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Perspektívy telekomunikácií OECD 2003 poskytujú najčerstvejšie porovnateľné údaje o výkone 

telekomunikáčného odvetvia v krajinách OECD, ako aj o ich telekomunikačnej politike. Údaje 
poskytnuté v tejto správe mapujú štyri roky hospodárskej súťaže v mnohých krajinách OECD, ktoré 
v roku 1980 plne otvorili svoj trh konkurencii. Vydanie z roku 2003 rozoberá najnovšie zmeny 
a trendy v oblasti telekomunikácií a skúma ich budúci vývoj. 

Perspektívy telekomunikácií uádzajú rozsiahlu skupinu ukazovateľov vývoja v rôznych 
telekomunikačných sieťach a v celej oblasti OECD porovnáva výkonnosť takých ukazovateľov, ako 
príjmy, investície, zamestnanosť a ceny za služby. Tieto ukazovatele sú nevyhnutné pre toto odvetvie 
a pre regulátorov, ktorí využívajú ich porovnávanie na vyhodnocovanie výkonnosti metód regulácie. 
Sprievodná publikácia Databáza telekomunikácií 2003 poskytuje chronologický prehľad 
telekomunikačných a ekonomických ukazovateľov, akými sú rozsah siete, príjmy, investície 
a zamestnanosť v krajinách OECD, od roku 1980 do roku 2001. 

Viac informácií o trendoch v informačných technológiách, o globalizácii a jej vplyve na život 
a prácu ľudí, nájdete v publikácii Perspektívy Informačných technológií OECD, ktoré vychádzajú 
každý druhý rok. 

Kapitola 1 

 
Úvod  

Táto kapitola poskytuje súhrn Perspektív telekomunikácií OECD. Zaoberá sa telekomunikačnou 
politikou a reguláciou tohto odvetvia. Zároveň skúma rozsah a štruktúru telekomunikačného trhu. 
Takisto poskytuje prehľad o konkurenčnom boji v odvetví a o finančnej kríze, ktorá zasiahla toto 
odvetvie v rokoch 2001 a 2002. Nakoniec sa v krátkosti zaoberá niektorými výzvami, ktorým bude 
toto odvetvie musieť v budúcnosti čeliť. 

Kapitola 2 

Najnovšie zmeny v telekomunikačnej politike 
Oblasť telekomunikácií hrá v poslednom desaťročí dôležitú úlohu v náraste produktivity 

a pri rozširovaní technológií. Táto oblasť slúži ako podporná infraštruktúra pre elektronický obchod 
a náraste a rozšírení internetu. Je kľúčovým faktorom novej ekonomiky a zmien v ekonomických 
štruktúrach. Táto kapitola skúma trendy v konkurencii, regulačných zabezpečeniach, zahraničnom 
vlastníctve, vzájomnom prepojení, prenosnosti služieb a možnosti výberu poskytovateľa prenosu, v 
rozdelení miestnych okruhov a regulácii internetu a káblovej televízie. Takisto sa v tejto kapitole 
rozoberajú aj výdavky domácností na telekomunikáčné služby. 
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Kapitola 3 

Rozsah telekomunikačného trhu 
Príjmy telekomunikačných služieb OECD dosiahli v roku 2001 výšku 831 miliárd USD. Toto 

číslo predstavuje 2%-tný nárast oproti údajom z roku 2000. Aj keď tento sektor neustále rastie, možno 
oproti predchádzajúcim rokom pozorovať značné spomalenie rýchlosti rastu. Táto kapitola poskytuje 
informácie o rozsahu telekomunikačného trhu. Bližšie skúma rozhlasový trh, medzinárodné 
telekomunikačné služby, prenajaté linky a výskum a vývoj v tejto oblasti 

Kapitola 4 

Objem siete a jej vývoj 
V celej oblasti OECD sa neustále rozširuje prístup k telekomunikačným sieťam. Koncom roku 

2001 bol celkový počet pevných telefónnych liniek a mobilných predplatiteľov 1,2 miliardy. Toto 
číslo predstavuje 8,7%-tný nárast od roku 2000. Táto kapitola skúma investície do rozširovania 
a rozvoja sietí a konkrétne sleduje proces digitalizácie a mobilného prístupu. 

Kapitola 5 

Internet a širokopásmová infraštruktúra 
Na konci roku 2001 bolo v krajinách OECD asi 213 miliónov predplatiteľov pevného 

internetového pripojenia. Takisto sa neustále zvyšuje počet mobilných používateľov internetu. 
Širokopásmový prístup sa stal bežnejším. Ku koncu roka 2002 používalo širokopásmový prístup 
k sieti  viac než 50 miliónov predplatiteľov. Typický trend nárastu celkového počtu predplatiteľov 
a rýchle osvojenie si širokopásmového prístupu v najrozvinutejších krajinách naznačujú, že i medzi 
krajinami OECD pokračuje posun k digitálnym technológiám z hľadiska možnosti prístupu 
aj z hľadiska dostupnej kvality prístupu. Táto kapitola skúma infraštruktúru internetu a poskytuje 
informácie o predplatiteľoch pevných internetových a širokopásmových pripojení, o poskytovateľoch 
internetového pripojenia. Takisto poskytuje informácie o štatistike prístupov na webové stránky, o 
bezpečných serveroch a názvoch domén. 
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Kapitola 6 

Hlavné trendy v cenotvorbe 
V predchádzajúcich rokoch bolo pre cenovú politiku v telekomunikačnom odvetví typyckých 

niekoľko hlavných trendov. Táto kapitola skúma tieto trendy a poskytuje informácie o tvorbe cien pre 
dial-up pripojenia a DSL pripojenia, o telekomunikačných balíkoch pre domácnosti a podniky, o 
sadzbách pre domácnosti a podniky, o medzinárodných sadzbách a cienotvorbe pre mobilnú 
komunikáciu, prenajímané linky a rozdelené miestne okruhy. 

Kapitola 7 

Kvalita služieb 
Čakací čas na novú telekomunikačnú prípojku je v mnohých krajinách OECD zanedbateľný. 

V mnohých krajinách už sa tento údaj neuvádza, pretože väčšina užívateľov môže získať pevnú 
telefónnu prípojku na požiadanie. Linky sú uvedené do činnosti v priebehu jedného alebo dvoch dní. 
Táto kapitola skúma kvalitu služieb poskytovaných odvetvím telekomunikácií. Tieto služby zahŕňajú 
dobu pripojenia, dostupnosť verejných telefónov, údržbu siete, telefónnu pomoc, pomer prerušených 
volaní.. 

Kapitola 8 

Zamestnanosť a produktivita 
Na konci roku 2001 boli v krajinách OECD zamestnané v telekomunikačných službách 3 milióny 

ľudí. Nárast zamestnanosti v telekomunikáciách vyvrcholil v roku 2000 a odvtedy dochádza k poklesu 
celkovej zamestnanosti v tomto odvetví. Napriek tomu bolo na konci roku 2001 v telekomunikáciách 
zamestnaných v krajinách OECD viac ľudí ako po ktorékoľvek iné obdobie počas devädesiatych 
rokov. Táto kapitola skúma zamestnanosť v telekomunikáciách a produktivitu práce v tomto odvetví. 
Taktiež rozoberá úroveň kvalifikácie v tomto odvetví. 

Kapitola 9 

Obchod so zariadeniami na komunikáciu 
Obchod OECD so zariadeniami na komunikáciu sa v priebehu devädesiatych rokov výrazne 

zvýšil. Vzrástol o viac než dvojnásobok miery celkového obchodu s tovarom. Táto kapitola skúma 
dovoz  a vývoz zariadení na komunikáciu a obchodnú bilanciu s týmito zariadeniami. Taktiež 
poskytuje štatistiku štruktúry obchodu so zariadeniami na komunikáciu a spôsoby tohto obchodu.  
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