RINKOS DALYVI PASTAB , PATEIKT VIEŠOSIOS KONSULTACIJOS D L BU-LRAIC MODELIO REZULTAT IR
REGULIUOJAM PASLAUG KAIN NUSTATYMO, REZULTAT VERTINIMO, ATSIŽVELGIANT VIEŠO APTARIMO
REZULTATUS, IR ŽYM APIE PASTABAS LENTEL

Pastabos Nr.

Viešosios konsultacijos dalyvio pastaba ir (ar)
pasi lymas. Pastabas pateik : UAB „Bit s
Lietuva“ 2009 m. kovo 3 d. raštu Nr. 1400-35,
UAB „Omnitel“ 2009 m. kovo 10 d. raštu Nr.
3300-467 ir UAB „Tele2“ 2009 m. kovo 16 d.
raštu Nr. ER-RJ-SD-5307.

1. Teis s akt nuostatos palieka erdv s
interpretacijoms d l kain sumažinimo
termin . Tod l b t tikslinga, jog Ryši
reguliavimo tarnyba pasisakyt d l kain
sumažinimo termin , nes situacija, kai
rinkos dalyviai nevienodai traktuos
sumažintos kainos sigaliojimo dat , gali
sutrikdyti rinkos veikim .
2. Kadangi BU-LRAIC modelis yra teorinis,
grindžiamas nefaktin mis operatoriaus
patiriamomis s naudomis, tai gautas
rezultatas irgi yra teorinis/ orientacinis.
vertinti išskai iuoto
N ra paprasta
rezultato tikslum , tod l manome reik t
gaut rezultat patikrinti naudojantis ir
kitais šaltiniais.

Projekto nuostata

Žyma apie
priimtas ir
nepriimtas
pastabas

Pastabos

Preambul ir Projekto Pastaba priimta
2.2 punktas

Teis s akte yra nustatyta konkreti kain keitimo
mažinimas turi b ti
pradžios data. Kain
atliekamas pagal atitinkamuose sakymuose d l
kio subjekt , turin i didel tak atitinkamose
rinkose, nurodyt kain keitimo mechanizm .

Projekt grindžiantis Pastaba
LRAIC modelis ir nepriimta
projektu
nustatytos
kainos

Atkreiptinas d mesys
tai, jog reguliuojam
paslaug
s naudos gali skirtis d l vairi
priežas i (teritorijos reljefo, darbo užmokes io
s naud , turto tarnavimo laikotarpi , perkamosios
šali
skai iavim
rezultatai
galios) ir kit
neb tinai atspind s teising vaizd Lietuvoje.
Priimant sprendim d l reguliuojam kain dydžio
buvo atsižvelgta
mažmenini ir didmenini
paslaug dyd (ži r ti šios lentel s pried ).
Ketvirtiniai duomenys rodo, jog mažmenini
paslaug
kainos 2008 m. toliau maž jo
(vidutiniškai iki 12,8 ct/min.), o didmenini
paslaug kainos išliko stabilios. Tai dar kart
rodo, jog didmenini ir mažmenini paslaug
kainos kinta neadekva iai. Atsižvelgta buvo ir
tai, jog vidutin mažmenin skambu io judriojo

3. Tarnybos si lomo tinkl sujungimo taško
s naud modelio skai iavimuose n ra
trauktos visos rangos investicijos ir
veiklos s naudos, patiriamos operatoriaus
diegiant ir aptarnaujant tinklo sujungimo
tašk .

Projekt grindžiantis
LRAIC modelis ir
projektu
nustatytos
kainos

4. Modeliuojant nebuvo atsižvelgta
Projekt grindžiantis
efektyvumo kriterij . Apskai iuojant LRAIC modelis
visur buvo imami mažiausi
kain
operatoriaus kaštai, kurie neužtikrina nei
papildom paslaug diegimo nei gali
negarantuoti tinklo kokyb s parametr .

telefono ryšio tinkle kaina 2008 m. IV ketvirt
siek 12,8 ct/min. (ši kaina turi padengti ne tik
operatoriaus patiriamas skambu io užbaigimo
s naudas, bet ir skambu io inicijavimo bei
mažmenin s veiklos s naudas), o si loma
nustatyti efektyvaus operatoriaus skambu io
užbaigimo kaina sudaro 5,60 ct/min., t.y. 44% nuo
mažmenin s kainos. Taip pat buvo atsižvelgta
tai, jog didmenini balso paslaug , teikiam
kitiems paslaug teik jams, kainos n ra didesn s
nei apskai iuotos BU-LRAIC s naudos.
Pastaba priimta Siekiant išlaikyti priežastingumo princip , su
tinkl
MSC pl tiniais (MSC signalizavimo
sistemos (SS7) pl tinys, magistralini lizd
pl tinys) susijusios s naudos buvo eliminuotos iš
skambu i užbaigimo s naud skai iavimo ir
perkeltos
tinkl sujungimo taško s naudas.
Ta iau buvo naudoti ne pastab pateikusio
operatorius duomenys, bet operatoriaus, kurio
pateiktos
informacijos
pagrindu
vyko
modeliavimas, duomenys. D l atlikt koregavim ,
periodiniais užmokes iais dengiam
veikl
s naudos padid jo nuo 35 Lt/m n. iki 283 Lt/m n.
Si lomas užmokestis už tinkl sujungimo taško
palaikym ir prieži r yra 283 Lt/m n.
Atsižvelgti iš BU-LRAIC modelio k rimo metu buvo renkami
dalies
duomenys iš operatori , taip pat metodin se
gair se ir viešosios konsultacijos metu su
operatoriais buvo pasitvirtinti kiti vesties
parametrai, kas leidžia užtikrinti, jog sukurtas
modelis garantuoja tinklo kokyb s parametrus.
Palyginus modelio 2007 m. rezultatus su
operatori 2007 m. finansin se atskaitomyb se
nurodytomis nusid v jimo ir bendr j s naud

5. Pažym jo, jog gauti rezultatai yra Projektu
mažesni, nei Europos Bendrij Komisijos kainos
vertinimu galima skambu i užbaigimo
kaina. Vertinant rinkos tendencijas, vis
Europos S jungos operatori kaštai, tur t
b ti vienodi ilgalaik je perspektyvoje.

nustatytos Pastaba
nepriimta

sumomis (kiek j galima priskirti didmeninei
veiklai) nustatyta, jog 2007 m. modelyje turto
nusid v jimo (metin s GRC) sumos ir bendr j
s naud sumos n ra mažesn s nei nurodyta 2007
m. finansin se atskaitomyb se. Iš to darytina
išvada, jog modelis pakankamai
vertina
operatori faktiškai patiriamas s naudas teikiant
paslaugas.
Atliekant perskai iavimus, buvo perži r ta
paklausos prognoz 2009 m. bei WACC dydis.
Tai l m s naud padid jim iki 15 proc.
gautas pastabas, reguliuojam
Atsižvelgiant
paslaug kain si loma nustatyti pagal didžiausias
s naudas patirian io operatoriaus s naudas. To
pas koje reguliuojama kaina, lyginant su
konsultacijai pateikta kaina, padid ja apie 30 proc.
Pastab pateik s operatorius nenurod k reiškia ir
kokio dydžio yra atsiliepimuose minima „Europos
Bendrij Komisijos vertinimu galima skambu i
užbaigimo kaina“. Viename iš interviu V.Redding
yra nurodžiusi, jog tikisi, jog skambu i
užbaigimo kainos judriojo telefono ryšio tinkluose
maž s iki skambu i užbaigimo fiksuoto ryšio
tinkluose kain lygio, t.y. iki 1-2 eurocent per
minut . BU-LRAIC rezultatai atitinka šiuos
l kes ius, tod l operatoriaus pastaba vertintina
kaip neišsami ir neaiški.
Tarnybos diegtas modelis turi funkcionalum
vertinti s naudas pagal Europos Komisijos
patvirtintas rekomendacijas. Ta iau s naudos,
kuriomis yra grindžiamas kain reguliavimas,
atspindi s naudas, patiriamas neatsižvelgiant
Europos Komisijos rekomendacijas.
Pagal atnaujint LRAIC model , buvo gautos

6. Valstyb s
numatytos
reguliavimo Projekto 2.2 punktas Pastaba
priemon s
2005
m.,
reikšmingai ir nustatytos kainos
nepriimta
pasikeitus ekonominei situacijai, negali
b ti taikomos 2009 m. Operatorius si lo
atid ti sakym iki 2012 met .

7. Si lome reguliuojam paslaug kain
nustatyti atsižvelgiant
aukš iausias,
ta iau efektyviai veikiant patiriamas
operatoriaus s naudas.
8. Vidutin s svertin s kapitalo kainos (toliau
WACC) nustatyme operatorius si lo
vertinti tik akcinink reikalaujam gr ž ,
tuo atveju, kai operatorius skol neturi.

Projektu
nustatyt
kain pagrindimas

Pastaba priimta

Projekt grindžiantis Pastaba
LRAIC modelis
nepriimta

didesn s skambu i užbaigimo s naudos nei
mažiausia Europos Komisijos vertinimu galima
skambu i užbaigimo kaina. Nepaisant to, kad
skambu i užbaigimo s naudos tarp Europos
S jungos operatori ilgainiui turi suvienod ti, jos
negali b ti didesn s nei mažmenini paslaug ,
kaip daugiau s naud reikalaujan ios paslaugos,
kainos.
Operatorius jau anks iau yra pateik s si lym
atid ti reguliavim iki 2012 m. Toks pasi lymas
reiškia, jog iki 2012 m. de facto b t išlaikoma
esama situacija, t.y. didmenini paslaug kainos
b t didesn s nei mažmenini paslaug kainos ir
iki 2012 m. neb t sprendžiamos problemos,
nustatytos
atitinkamais
rinkos
tyrimais.
Paskutiniai statistiniai duomenys rodo, jog
mažmenini
skambu i
siuntimo paslaug
vidutin s pajamos toliau maž jo, o didmenini
paslaug pajamos išliko stabilios (ži r ti šios
lentel s pried ).
Reguliuojam
paslaug
kaina
nustatoma
atsižvelgiant didžiausias s naudas.
WACC
nustatymo
ataskaitoje, efektyviai
veikian io operatoriaus skolinto kapitalo dalis
buvo
nustatyta
remiantis
Europos
telekomunikacij bendrovi kapitalo strukt ros
duomenimis – nustatomas aritmetinis vidurkis.
Šis metodas gyvendintas po operatori si lym
WACC viešosios konsultacijos metu.
Šis operatoriaus anks iau buvo pateik s pastab ,
jog skolinto kapitalo dalis turi b ti vertinta
skai iuojant WACC. Tai rodo operatoriaus

9. BU-LRAIC
modelyje
tur t
b ti Projekt grindžiantis Pastaba priimta
tikslinami paslaug paklausos dydžiai.
LRAIC modelis

10. Si lo dar kart
pastabas.

vertinti anks iau teiktas Projekt grindžiantis Pastaba
LRAIC modelis ir nepriimta
kain nustatymas

11. Vieneri met modelyje, pagal kur Projekt grindžiantis Pastaba
vertinamos tinklo s naudos ir efektyvus LRAIC modelis
nepriimta
paj gumo išnaudojimas, neatsižvelgiama
ankstesni
met
mobiliojo
tinklo
operatori nerentabili veikl .
12. Operatorius si lo Tarnybai prid ti Projekt grindžiantis Pastaba
eksternaliteto priemok mobiliojo ryšio LRAIC modelis
nepriimta
operatoriui, kad dalinai kompensuot
subsidijas, pritraukian ias vartotojus,
kurie kitu atveju neb t ryšio abonentais.

13. Per mažai bendr j išlaid priskiriama Projekt grindžiantis Pastaba
balso telefonijai, nes neatsižvelgiama
LRAIC modelis
nepriimta
balso / duomen perdavimo santykio
aspekt .

pozicijos nenuoseklum .
BU-LRAIC modelis patikslintas naujausiais
prieinamais paslaug
paklausos duomenimis
ataskait
duomenis).
(pagal
ketvirtini
Atsižvelgiant
esam ekonomin situacij bei
augimo perspektyvas, daroma prielaida, jog 20092012 metais paslaug paklausa išliks nepakitusi.
Operatorius nenurod priežas i kod l anks iau
atliktas Operatoriaus pateikt pastab vertinimas
b t laikytinas nepakankamu ar neteisingu, tod l
dar kart šios pastabos nebus nagrin jamos.
Reguliavimas taikomas jau egzistuojan ioje
rinkoje, kai abonent
skai ius ir tinklo
naudojimas yra pasiek s turim paj gum ,
operatoriams vykdant rentabili veikl . BULRAIC modeliavimo laikotarpis buvo pristatytas
metodin se gair se ir pasitvirtintas viešosios
konsultacijos metu.
Tarnyba neprideda eksternaliteto priemokos
fiksuoto telefono ryšio operatoriui, d l to šios
subsidijos taikymas judriojo telefono ryšio
operatoriams suteikt nes žining konkurencin
pranašum . Pažym tina, jog eksternaliteto
priemoka yra taikoma nedid l s skvarbos atveju,
kas Lietuvos judriojo telefono ryšio tinkle n ra
b dinga.
Tarptautin je
aplinkoje
vyrauja
operatori subsidijavimo mobiliaisiais telefonais
mažinimo tendencija. Apžvelgiant tarptautin
praktik , eksternaliteto priemoka yra taikoma tik
Jungtin je Karalyst je.
M s supratimu, operatorius si lo modelyje
naudoti atskirus srauto piko laiku su vidutiniu
srautu santykius balso telefonijai ir duomen
perdavimui. Ta iau modelyje daroma prielaida,

14. Šis modelis turi atsižvelgti
paj gumo Projekt grindžiantis Pastaba
svyravimus
geografiniame
darinyje. LRAIC modelis
nepriimta
Si loma taikyti išpl timo princip , kuris
atspindi geografinio darinio paj gumo
poreikio paskirstym realiame pasaulyje.

15. Modelis neatspindi tai, kad 1 iš 16 kanal Projekt grindžiantis Pastaba
reikia naudoti signalizavimui. Daroma LRAIC modelis
nepriimta
prielaida,
kad
viename
sektoriuje
signalizavimui naudojamas tik 1 kanalas
nepriklausomai nuo sektoriuje naudojam
balso / duomen kanal .
16. Prognozuojami kainos poky iai
skai iavim ne traukiami.

GRC Projekt grindžiantis Pastaba
LRAIC modelis
nepriimta

17. Modelyje daroma prielaida, jog 2, 8, 16 ir Projekt grindžiantis Pastaba
32 Mb/s mikrobang jung i savikaina LRAIC modelis
nepriimta
vienoda.
18. Modelyje

neatsižvelgiama

balso Projekt

grindžiantis Pastaba

kad srauto piko laiku su vidutiniu srautu santykis
yra vienodas balso telefonijai ir duomen
perdavimui. Ši metodika ir vesties parametras
buvo pristatyti metodin se gair se ir pasitvirtinti
su operatoriais viešosios konsultacijos metu.
paj gumo svyravimus BU-LRAIC modelyje yra
atsižvelgiama per nehomogeniškumo faktorius.
Metodin se gair se, 11 lentel je yra pateikiami
piko metu tinklo apkrovimo paskirstymo per tam
tikr laik koeficientai. Ties BTS / NodeB
laukeliu koeficientas yra lygus 1,50, kas reiškia,
jog paj gumas yra padidinamas 50% ir tokiu b du
modelis atsižvelgia
paj gumo svyravimus
geografiniame darinyje.
BU-LRAIC modelyje daroma prielaida, kad
pirmasis TRX talpina 7 paslaug srauto kanalus,
t.y., vienas kanalas yra skiriamas signalizavimui,
o kiekvienas papildomas TRX talpina 8 paslaug
srauto kanalus. Pažym tina, jog ši prielaida buvo
pristatyta ir pasitvirtinta metodin se gair se bei
viešosios konsultacijos metu.
Modelyje naudojamos tiksliausios (faktin s)
rangos kainos, atspindin ios operatoriaus
einam sias s naudas. Pažym tina, kad esam
kain taikymas yra atsargesnis scenarijus (t.y.
duoda didesnes s naudas) nei j maž jimo
prognozavimas. Ši metodika buvo pristatyta ir
pasitvirtinta metodin se gair se bei viešosios
konsultacijos metu.
Operatoriui nepateikus duomen , buvo naudojami
kit
operatori
duomenys.
Operatoriaus
individualus
modelis
buvo
atnaujintas,
atsižvelgiant pateiktus duomenis.
Balso perdavimo 3G tinklais s naudos atsispindi

perdavimo 3G tinklais s naudas. RRT LRAIC modelis
tur t
modeliuoti 3G tinklo pl tros
s naudas per kelerius metus.

nepriimta

19. Tinklo diapazono aspektai (angl. cell Projekt grindžiantis Pastaba
range input) modelyje yra optimistiškesni, LRAIC modelis
nepriimta
operatori
palyginti su tarptautini
duomenimis.

20. Turto pradin s / likvidacin s vert s Projekt grindžiantis Pastaba
koeficientas,
apibr žiamas
atskirai LRAIC modelis
nepriimta
kiekvienai
s naud
kategorijai
ir
kiekvienam GSM komponentui, yra
mažesnis
nei
50%.
Koeficiento
padidinimas virš 50% tiksliau atspind t
augan io tinklo s naudas

modeliuojant 2G tinkl , kadangi modelyje yra
daroma prielaida, jog visi balso telefonijos srautai
yra nukreipiami GSM tinklais. Prielaida, jog balso
skambu i srautas gal t b ti aptarnaujamas tik
GSM tinkle, priimta remiantis tuo, jog balso
skambu i srauto dalis UMTS tinkle yra labai
maža lyginant su visu balso skambu i srautu.
Operatoriaus pateiktuose grafikuose, kuriuose
iliustruojamos
3G
augimo
prognoz s,
akcentuojamas abonent , turin i
3G/3.5G
aparatus, skai ius, o ne 3G paslaug naudojimo
intensyvumas.
Pažym tina, jog ši metodika buvo pristatyta ir
pasitvirtinta metodin se gair se bei viešosios
konsultacijos metu.
Šie
vesties parametrai buvo pasitvirtinti
metodin se gair se ir viešosios konsultacijos
metu. Anks iau vykusios konsultacijos metu
Operatorius
neprieštaravo
didžiajai
daliai
metodini gairi prielaid ir pateik pastab tik
d l UMTS l stel s, esan ios kaimo srityje
spindulio.
Pažym tina, kad turto likvidacin s / pradin s
vert s koeficient duomenys yra surinkti iš
operatori . Taip pat iš operatori pateikt ir
modelyje naudojam likvidacin s / pradin s vert s
koeficient galima matyti, jog NodeB ir funkcin s
tinklo dalies element koeficientai viršija 50%,
kas atspindi augan io tinklo s naudas. Turto
pradin s / likvidacin s vert s koeficientas yra
naudojamas protingumo kriterij atitinkan ios
investicij gr žos ir turto laikymo pajam arba
nuostoli apskai iavimui. Faktinis NBV/GBV
santykis parodo faktiškai operatori naudojamo

21. Kapitalo s naud kaštai ir reikalaujama Projekt grindžiantis Pastaba
investuoto
kapitalo
gr ža
yra LRAIC modelis
nepriimta
nepakankamai vertinti. Operatorius si lo
investuot kapital traukti neap iuopiam
turt (angl. goodwill and intangibles).

22. Planuojam galimybi ir tinklo paj gumo Projekt grindžiantis Pastaba
duomenys (toliau HA) patekti iš bendr j LRAIC modelis
nepriimta
lyginam j ,
bet
ne
konkretaus
operatoriaus duomen .

23. NodeB sektoriaus pralaidumo reikšm
(1024
kb/s),
naudojant
HSDPA,
neatitinka operatoriaus pateiktos reikšm s
(7200 kb/s).
24. Kai kurie modelyje nustatyti elementai,
neturintys jiems priskirt kapitalo išlaid .

Projekt grindžiantis Pastaba
LRAIC modelis
nepriimta
Projekt grindžiantis Pastaba
LRAIC modelis
nepriimta

kapitalo vert .
Svarbu tai, jog ši metini s naud skai iavimo
metodika buvo pasitvirtinta metodin se gair se ir
viešosios konsultacijos metu.
Kapitalo s naud kašt ir reikalaujamo investuoto
kapitalo gr žos skai iavimo metodika buvo
pasitvirtinta metodin se gair se ir viešosios
konsultacijos
metu.
Neap iuopiamo
turto
traukimas nepagr stai padidint
operatoriaus
s naudas, kadangi
kapital b t
skai iuoti
akcinink l kes iai d l ateities peln . Pastab
pateik s operatorius neturi prestižo turto, tod l
toks pasi lymas yra neobjektyvus ir gali b ti
siejamas su naudos siekimu sau.
rangos kainodara (HCC duomenys) ir HA
duomenys yra vienas nuo kito priklausomi
dydžiai. Kadangi ne visi operatoriai pateik piln
duomen rinkin (t.y. HA duomenys ir rangos
kainodara), d l to buvo ne manoma panaudoti kai
kuri pateikt duomen ir teko remtis kit
operatori ir šali praktika.
Operatorius nurodydamas vert 7200 kb/s,
pateikia HSDPA technologijos perdavimo spartos
reikšm , o ne NodeB sektoriaus perdavimo spartos
reikšm , naudojant HSDPA.
Operatoriai pateik nulines (arba nepateik išvis)
tinklo funkcini galimybi element ir duomen
tinklo pl tini kapitalo išlaidas. Tai leidžia
manyti, jog operatoriai nepatyr kapitalo išlaid
d l ši element arba šios išlaidos pasidengia po
pagrindini tinklo element kainomis.

Priedas

Vidutini skambu i užbaigimo ir mažmenini skambu i judriojo telefono ryšio tinkle paslaug kain palyginimas

