmeninės antžeminės televizijos standartas DVB-T (angl. Digital Video Broadcasting Terrestrial)
buvo pristatytas 1998 m. 2002 m. duomenimis, Europos
Sąjungoje skaitmeninės televizijos paslaugomis naudojosi
32 mln. arba 21 % namų ūkių, taip pat palydovine skaitmenine transliacija (DVB-S, angl. Digital Video Broadcasting
Satellite) – 13,9 %, kabeline skaitmenine (DVB-C, angl.
Digital Video Broadcasting Cable) – 5,2 % ir antžemine

11 lentelė. Skaitmeninės televizijos padengimas (namų ūkių,
galinčių naudotis STV proc.), 2005 m.
Valstybė
DVB-T, (2005
DVB-S (2001/
DVB-C (2001/
m.)
2006***)
2006***)
Austrija
5
Belgija

80

Bulgarija

26*

Čekija

>10*

Danija

>90*

Estija

40

skaitmenine (DVB-T) – 1,7 %5.

Suomija

98

10 lentelė. Skaitmeninės televizijos augimas 20 Europos
valstybių, 2002–2005 m., mln. namų ūkių

Graikija

15**

Ispanija
Nyderlandai

25

Kroatija

40

4,0 / 5,3

20,0 / 23,7

4,3 / 5,7

4,8 / 6,1

88,2 / 92,2
0,3 / 0,4

Namų ūkių skaičius, mln.

2002

2003

2004

2005*

Skaitmeninė TV, iš viso

26,1

30,0

35,6

42,4

Italija

60

13,2 / 20,0

Skaitmeninė palydovinė TV

19,6

21,7

24,6

27,2

Airija

-

25

Skaitmeninė kabelinė TV

5,3

5,8

6,5

7,0

Lietuva

25*

Latvija

-

Skaitmeninė antžeminė TV

1,3

2,9

5,4

9,5

* prognozė
Šaltinis: Enders Analysis.

Skaitmeninės antžeminės televizijos augimą lėmė

Liuksemburgas

88,4 / 91,6

-

Moldova

10**

Norvegija

30

Prancūzija

18,2 / 21,9

13,4 / 15,6

24,1 / 27,5

59,2 / 61,1

Lenkija

14*

Švedija

98

Šveicarija

20

Slovakija

17

nio transliavimo išjungimo data jau yra nustatyta, kai kuri-

Slovėnija

15

ose iki jos likę mažiau nei penkeri metai, nepaisant to, kad

Jungtinė Karalystė

81

23,5 / 28,7

14,8 / 16,5

Vokietija

55

34,4 / 35,9

58,5 / 60,2

JAV

22,2 / 23,2

68,8 / 71,2

Japonija

31,3 / 38,2

26,2 / 27,9

poreikis atlaisvinti analoginės televizijos radijo dažnių
spektrą bei politinis siekis suteikti mažesnes pajamas gaunantiems vartotojams prieigą prie skaitmeninių paslaugų,
tokių kaip e. valdžia. Daugelyje Europos valstybių analogi-

2003 m. pabaigoje skaitmeninės antžeminės televizijos
skverbtis Europoje buvo mažesnė nei 2 proc. visų Europos namų ūkių. Tačiau jau 2003 m. Jungtinėje Karalystėje,
Vokietijoje (Berlyne), Suomijoje ir Švedijoje skaitmeninės
antžeminės televizijos situacija pastebimai pasikeitė, pvz.,
skaitmeninės antžeminės televizijos skverbtis Berlyne
siekė 14 proc., Jungtinėje Karalystėje – 8 proc., Suomijoje

* 2004-06-30 duomenys
** 2003 m. spalio mėn. duomenys
*** prognozė
Šaltiniai: ERO; IDATE.

– 9 proc.6
Enders Analysis tyrimo duomenimis, 2002–2005 m.

Lietuvoje skaitmeninės televizijos diegimui pradėta

laikotarpiu skaitmeninės televizijos vartotojų skaičius Euro-

rengtis jau 1999 metais. Siekiant užtikrinti skaitmeninės te-

poje turėjo išaugti daugiau nei 16 mln. Prognozuota, kad

levizijos plėtrą ir skaitmeninės televizijos konkurencingumą

sparčiausiai didės skaičius namų ūkių, besinaudojančių

su analogine, kabeline, mikrobange daugiakanale ir paly-

skaitmeninės antžeminės televizijos paslaugomis, minėtu

dovine televizijomis, 2005 m. išduoti du leidimai naudoti 4

laikotarpiu jų skaičius turėjęs išaugti 7,3 karto. Prognozuo-

skaitmeninės televizijos tinklų radijo dažnius skaitmeninės

ta, kad skaitmeninės palydovinės ir skaitmeninės kabelinės

televizijos programų siuntėjams. Siuntimo tinklų plėtra bus

televizijos vartotojų skaičius tuo pačiu laikotarpiu išaugs

vykdoma etapais, pradedant nuo didžiųjų Lietuvos Respub-

atitinkamai 1,4 ir 1,3 karto.

likos miestų.

Didele dalimi tokį skaitmeninės antžeminės televizijos
augimą lėmė nebrangių (mažų kaštų) kanalų ir pigaus
priėmimo poreikių patenkinimas. Enders Analysis duomeni-

Numatyta:
■ iki 2006 m. birželio 30 d. Vilniuje įrengti siųstuvus,
kurie kartu siųstų ne mažiau kaip 20 televizijos programų;

mis, skaitmeninės antžeminės televizijos plėtrą ir toliau

■ iki 2007 m. pabaigos 5 didžiausiuose miestuose

lems tiesioginė ir netiesioginė vyriausybės parama, sparčiai

įrengti siųstuvus, kurie kartu galėtų siųsti ne mažiau kaip

krentančios skaitmeninių priedėlių kainos, o didžiausias

po 16 programų;

augimas iš ES šalių bus Vokietijoje, Italijoje ir Jungtinėje
Karalystėje.
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■ iki 2009 m. pradžios vieno tinklo aprėptis turi būti ne
mažesnė kaip 95 proc. Lietuvos teritorijos;
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■ nuo 2012 m. turi būti pradėtas laipsniškas analoginės
televizijos perjungimas į skaitmeninę.

telekomunikacijų sąjungos (ITU). Lietuvoje, kaip ir kitose
Europos šalyse, vyksta papildomų kanalų planavimas

2005 metais Vilniuje veikė skaitmeninio radijo stotis,

skaitmeninei radiofonijai.

transliuojanti 6 radijo programas, skaitmeninės televizijos

Bendrasis T-DAB tinklų įgyvendinimo planas Europoje

stotis, transliuojanti 5 televizijos programas. Skaitmeninės

bei dažnių paskirstymas kiekvienai šaliai buvo sudarytas

mikrobangės

trans-

ir patvirtintas CEPT ERC planavimo konferencijoje Vis-

liavo 3 kanalais Klaipėdoje bei 6 kanalais Šiauliuose ir

daugiakanalės

televizijos

stotys

badene (Vokietija) 1995 m. Visai sistemai skirti 73 dažnių

Panevėžyje. Radijo dažniai (kanalai), numatyti radijo ir

blokai. Tuomet diapazonas suskirstytas taip: 12 blokų LAD

televizijos programoms transliuoti ir siųsti, yra planuojami

II diapazone (87 MHz–108 MHz), 38 blokai LAD III dia-

ir skiriami pagal Radijo dažnių skyrimo radijo ir televizijos

pazone (174 MHz–240 MHz) ir 9 žemesnieji L diapazone

programoms transliuoti ir siųsti strategiją ir strateginį planą,

(1,452 GHz–1,467 GHz).

kuriuos Ryšių reguliavimo tarnyba parengė kartu su Lietu-

CEPT šalių neeilinėje T-DAB dažnių planavimo konferen-

vos radijo ir televizijos komisija.

cijoje T-DAB reikmėms paskirstyti kiti 7 blokai bei visos su

Vienas iš svarbiausių veiksnių, šalyje pereinant nuo
analoginio prie skaitmeninio transliavimo, yra gyventojų

2002 m. Mastrichte (Olandija)

1452–1492 MHz juosta susijusios Visbadeno susitarimo
sąlygos perkeltos į Mastrichto susitarimą.

apsirūpinimas atitinkama įranga, leidžiančia priimti skait-

Visbadeno plane Lietuvos nacionaliniam sinchroniniam

meniniu formatu transliuojamus signalus. 2004-2008 m.

tinklui buvo skirtas horizontalios poliarizacijos 13C blokas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo

230–240 MHz dažnių juostoje, vėliau dėl galimų trukdžių

priemonių plane taip pat yra numatyta priemonė - Parengti

kaimyninių šalių oreivystės tarnyboms jis modifikuotas į

priemonių, skatinančių naudoti skaitmeninę antžeminę

13A (230,784 MHz). Taip pat skirti keturi L diapazono blokai

televiziją,

klausimo

penkiems regioniniams sinchroniniams tinklams (paskirsty-

sprendimo svarbą, RRT jau 2005 m. pateikė pirmuosius

planą.

Tačiau

suprasdama

šio

mams) aplink didžiuosius Lietuvos miestus. Mastrichto

pasiūlymus Susisiekimo ministerijai dėl skaitmeninės TV

susitarime Lietuvos 40 paskirstymų planas sudarytas iš 12,

skatinimo priemonių plano, kuriame yra numatytos trys

tarp jų 5 naujai skirtų, dažnių, nustatytos jų koordinavimo

pagrindinės priemonių grupės – vartotojų informuotumo

tarp administracijų sąlygos.

didinimo priemonių grupė, finansinių priemonių grupė ir
standartizavimo veikla.

2001 m. birželio pradžioje AB Lietuvos radijo ir televizijos centras pradėjo skaitmeninio radijo (T-DAB) transliacijas. Vilniaus televizijos bokšte sumontuotas siųstuvas 13A

Skaitmeninis radijas

kanalu (230,784 MHz) šiuo metu retransliuoja šešias radijo
programas. Šio kanalo programos automobiliniu imtuvu

Skaitmeninis radijas T-DAB (angl. Terrestrial Di-

priimamos maždaug 40 km spinduliu nuo bokšto.

gital Audio Broadcasting) radijas yra daugeliu požiūrių
pranašesnis už šiandieninį analoginį FM radiją tiek
klausytojų, tiek ir transliuotojų atžvilgiu. FM radiofonija
buvo įdiegta kaip stacionari sistema, todėl geriausios
signalo priėmimo sąlygos garantuojamos naudojant stacionarias kryptines antenas, o priimamų kompaktiškais
nešiojamais imtuvais programų kokybė yra nestabili ir
juntamai prastėja, tolstant nuo transliuojančios stoties
ar kitaip keičiant priėmimo sąlygas. T-DAB pranašumas
ypač akivaizdus judriojo priėmimo sąlygomis. Atsižvelgiant
į duomenų srauto proporcijas, T-DAB suteikia galimybę
pasiekti reikiamą garso kokybę (artimą kompaktinių diskų
kokybei). T-DAB taip pat leidžia transliuoti įvairią susijusią
arba nesusijusią su radijo programomis informaciją – nuo
labiau išvystytos RDS (Radio Data System), kaip FM radiofonijoje, iki daugialypės terpės paslaugų elementų (tekstai,
vaizdai imtuvo ekrane), ar kitokių duomenų.

164 pav. 13A (230,784 MHz) kanalu Vilniuje veikiančio T-DAB
siųstuvo tikimybinė aprėptis
Šaltinis: RRT.

T-DAB tinklai kuriami naudojant technologiją, išvystytą
Europos šalių organizacijų konsorciumo „Eureka 147“

World DAB Forum duomenimis, daugiau kaip 475 mln.

(angl. European Research Commission Agency), patvirtintą

žmonių visame pasaulyje dabar gali gauti beveik 800 DAB

Europos telekomunikacijų standartų instituto (ETSI), taip

paslaugų. DAB imtuvai (virtuviniai, automobiliniai radijo

pat Europos transliuotojų sąjungos (EBU) bei Tarptautinės

imtuvai, asmeninių kompiuterių plokštės, radijo žadintuvai,
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nešiojami įrenginiai ir kt.) pasirodė rinkoje jau 1998 m.,

Skaitmeninis radijas žemiau 30 MHz

vidutinė jų kaina dabar yra nuo 300 eurų, t. y. 1 035 litų.
Augant DAB paslaugų pasiūlai ir jų padengimui, imtuvų
kainos turėtų mažėti.

Radijo dažnių juostose žemiau 30 MHz didelė spektro
dalis yra skirta radijo programų transliavimui ilgosiomis,

Toliau pateikiama skaitmeninio radijo T-DAB aprėptis,

vidurinėmis ir trumposiomis bangomis. Pastaruoju metu

proc. gyventojų, Europoje bei skaitmeninio radijo programų

tiek Lietuvoje, tiek ir visame pasaulyje šios radijo dažnių

transliavimo pradžia.

juostos nėra paklausios. Radijo dažnių naudotojų netenkina analoginių radijo stočių transliuojamo amplitudinės
moduliacijos garso kokybė. Radijo dažnių žemiau 30 MHz
„atgimimas“ siejamas su transliacijų ilgosiomis, vidurinėmis
ir trumposiomis bangomis skaitmenizacija.
Nors Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos (ITU)
rekomendacija kalba apie dvi skaitmeninio transliavimo
sistemas žemiau 30 MHz – DRM (Digital Radio Mondiale)
ir iBiquity, tačiau pastarąją siūloma naudoti tik vidurinėse
bangose. Todėl tikėtina, kad rinką užkariaus labiau universali DRM sistema, kuri gali būti naudojama ilgosiomis,
vidurinėmis ir trumposiomis bangomis.
DRM privalumai:
■

DRM siūlo geros kokybės (artimą FM kokybei)

garsą ir puikias priėmimo galimybes. Siūloma garso kokybė
prilygsta FM moduliacijos transliacijoms (pagal kanalo
165 pav. Skaitmeninio antžeminio radijo T-DAB aprėptis
Europoje, proc. visų gyventojų
Šaltinis: World DAB Forum.

plotį), o padengimas kaip trumpųjų ir viduriniųjų bangų.
■

Transliuotojams suteikiama galimybė kartu su

programomis siųsti papildomus duomenis. Papildoma
informacija gali būti susijusi su transliuojama programa

12 lentelė. T-DAB paslaugų teikimo pradžia Europoje
Valstybė

T-DAB paslaugų teikimo pradžia

su programa (orų prognozė, tikslus laikas). Kartu su muzika

Airija

1999 m.

gali būti siunčiama kalbinė informacija įvairiomis kalbomis.

Austrija

1999 m.

Papildoma informacija gali būti įvairių formatų – HTML

Belgija

1997 m.

puslapiai, paveikslėlis, tekstas, kalba.

Čekija

1999 m.

■

Programa „nepririšama“ prie konkretaus radijo

Danija

2002 m.

dažnio. Imtuve pasirenkama norima programa, o imtuvas

Estija

2000 m.

pats susiderina radijo dažnį, kurio signalas stipriausias, t. y.

Graikija

Bandymai

vadinamasis „automatinis derinimas“.

Ispanija

1998 m.

Italija

1998 m.

JK

1999 m.

Lenkija

2003 m.

Lietuva

2001 m.

Norvegija

1999 m.

Olandija

2004 m.

Portugalija

1998 m.

Prancūzija

1997 m.

Slovakija

2006 m.

Slovėnija

1997 m.

Suomija

1999 m.

Švedija

1995 m.

Šveicarija

1999 m.

Vengrija

1995 m.

Vokietija

1999 m.

Šaltinis: World DAB Forum.
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(grojamo albumo viršelis, tekstinės žinutės) arba nesusijusi

■

Taupoma energija ir taip pat mažinama translia-

vimo savikaina, palyginti su analoginiu transliavimu.
■

Sumažėja fedingo ir trukdžių įtaka. Imtuvai, net

gavę ne visus duomenis, sugeba atkurti signalą, labai
artimą tikrajam.
■

Bene pats svarbiausias privalumas – DRM

signalą galima transliuoti nekeičiant dabar egzistuojančio
AM transliavimui skirtų radijo dažnių paskirstymo. Kanalų
dalijimas – 9 kHz vidurinėms ir 10 KHz trumposioms
bangoms išlieka. Prireikus galima pasirinkti transliavimo
modas, kurių kanalo plotis 4,5 kHz ar 5 kHz ir 18 kHz ar
20 kHz. Garso kokybė, žinoma, priklauso nuo pasirinktos
modos, t. y. kanalo pločio. 18 ar 20 kHz pločio kanalu
transliuojamo signalo sparta gali būti apie 48 kbps, o tai
jau prilygsta kompaktinio disko garso kokybei. Todėl radijo
stotys, transliuojančios muzikines programas, yra linkusios
naudoti dvigubo pločio kanalus 18 kHz (20 kHz). Sporto ar
žinių laidas transliuojančias stotis visiškai tenkina 9 kHz (10

Prielaidos ryšių sektoriaus plėtrai

kHz) pločio kanalai.
Lietuva savo reikmėms viduriniųjų bangų radijo dažnių
juostose yra suderinusi šiuos sinchroninius tinklus:
792 kHz

Nacionalinis tinklas

1107 kHz

Centrinės ir Vakarų Lietuvos tinklas

1485 kHz

Šiaurės Rytų Lietuvos tinklas

1557 kHz

Nacionalinis tinklas

1584 kHz

Rytų Lietuvos tinklas

Taip pat RRT suderino šiuos viduriniųjų bangų radijo
dažnius: 612 kHz (Vilniuje), 630 kHz (Vilniuje), 666 kHz

166 pav. BVP 1 gyventojui Lietuvoje dinamika, Lt, 2001–2005 m.
Šaltinis: Statistikos departamentas.

(Kaune), 1134 kHz (Visagine), 1233 kHz (Vilniuje), 1386
kHz (Kaune), 1458 kHz (Kaune), 1602 kHz (Šiauliuose).
Iš šių reiktų paminėti 666 kHz ir 1386 kHz radijo dažnius,
kuriais transliuojant radijo programas DRM formatu aprėpties zonos apimtų visą Lietuvą. Šiuo metu Lietuvoje
naudojami 612 kHz, 666 kHz ir 1386 kHz radijo dažniai.
DRM Consortium duomenimis, 2005 m. daugiau nei
110 pasaulio transliuotojų jau yra pradėję transliuoti programas DRM formatu.

Socialiniai ir ekonominiai veiksniai
Elektroninių ryšių sektoriaus plėtrą iš vienos pusės skatina rinkos pasiūla, iš kitos – paklausos veiksniai. Kalbant
apie paklausos veiksnius, juos formuoja socialinis ir ekonominis potencialas – socialinė bei ekonominė šalies aplinka,
vartotojų pirkimo galimybės ir įpročiai. Besikeičiantys
vartotojų įpročiai savo ruožtu skatina ir technologijų kaitą
bei vystymąsi.
Galima išskirti šiuos pagrindinius paklausos veiksnius,
turinčius įtakos IRT sektoriaus plėtrai:
■

vartotojų galimybė mokėti už paslaugas;

■

vartotojų poreikiai;

■

vartotojų apsirūpinimas galiniais įrenginiais;

■

vartotojų raštingumas ir žinios, kaip naudotis tech-

nologijomis.
Pirmiausia reikėtų pabrėžti, kad Lietuvoje sparčiai auga
BVP 1 gyventojui rodiklis – 2001–2005 m. augimas sudarė

167 pav. BVP 1 gyventojui, perkamosios galios standartais,
ES-25=100, 2004 m.
Šaltinis: Lietuvos statistikos metraštis, 2005 // Statistikos
departamentas.

49,07 proc., vidutinis metinis augimas – 10,5 proc., tačiau,
palyginti su ES BVP 1 gyventojui perkamosios galios stand-

Pastebimos ir nuosekliai augančio darbo užmokesčio

artais, darant prielaidą, kad ES-25 BVP lygus 100, Lietu-

tendencijos, nors minimali mėnesinė alga Lietuvoje yra

voje šis rodiklis 2004 m. buvo daugiau nei dukart mažesnis

antra iš mažiausių nagrinėjamose 18 ES valstybėse na-

už Europos Sąjungos vidurkį.

rėse – mažesnė tik Latvijoje, tačiau reikia pabrėžti, kad
jos augimas pastaraisiais metais buvo pakankamai spartus
– nuo 430 Lt (125 eurai) 2000 m. iki 550 Lt (159 eurai) 2005 m.
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170 pav. Namų ūkių išlaidų ryšių paslaugoms bei išlaidų
dalies, tenkančios ryšių paslaugoms, bendroje namų ūkių
išlaidų struktūroje kaita 2002–2004 m.
Šaltinis: Statistikos departamentas.

Darbo užmokesčio augimas bei pingančios paslaugos
prisidėjo prie elektroninių ryšių rinkos plėtros bei sudarė
sąlygas vis didesniam paslaugų prieinamumui. Vis daugiau
gyventojų ir įmonių naudojasi kompiuteriais bei internetu,
auga elektroninių paslaugų skaičius.
168 pav. Minimali mėnesinė alga ES, EUR, 2004 m.
* 2005 m. duomenys.
Šaltinis: Lietuvos statistikos metraštis, 2005 // Statistikos
departamentas.

Drauge su minimalia mėnesine alga, augo ir vidutinis
darbo užmokestis mūsų šalyje, kuris per paskutiniuosius
šešerius metus išaugo 33 procentais.

171 pav. Namų ūkių apsirūpinimas asmeniniais kompiuteriais
ir naudojimasis internetu, proc.
Šaltinis: Lietuvos statistikos metraštis, 2005 // Statistikos
departamentas.

Prie asmeninių kompiuterių skaičiaus augimo prisidėjo
169 pav. Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis, litais
Šaltinis: Statistikos departamentas.

Lietuvoje, Statistikos departamento duomenimis, vienam namų ūkio nariui per mėnesį 2003 m. teko 457,6 Lt,
2004 m. – 495,8 Lt. Didėjančios gyventojų pajamos sudaro
prielaidas vis didesnes pinigų sumas skirti įvairesniems, ne
pirmos būtinybės produktams ir paslaugoms.
Namų ūkių išlaidų struktūroje išlaidų dalis, tenkanti ryšių
paslaugoms, mažėja, o piniginė skiriamos pinigų sumos
išraiška didėja. Tai paaiškinama nuolat didėjančia bendra
namų ūkių išlaidų suma.
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ir galimybė susigražinti pajamų mokestį, sumokėtą įsigyjant
kompiuterį su programine įranga.
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172 pav. 16–74 metų amžiaus asmenų naudojimasis
kompiuteriu ir internetu, proc.
Šaltinis: Lietuvos statistikos metraštis, 2005 // Statistikos
departamentas.
174 pav. Namų ūkiai, kurie naudojasi internetu, proc.
Šaltinis: Statistikos departamentas.

Informacinės

visuomenės

plėtros

komiteto

prie

Lietuvos Respublikos Vyriausybės užsakymu 2005 m.
gegužės–birželio mėnesiais TNS Gallup atliko informacinės
visuomenės plėtros Lietuvos regionuose tyrimą, kurio metu
buvo įvertinti pagrindiniai kompiuterių ir interneto naudojimo rodikliai 10 šalies apskričių. Tyrimo duomenimis, kompiuteriu daugiausia naudojasi Vilniaus apskrities gyventojai
(49,3 proc.), tuo tarpu mažiausiai – Telšių apskrityje (32,9
proc.). Panašios tendencijos išlieka ir tarp besinaudojančių
internetu arba elektroniniu paštu: Vilniaus apskrityje – dau173 pav. Įmonių apsirūpinimas kompiuteriais ir naudojimasis
internetu, proc., 2000–2005 m.
Šaltinis: Lietuvos statistikos metraštis, 2005 // Statistikos
departamentas

giausia (40,2 proc.), Telšių apskrityje – mažiausia (28,1
proc.) naudotojų.
Kone svarbiausias veiksnys, galintis nulemti IRT rinkos
plėtrą ateityje, yra besiformuojantys vartotojų poreikiai. Vis
daugiau privačių vartotojų, kaip ir verslo dalyvių, atranda

Visose Europos Sąjungos valstybėse didesnis naudoji-

internetą ir jo teikiamas galimybes. Vis daugiau vartotojų

mosi internetu lygis pastebimas aukštesnio išsilavinimo

naudoja internetą įvairioms komunikacijoms (Statistikos

visuomenės grupėse. Didžiausia skaitmeninė atskirtis 2004

departamento duomenimis, 75 proc. interneto vartotojų

m., Eurostat duomenimis, buvo Portugalijoje (70 proc.),

2005 m. I ketvirtį naudojosi elektroninio pašto paslaugo-

Slovėnijoje (68 proc.) ir Ispanijoje (61 proc.), mažiausia

mis), informacijos paieškai (63 proc. interneto vartotojų),

– Lietuvoje (11 proc.), Švedijoje (24 proc.) bei Vokietijoje

prekėms ir paslaugoms pirkti (30 proc. interneto vartotojų).

(25 proc.).

Internetas tampa itin svarbus ir verslo atstovams. TNS
technologijų

Gallup duomenimis, internetas yra viena svarbiausių

naudojimą skirtinguose šalies regionuose, matyti aiškūs

Tuo

tarpu

analizuojant

informacijos paieškos priemonių – 87 proc. internetu

skirtumai tarp miestų ir kaimo vietovių. Statistikos depar-

besinaudojančių įmonių teigia, kad internete ieško bendro

tamento duomenimis, 2005 m. I ketv. 19,6 proc. namų ūkių

pobūdžio informacijos, o 74 proc. įmonių internete ieško

mieste (t. y. nuo visų namų ūkių, esančių mieste) naudojosi

ir randa jų verslui svarbios informacijos apie produktus,

internetu namuose, o kaime tuo pačiu laikotarpiu internetu

paslaugas, kainas ir pan. Tarp įmonių sparčiai populiarėja

namuose naudojosi tik 3,6 proc. Didžiuosiuose miestuose

interneto naudojimas įvairioms verslo operacijoms atlikti,

internetą namuose turėjo kas ketvirtas namų ūkis (24,2

pavyzdžiui, jau 60 proc. internetu besinaudojančiu įmonių

proc.), kituose miestuose – kas aštuntas (13,2 proc.),

internetu užsako prekes, paslaugas.

kaime – keturi iš šimto.

informacinių

Plinta naudojimasis elektroninėmis paslaugomis. Bene
greičiausiai šioje srityje populiarėja elektroninės bankininkystės paslauga. Elektroninės bankininkystės vartotojų
skaičiaus kaita pateikiama žemiau. Ši paslauga plinta ir tarp
81
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privačių vartotojų, ir tarp įmonių. TNS Gallup duomenimis,

25,4 proc. įmonių ir 17,8 proc. privačių vartotojų

šiuo metu jau 78 proc. internetu besinaudojančių įmonių

nurodė, jog patyrė žalos dėl informacijos ir tinklų saugumo

bent dalį finansinių transakcijų atlieka internetu. Palyginti

pažeidimo.

su 2 metų senumo duomenimis, naudojimasis šia paslauga išaugo daugiau nei 20 procentinių punktų.

Palyginti su Europos Sąjunga, Lietuvoje, kurioje interneto ir plačiajuosčio ryšio plėtra dar tik įsibėgėja, santykinai
didelė dalis interneto vartotojų jau dabar susiduria su informacijos ir tinklų saugumo problemomis. Žemiau pateikiamos informacijos ir tinklų saugumo problemos, su kuriomis
susidūrė interneto vartotojai ES šalyse 2004 m.

175 pav. Elektroninės bankininkystės vartotojų skaičiaus kaita
Lietuvoje
Šaltiniai: IVPK, BNS.

Augant naudojimuisi elektroninės komercijos paslaugomis bei nusikaltimų virtualioje erdvėje skaičiui, vis didesnis
dėmesys skiriamas informacijos apsaugai. Remiantis RRT
kartu su tyrimų agentūra „RAIT“ 2005 m. atlikto tyrimo
duomenimis, su informacijos ir tinklų saugumo problemomis
susiduria didžioji dalis tiek privačių, tiek verslo vartotojų.

177 pav. Informacijos ir tinklų saugumo problemos, su
kuriomis susidūrė interneto vartotojai ES šalyse 2004 m.
(proc. nuo interneto vartotojų, besinaudojusių internetu per
paskutinius 12 mėnesių)
Šaltinis: EuroStat.

Remiantis 2005 m. atlikto tyrimo rezultatais, 92,6
proc. įmonių, siekdamos apsaugoti informaciją, naudojasi
antivirusinėmis programomis, 37,6 – nepageidaujamus
elektroninius laiškus blokuojančia įranga, 30,8 proc. – programine įranga prieš šnipinėjimo programas. Gyventojai
taip pat vis daugiau domisi asmeninių kompiuterių apsau176 pav. Tinklų ir informacijos saugumo pažeidimo atvejai
tarp privačių ir verslo vartotojų, 2005 m.
Šaltinis: RRT.
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gos priemonėmis: daugiau nei 80 proc. apklaustųjų informacijos apsaugai naudojo antivirusines programas. Kitų
apsaugos priemonių santykinai mažas naudojimas leidžia
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spėti, kad trūksta informacijos ir žinių apie informacijos
ir tinklų saugumo užtikrinimo priemones. Nepakankamą
informacijos ir tinklų saugumo priemonių naudojimą tarp
Lietuvos interneto vartotojų rodo ir šių priemonių naudojimo
Europos Sąjungos šalyse palyginimas.

Įdiegta ar atnaujinta antivirusinė programa ar atnaujuntos užkardos
Įdiegtos ar atnaujuntos užkardos
Atnaujinta antivirusinė programa
Įdiegta antivirusinė programa

179 pav. Informacijos ir tinklų saugumo priemonės, kuriomis
naudojosi interneto vartotojai per paskutinius tris mėnesius,
2004 m. (proc. nuo visų interneto vartotojų)
Šaltinis: EuroStat.

Sparčiai
178 pav. Tinklų ir informacijos saugumo priemonės,
naudojamos privačių ir verslo vartotojų, 2005 m.
Šaltinis: RRT.

augant

informacijos

ir

tinklų

saugumo

pažeidimams, sukeliantiems vis didesnius finansinius
nuostolius ir naujas rizikas bei grėsmes informacinės
visuomenės plėtrai, RRT aktyviai dalyvauja, kuriant saugią
informacinę visuomenę. Bene pagrindinėmis RRT veiklomis galima įvardinti kompiuterinių incidentų tyrimo padalinio
CERT steigimą ir su juo susijusias veiklas (konferencijos,
seminarai, mokymai CERT nariams ir kitiems dirbantiems
informacijos ir tinklų saugumo srityje) bei įvairiapusį
visuomenės informavimą tinklų ir informacijos saugumo
tema (naujas tinklalapis www.esaugumas.lt, pranešimai
apie naujausius virusus ir kitas informacijos ir tinklų saugumo grėsmes, lankstinukai vartotojams apie duomenų
vagystes „ Phishing“ ir pan.)
Audiovizualinės rinkos plėtrai taip pat svarbus yra
gyventojų apsirūpinimas įranga, su kuria galima naudotis audiovizualinės rinkos paslaugomis. 98 proc. namų
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ūkių Lietuvoje 2003 m. turėjo bent vieną TV aparatą
(televizorių) ir 36,3 proc. namų ūkių turėjo du ir daugiau TV
aparatus. Analizuojant Lietuvos namų ūkių apsirūpinimą
ilgalaikio naudojimo prietaisais, Statistikos departamento
duomenimis, spalvotų televizorių, tenkančių 100 namų
ūkių, skaičius 2002–2004 m. padidėjo nuo 106 iki 116, o
nespalvotų TV skaičius sumažėjo nuo 18 iki 15. Didėjantis
bendras TV aparatų namuose skaičius sudaro galimybes
kiekvienam šeimos nariui rinktis jam labiausiai patinkančią
TV programą, o tai jau brėžia transliuotojams naujas veiklos šioje rinkoje gaires.

180 pav. Lietuvos namų ūkių apsirūpinimas televizoriais, vnt.
skaičius 100 namų ūkių, 2002–2004 m.
Šaltinis: Statistikos departamentas.

182 pav. TV aparatų skaičius ES šalyse, vnt./100 namų ūkių,
2003 m.
Šaltinis: World telecommunication indicators // ITU, Geneva,
2004/2005.

Apibendrinant technologijų bei socialinių ir ekonominių
veiksnių pokyčius Lietuvoje, galima teigti, kad kiekvienas jų daugiau ar mažiau prisideda prie informacijos
ir ryšių technologijų sektoriaus plėtros. Paslaugų teikėjai,
išnaudodami spartaus technologijų vystymosi sukuriamas
galimybes, vartotojams siūlo vis naujas, vis įvairesnes
paslaugas, tuo pačiu palikdami vartotojams galimybę ir
teisę pasirinkti. Vartotojai savo ruožtu, pajutę sparčiai
181 pav. TV aparatų skaičius namų ūkiuose Lietuvoje, 2003 m.
Šaltinis: TNS Gallup, 2004.

besivystančios šalies ekonomikos ir augančio pragyvenimo
lygio rezultatus, atranda naujesnes, novatoriškesnes
paslaugas ir produktus. Šių procesų visumą galima įvardyti
kaip nuoseklų, nuolatinį judėjimą žinių visuomenės link.

European Commission, Joint research centre, Institute for porspective
technologies, Future mobile communication markets and services in Europe.
2
ibid.
3
Bourreau, M., Gensollen, M. (2004). Trends in Information and Communication
Technologies // Communications and Strategies. No. 53, p. 53-69.
4
Digital Divide and Broadband Territorial Coverage. Written Recommendations.
eEurope Advisory Group, 2004
5
Communication from the Commission to the Council, the European Parliament,
the European Economic and Social Committee and the Committee of the
Regions On the Transition from Analogue to Digital Broadcasting (from digital
‘switchover’ to analogue ‘switch-off’).
6
Enders Analysis, European DTV Trends 2003-2005 // http://
www.endersanalysis.com/publications/publication.aspx?id=227
1
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Bendroji rinkos apžvalga
Paštas yra viena iš verslo šakų, kurių paslaugomis visuotinai naudojamasi visame pasaulyje. Tačiau pašto veikla
yra ir bene labiausiai siejama su nacionaliniais ir monopoliniais verslo aspektais, nes istoriniai pašto operatoriai vis
dar dažniausiai yra valdomi valstybės.
Pasaulyje nacionalinių pašto sistemų bendros pajamos
yra daugiau nei 250 mlrd. JAV dolerių pajamų kasmet ir
šiame sektoriuje dirba 5 mln. darbuotojų – 1 mln. mažiau
nei paskutinio XX a. dešimtmečio pradžioje.
Kai kuriose valstybėse paštas yra ir stambi finansinė

183 pav. Korespondencijos pristatymas pasaulyje 2003–2004
m., proc.
Šaltinis: Postal market 2004: Review and outlook, Universal Postal
Union, Berne , September, 2004.

institucija, pvz., Japonijos paštas – didžiausia pasaulyje
finansinė institucija, kurios turtas siekia 3,4 trilijono JAV
dolerių7.
Tačiau, 2004 m. duomenimis, beveik 2 proc. pasaulio

Pašto darbuotojų skaičius pasaulyje buvo didžiausias
1990 m. ir siekė 6,2 mln. 2004 m. šis skaičius sumažėjo iki
5,3 mln. (14,5 proc.)2.

gyventojų (daugiausia Afrikos valstybėse) vis dar neturi
galimybės naudotis pašto paslaugomis1. Daugiau nei 82
proc. pasaulio gyventojų gauna savo laiškus namuose,
tuo tarpu 16 proc. (daugiausia Afrikos ir Arabijos pusiasalio
valstybėse) turi atsiimti korespondenciją pašto skyriuose ir
filialuose (183 pav.).

184 pav. Pašto įstaigų personalo pasiskirstymas
išsivysčiusiose ir besivystančiose valstybėse, 2004 m., proc.
Šaltinis: Universal Postal Union
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2004 m. duomenimis, Europos Sąjungos šalyse vienos
pašto įstaigos aptarnaujamų gyventojų skaičiaus rodikliai
yra labai nevienodi – 10 000 gyventojų aptarnaujančių pašto
įstaigų skaičius svyruoja nuo 1,25 (Malta) iki 15,72 (Kipras).
Vis tik senosiose ES šalyse šis rodiklis svyruoja mažiau,
o tai reiškia, kad pašto įstaigų tankis yra vienodesnis,
panašesnis. Visoje Europos Sąjungoje 10 000 gyventojų
2004 m. aptarnavo vidutiniškai 3,18 pašto įstaigų: senosiose ES šalyse – vidutiniškai 2,35 pašto įstaigos, o naujosiose šalyse – vidutiniškai 4,25 pašto įstaigos. Pašto įstaigų
skaičius, tiek senosiose, tiek naujosiose Europos Sąjungos
šalyse yra labai pastovus ir kinta labai nežymiai.
187 pav. Paštų skaičiaus Lietuvoje dinamika, 2000–2005 m.
Šaltinis: Statistikos departamentas, RRT.

Remiantis Pasaulinės pašto sąjungos (UPU) atlikto
tyrimo rezultatais, pašto operatoriai prognozuoja, kad
artimiausiais metais pašto paslaugų pagal gaunamas pajamas struktūra keisis – išaugs pašto siuntinių pajamų dalis
bei pajamos iš pašto teikiamų finansinių paslaugų, o pašto
korespondencijos paslaugų pajamų dalis turėtų sumažėti.

185 pav. Pašto įstaigų skaičius 10 000 gyventojų naujosiose
ES šalyse, vnt., 2004 m.
* 2003 m.
Šaltinis: Main Developments in the European Postal Sector (20042006), WIK-Consult, 2005.

188 pav. Pasaulio pašto operatorių prognozės dėl pajamų
pagal skirtingas paslaugų teikimo veiklas struktūros pokyčių,
proc., 2004–2008 m.
Šaltinis: Postal Market 2004: review and outlook // UPU, Berne,
2004.

Lietuvoje 2005 m. bendrosios rinkos pajamos iš pašto
ir pasiuntinių veiklos ir toliau augo. Palyginti su 2004 m.,
2005 m. rinkos vertė išaugo 9,4 proc., o 2002–2005 m.
augimas sudarė 44,17 proc. Pašto ir pasiuntinių paslaugų
186 pav. Pašto įstaigų skaičius 10 000 gyventojų senosiose ES
šalyse, vnt., 2004 m.
* 2002 m.
Šaltinis: Main Developments in the European Postal Sector (20042006), WIK-Consult, 2005.

Lietuvoje 2000–2005 m. paštų skaičius sumažėjo 1,4
proc. Didesnis paštų skaičiaus mažėjimas buvo miestuose
– 2,6 proc.; kaimo vietovėse paštų skaičius sumažėjo 1,0
proc.
86

rinkos dalis Lietuvos BVP struktūroje ir toliau išlieka stabili
– apie 0,2 proc.

Pašto ir pasiuntinių paslaugų rinka

191 pav. Pajamų iš universaliųjų pašto dinamika, mln. litų,
2005 m.
Šaltinis: RRT
189 pav. Lietuvos pašto ir pasiuntinių paslaugų rinkos vertė,
2002–2005 m.
Šaltinis: RRT

AB „Lietuvos paštas“ universaliųjų paslaugų apimtis
2005 m. siekė 52,87 mln. pašto siuntų vienetų. Didžiausią

Pašto siuntinių skaičius 2005 m., palyginti su 2004 m.,

dalį universaliųjų pašto paslaugų segmente užima pašto

išaugo 16,5 proc. (nuo 145,8 iki 169,9 tūkst. vnt.), pašto

korespondencijos siuntos, kurių svoris mažesnis arba lygus

korespondencijos siuntų skaičius – 14,9 proc. (nuo 52,9 iki

2 kg. 2005 m. šių pašto paslaugų apimtis siekė 47,04 mln.

60,8 mln.)

vienetų ir sudarė 88,98 proc. visų suteiktų universaliųjų
pašto paslaugų. 2005 m. universaliųjų paslaugų struktūra
ketvirčiais pateikiama žemiau.

190 pav. Pašto siuntų skaičius
Šaltinis: Statistikos departamentas, RRT.

Universaliųjų pašto paslaugų teikėjo AB „Lietuvos

192 pav. AB „Lietuvos paštas“ suteiktų universaliųjų pašto
paslaugų struktūra, proc., 2005 m.
Šaltinis: RRT.

paštas“ pajamos 2005 m. IV ketvirtį iš pašto ir pasiuntinių
bei iš kitos, ne pašto ir ne pasiuntinių, veiklos sudarė

Kainų aspektas

46,16 mln. Lt ir, palyginti su 2005 m. III ketvirčiu (43,54
mln. Lt), išaugo 6,02 proc. AB „Lietuvos paštas“ per 2005

2005 m. tarptautinės organizacijos The Free and Fair

m. IV ketvirtį iš universaliųjų pašto paslaugų teikimo gavo

Post Initiative atlikto 25 ES šalių standartinio laiško iki 20

20,09 mln.Lt, palyginti su 2005 m. II ketvirčiu (15,33 mln.

gramų tarifų palyginimo rezultatai rodo, kad Lietuvoje galio-

Lt), pajamos iš minėtų paslaugų teikimo didėjo 31,01 proc.

jantis standartinio laiško iki 20 gramų tarifas išliko devintas

Universaliųjų pašto paslaugų pajamų dinamika pateikiama

tarp mažiausių iš visų 25 ES valstybių ir 50 proc. mažesnis

žemiau.

už Danijoje taikomą tarifą, kuris yra didžiausias iš ES
valstybių analogiškos paslaugos tarifų.
2005 m. standartinio laiško iki 20 gramų tarifai išaugo 5
ES valstybėse: Prancūzijoje, Lenkijoje, Ispanijoje, Čekijoje
ir Slovakijoje.
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194 pav. ES valstybių, neapmokestinančių pašto paslaugų
PVM, skaičius.
Šaltinis: EK4, LR pridėtinės vertės mokesčio įstatymas

Vykstant Europos Sąjungos valstybių pašto rinkų liberalizavimo procesams, išskirtinos kelios liberalizavimo
kryptys. Viena jų – liberalizavimas, mažinant rezervuotų
pašto produktų svorio limitus. Jau 2005 m. viduryje trys
ES valstybės – Estija, Suomija ir Švedija – buvo visiškai
panaikinusios svorio limitus rezervuotosioms paslaugoms ir
liberalizavusios savo pašto rinkas, o Vokietija bei Jungtinė
Karalystė nustačiusios savo pašto rinkų liberalizavimo
galutinę datą – 2006 m. sausio 1 d.5
Kita pašto rinkų liberalizavimo kryptis – konkrečių
pašto produktų liberalizavimas. Nė vienoje ES valstybėje,
išskyrus Prancūziją (iki 100 gramų) ir Lenkiją (iki 350
gramų), nėra rezervuotos žurnalų ir periodinių leidinių
pristatymo paslaugos. Šešios ES valstybės – Čekija, Vokietija, Italija, Nyderlandai, Slovėnija ir Ispanija – atskyrė
193 pav. Standartinio laiško iki 20 g tarifas ES, eurocentais,
2004–2005m.
Šaltinis: Free and Fair Post Initiative, 2005.

korespondencijos siuntas ir adresuotus spaudinius. Šiose
valstybėse adresuoto reklaminio pašto paslaugų rinka visiškai liberalizuota, tačiau korespondencijos siuntų iki
100 gramų pristatymas – išskirtinai nacionalinių pašto

Europos Bendrijų Komisijos duomenimis3, tik trijose ES

operatorių prerogatyva. Visos valstybės (išskyrus Italiją),

valstybėse – Suomijoje, Švedijoje ir Slovėnijoje – visos

liberalizavusios reklaminio pašto paslaugas, liberalizavo ir

pašto

vertės

siunčiamos tarptautinės korespondencijos paslaugas. Taip

mokesčiu (PVM), kitose pašto paslaugų dalis PVM nėra

pat tarptautinės korespondencijos paslaugas liberalizavo

apmokestinta: visų pašto paslaugų, kurias teikia uni-

Austrija, Belgija, Danija, Prancūzija, Airija ir Lietuva6.

paslaugos

apmokestinamos

pridėtinės

versaliųjų pašto paslaugų teikėjas neapmokestina Belgija,
Čekija, Ispanija, Kipras, Vengrija, Italija, Lenkija, Portugalija
ir Jungtinė Karalystė, universaliųjų pašto paslaugų – Aus-

Konkurencinė aplinka

trija, Latvija, Danija, Vokietija, Estija, Prancūzija, Graikija,
Airija, Malta, Nyderlandai ir Slovakija. Lietuvoje PVM

2006 m. sausio 1 d. duomenimis, pašto ir pasiuntinių

neapmokestinamos universaliųjų pašto paslaugų teikėjo

paslaugų rinkoje veikė 75 pašto ir pasiuntinių paslaugų

teikiamos pašto paslaugos ir tiesiogiai su šių paslaugų

teikėjai, iš kurių 10 teikė pašto ir pasiuntinių paslaugas, 1

teikimu susijusios tiekiamos prekės.

– pašto paslaugas, likusieji – pasiuntinių paslaugas.
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195 pav. Pašto ir pasiuntinių paslaugų teikėjų dinamika
Lietuvoje, 2002–2005 m.
Šaltinis: RRT.

Analizuojant rinką pagal pajamas, didžiausią rinkos
dalį vis dar užima AB „Lietuvos paštas“. Tačiau palaipsniui

paslaugų teikėjų rinkos dalis pagal paslaugas (išsiųstų ir
gautų siuntų dalį), proc., 2005 m.
Šaltinis: RRT.

vykdant rinkos liberalizavimo procesus Lietuvoje, naujųjų
rinkos dalyvių užimama rinkos dalis nuosekliai auga:

2005

m.

pabaigoje

Ryšių

reguliavimo

tarnybos

2002–2005 m. laikotarpiu augimas sudarė 13,8 procentinių

užsakymu buvo atliktas visuomenės nuomonės tyrimas,

punktų.

kuriuo norėta įvertinti pašto sektoriaus reguliavimo poveikį
Lietuvoje, nustatyti, kokiomis pašto ir pasiuntinių paslaugomis Lietuvos vartotojai daugiausia naudojasi ir kiek
jos atitinka vartotojų lūkesčius. Tyrimo metu nustatyta,
kad pašto ir pasiuntinių paslaugų vartotojai, pasirinkdami
paslaugų teikėją, didžiausią dėmesį kreipia į įsipareigojimų
vartotojui vykdymą, klientų aptarnavimo kokybę, priimtiną
teikiamų paslaugų kainą, operatyvų pašto siuntų pristatymą
bei patogią vietą. Daugiausia Lietuvos vartotojai naudojasi
korespondencijos siuntimo Lietuvoje ir į užsienį bei siuntinių
gabenimo Lietuvoje paslaugomis. Per pastaruosius 12 mėnesių pašto ir pasiuntinių paslaugomis naudojosi 62,3 proc.
Lietuvos gyventojų.

196 pav. Pašto ir pasiuntinių paslaugų rinkos struktūra pagal
pajamas, proc., 2002–2005 m.
Šaltinis: RRT.

Analizuojant rinką pagal išsiunčiamas ir gaunamas
siuntas, 2005 m. didžiausią rinkos dalį taip pat užima AB
„Lietuvos paštas“: jo dalis mažėja, nors ir ne taip sparčiai,
kaip rinkos dalis pagal pajamas. Nuo 2005 m. II ketvirčio iki
metų pabaigos naujųjų rinkos dalyvių užimama rinkos dalis
pagal suteiktas paslaugas išaugo 0,9 procentinio punkto.
197 pav. AB „Lietuvos paštas“ ir kitų pašto ir pasiuntinių

198 pav. Populiariausios pašto ir pasiuntinių paslaugos, proc.,
2005 m.
Šaltinis: RRT.
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2006 m. tikėtini intensyvesnės konkurencijos pašto ir
pasiuntinių paslaugų rinkoje procesai. Nuo 2006 sausio 1 d.,
tęsiant pašto rinkos liberalizavimo procesus (visiškas pašto
rinkos liberalizavimas Europos Sąjungoje numatomas 2009
m.), visoje Europos Sąjungoje universaliųjų pašto paslaugų
teikėjui nuo 100 iki 50 gramų sumažinta rezervuotųjų pašto
siuntų svorio riba. Tai sudarys prielaidas konkurencijos
pašto ir pasiuntinių paslaugų rinkoje augimui, o vartotojams
suteiks dar daugiau galimybių naudotis konkurencingos
rinkos teikiamais privalumais.

Pulling the Envelope, The Economist, January 22 – February 1, 2005, p.63-65.
Postal market 2004: Review and outlook, Universal Postal Union, Berne
,September, 2004. Universal Postal Union // www.upu.org.
3
Commission of the European Communities, Annex to the Report on the
Application of the Postal Directive (Directive 97/67/EC as amended by Directive
2002/39/EC), COM(2005) 102 final, Brussels, 23/03/2005.
4
Commission of the European Communities, Annex to the Report on the
Application of the Postal Directive (Directive 97/67/EC as amended by Directive
2002/39/EC), COM(2005) 102 final, Brussels, 23/03/2005.
5
Development of Competition in the European Postal Sector // Ecorys,
Rotterdam, July 2005.
6
Development of Competition in the European Postal Sector // Ecorys,
Rotterdam, July 2005.
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