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Výhled OECD pro odvětví komunikací pro rok 2003 uvádí nejnovější porovnatelné údaje o 

výkonnosti komunikačních odvětví v zemích OECD a o jejich strategickém rámci. Údaje uvedené 
v této zprávě mapují čtyři roky hospodářské soutěže v mnoha zemích OECD, které v roce 1998 zcela 
otevřely své trhy konkurenci. Vydání pro rok 2003 analyzuje hlavní změny a trendy v odvětví 
komunikací a zkoumá budoucí vývoj. 

Výhled OECD pro odvětví komunikací poskytuje širokou řadu ukazatelů vývoje různých 
komunikačních sítí a porovnává ukazatelé výkonnosti, jako je výnos, investice, zaměstnanost a ceny 
za poskytované služby v celé oblasti zemí OECD. Tyto ukazatelé jsou velmi důležité pro průmysl a 
regulátory, kteří hodnotí provádění dané politiky pomocí testování. Příručka Databáze telekomunikací 
2003 (Telecommunications Database 2003) poskytuje časové řady telekomunikačních a 
ekonomických ukazatelů, jako je velikost sítě, výnosy, investice a zaměstnanost v zemích OECD od 
roku 1980 do 2001. 

Více informací o trendech v oblasti informačních technologií, globalizace a dopadu na způsob, 
jakým lidé žijí a pracují, viz také Výhled OECD pro odvětví informačních technologií, zveřejňovaný 
každý druhý rok. 

 

Kapitola 1. 

Úvod 
Tato kapitola poskytuje přehled o Výhledu OECD pro odvětví komunikací. Zaměřuje se na otázky 

politiky a regulace a zkoumá velikost telekomunikačního trhu a jeho strukturu. Kromě toho se zabývá 
hospodářskou soutěží v tomto odvětví a na finanční krizí, která se v něm rozmohla v letech 2001 a 
2002. Nakonec se dotýká některých výzev, kterým toto odvětví bude v budoucnu čelit. 

Kapitola 2. 

Poslední vývoj politiky v oblasti komunikací 
Telekomunikační odvětví hrálo v minulém desetiletí důležitou roli v růstu produktivity a šíření 

technologií. Toto odvětví bylo jakožto podpůrná infrastruktura pro elektronický obchod a růst a šíření 
internetu klíčovým faktorem v nové ekonomice a při změnách ekonomických struktur. Tato kapitola 
zkoumá trendy týkající se hospodářské soutěže, regulačních opatření, zahraničního vlastnictví, 
propojení, portability (přenositelnosti) a volby operátora, rozdělování lokálních okruhů, regulace 
internetu a kabelové televize. Rovněž se zde pojednává o výdajích domácností na telefon, internet 
apod. 
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Kapitola 3. 

Velikost telekomunikačního trhu 
Příjmy z telekomunikačních služeb v zemích OECD dosáhly v roce 2001 hodnoty 831 miliard 

USD. Tento údaj představuje nárůst o 2 % oproti roku 2000. Přestože telekomunikační odvětví stále 
rostlo, v porovnání s předchozími lety v něm došlo ke značnému zpomalení. Tato kapitola poskytuje 
informace o velikosti telekomunikačního trhu. Konkrétně zkoumá trh bezdrátových technologií, 
mezinárodní komunikace, pronajaté linky, výzkum a vývoj. 

Kapitola 4. 

Velikost a rozvoj sítí 
Přístup ke komunikačním sítím se i nadále v celé oblasti zemí OECD rozšiřuje. Na konci roku 

2001 dosáhl celkový počet uživatelů pevných a mobilních linek 1,2 miliardy. To představuje zvýšení o 
8,7 % v porovnání s rokem 2000. Tato kapitola se zabývá investicemi do rozšiřování a rozvoje sítí a 
konkrétně pohlíží na proces digitalizace a přístup k mobilním sítím. 

Kapitola 5. 

Internet a širokopásmová infrastruktura 
Na konci roku 2001 bylo v zemích OECD registrováno přibližně 213 miliónů uživatelů internetu 

připojených pomocí pevných linek. Počet uživatelů internetu, kteří se připojují pomocí mobilního 
telefonu rovněž narůstá. Širokopásmový přístup se stává stále běžnějším - na konci roku 2002 
využívalo sítě s širokopásmovým přístupem na 50 milionů uživatelů. Charakter růstu celkového počtu 
uživatelů a rychlé zavedení širokopásmového přístupu mezi rozvinutějšími zeměmi svědčí o tom, že 
mezi zeměmi OECD existuje i nadále digitální rozdělení, a to jak ve způsobilosti k přístupu, tak i 
v kvalitě přístupu, který je dispozici. Tato kapitola zkoumá internetovou infrastrukturu a poskytuje 
informace o uživatelích internetu připojených pomocí pevné linky a širokopásmovým připojením, o 
webhostingu a statistikách, které se týkají webových stránek, chráněných serverech a doménových 
jménech. 



OECD COMMUNICATIONS OUTLOOK: 2003 EDITION  OVERVIEW 

 © OECD, 2003 4 

Kapitola 6. 

Hlavní trendy v tvorbě cen 
Strukturu tvorby cen v oblasti telekomunikací charakterizuje v posledních letech několik hlavních 

trendů. Tato kapitola zkoumá tyto trendy a poskytuje informace o cenách za komutované připojení k 
internetu, cenách DSL připojení, telekomunikačních paketech pro domácnosti a podniky, sazbách pro 
domácnosti a podniky, mezinárodních sazbách, mobilních spojích, pronajatých linkách a rozdělování 
lokálních okruhů. 

Kapitola 7. 

Kvalita služeb 
Doba čekání na nové telekomunikační připojení je ve většině zemí OECD zanedbatelná. V mnoha 

zemích již tyto údaje nejsou k dispozici, protože většina uživatelů může dostat pevnou linku na 
požádání, a to během jednoho nebo dvou dní tam, kde jsou linky instalovány. Tato kapitola zkoumá 
kvalitu služeb, které poskytuje telekomunikační odvětví. Tyto služby zahrnují dobu připojení, 
dostupnost veřejných telefonních automatů, údržbu sítě, informace v telefonních seznamech a poměry 
neuskutečněných hovorů.  

Kapitola 8. 

Zaměstnanost a produktivita 
Na konci roku 2001 byly v telekomunikačních službách v zemích OECD zaměstnány 3 milióny 

lidí. Růst zaměstnanosti v telekomunikacích dosáhl vrcholu v roce 2000 a od té doby došlo v tomto 
odvětví ke snížení celkové zaměstnanosti. Na konci roku 2001 bylo nicméně v telekomunikačních 
službách v zemích OECD zaměstnáno více lidí, než kdykoliv předtím během 90. let. Tato kapitola 
zkoumá zaměstnanost v telekomunikačním odvětví a produktivitu práce. Rovněž pojednává o úrovni 
kvalifikace v tomto odvětví. 

Kapitola 9. 

Obchod s komunikačním zařízením 
Obchod v zemích OECD s komunikačním zařízením se během 90. let výrazně zvýšil, vzrostl více 

než dvakrát v porovnání s mírou růstu celkového obchodu se zbožím. Tato kapitola zkoumá dovoz a 
vývoz komunikačního zařízení a bilanci obchodu s tímto zařízením. Rovněž uvádí statistické údaje 
ohledně skladby obchodu s telekomunikačním zařízením a směr tohoto obchodu. 
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