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Резюме

Това е оценка на влиянията върху избора от страна на спедиторите в ЕС на
вида транспорт, като се подчертава защо те често предпочитат автомобилния
транспорт пред железопътния превоз. Като се основава на анализа на
дългосрочните тенденции на развитие на товарния транспорт, редица
национални проучвания на конкретни случаи (Германия, Полша, Франция,
Италия и Испания) и интервюта с участници в отрасъла, проучването
разглежда основните фактори, които обуславят избора на вида транспорт.
Заключителната глава съдържа препоръки относно ключовите елементи на
една ефективна стратегия за стимулиране на използването на железопътния
транспорт, като се опира на извлечените поуки от предишния опит по
отношение на политиките.
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ОБОБЩЕНИЕ

ТЕНДЕНЦИИ В АВТОМОБИЛНИЯ И ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ПРЕВОЗ НА
ТОВАРИ

Изразено в средна стойност, железопътният превоз на товари бележи ниски нива на
абсолютен растеж в целия ЕС от 2000 г. насам. В относително изражение, делът на
железопътния товарен превоз е намалял за сметка на автомобилния товарен
транспорт. Средната тенденция прикрива значителни разлики между държавите
членки.

Националните тенденции зависят от редица фактори, включително от обхвата на
железопътните мрежи, дела на международния трафик спрямо съвкупния трафик и
степента на конкуренция от други видове транспорт (например вътрешни водни
пътища). Делът на товарите, превозвани от автомобилния и железопътния транспорт,
се различава в голяма степен в зависимост от вида на превозваните стоки. Превозът
на тежки товари в насипно състояние (като например въглища) се извършва предимно
с железопътен транспорт, докато стоките, които са по-леки и/или са в по-голяма
степен бързо развалящи се продукти, се превозват с автомобилен транспорт.

ФАКТОРИ, ДОПРИНАСЯЩИ ЗА ИЗБОРА НА СПЕДИТОРИТЕ

Между крайните случаи на стоки, които почти винаги са превозвани с железопътен
транспорт, и стоките, за които има най-голяма вероятност да бъдат транспортирани по
шосе, съществуват редица фактори, които оказват влияние върху избора на вид
транспорт на микроравнище. Решенията, вземани от спедиторите (от ключово
значение за вземането на решения в този процес), се обуславят от минал опит, вид на
превозваните стоки, особености на превозвачите и изискванията за разстояние и
време.

Освен това редица хоризонтални и структурни фактори също допринасят за
дългосрочните промени в дела на видовете транспорт. Те включват връзката между
икономическия растеж и превоза, като в общ план сухопътният транспорт отговоря по-
добре на промените в икономическия цикъл, отколкото железопътният транспорт.
Промените в промишления производствен процес и разпокъсаността на логистиката са
оказвали отрицателно въздействие върху железопътните товарни превози; новите
форми на интермодален транспорт на свой ред представляват бързоразвиващ се
сегмент от пазара за железопътния транспорт.

Данните относно предпочитанията на спедиторите, получени с помощта на национални
проучвания на конкретни случаи, посочват значението на съображенията, свързани с
разходите, в някои държави, в които железопътният превоз на товари се счита за
твърде скъп (Франция, Италия). В по-широк план необходимостта от висококачествена
и по-добре свързана железопътна инфраструктура е доказана от всички проучвани
случаи, като акцент се поставя върху претовареността на мрежата (Германия),
капацитета (Италия, Франция) и надеждността (Испания, Полша).

Различни проучвания са направили оценка на възможното преминаване от пътен към
железопътен транспорт или интермодални услуги; прогнозните оценки на
преминаването варират от 1 до 14 процентни пункта. В научната литература също така
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се посочва праг от 200-300 километра, над който железопътният транспорт е особено
конкурентоспособен и възможностите за преминаване към друг вид транспорт са по-
големи. Една реалистична цел за общия дял на товарния железопътен превоз в ЕС би
могла да бъде, в средносрочен план, около 20 % от всички вътрешни транспортни
обеми, измервани в съотношение тон/километър.

СЪЩЕСТВУВАЩИ МЕРКИ, НАСОЧЕНИ КЪМ ИЗБОР НА ВИД
ТРАНСПОРТ

На равнище на ЕС са били въведени редица инициативи, насочени към прехвърляне на
товари от автомобилния към железопътния транспорт. Те включват Директивата за
евровинетката, въвеждането на пътни такси въз основа на външните разходи,
железопътни реформи, които отварят за конкуренция пазарите за товарен превоз,
подобряване на оперативната съвместимост и програми за финансиране на инвестиции
в интермодална инфраструктура и операции, като например програмите „TEN-T“ и
„Марко Поло“.

Успоредно с това държавите членки са въвели широк кръг от мерки, включително
пряка финансова подкрепа, насочени към развитието на железопътната
инфраструктура (например чрез осигуряване на по-добри габарити за по-тежки
влакове и чрез възстановяване на страничните коловози). Обаче взети заедно,
националните мерки не са оказали голямо въздействие върху преминаването от един
към друг вид транспорт. Това може да се обясни като цяло с твърде малкия мащаб на
инвестициите в железопътния и интермодалния транспорт в сравнение с инвестициите
в пътища, както и с липсата между инициативите за политики в областта на
железопътния товарен превоз на равнище на ЕС и на национално равнище. Пътни
такси бяха въведени в редица държави, въпреки че въздействието върху автомобилния
товарен обикновено е било компенсирано от други мерки, с които обикновено се
насърчава използването на автомобилния транспорт.

Бихме могли да твърдим, че най-ефективните политики са тези, които са насочени към
интермодален транспорт, било то чрез целеви субсидии за операторите на
интермодален транспорт или чрез специфични споразумения с основни интермодални
възли, с особен акцент върху пристанища, като например в Германия, Испания и
Обединеното кралство.

СТРАТЕГИИ ЗА ПРОМЯНА НА ИЗБОРА НА ВИД ТРАНСПОРТ ОТ
СТРАНА НА СПЕДИТОРИТЕ

Извършеният за настоящото проучване анализ сочи, че активните политики за
насърчаване на промяна на избора на вид транспорт може да има въздействие върху
избора от страна на спедиторите чрез съсредоточаване върху основните фактори,
които оказват отражение върху конкурентоспособността на железопътния товарен
превоз. Тези политики обхващат както целенасочени регулаторни стимули, така и
мерки за инвестиции в инфраструктура.

Три основни заключения могат да бъдат направени от липсата на ефективност на
политиките в миналото, както и от добрите практики, определени от националните
проучвания на конкретни случаи:
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 На първо място, по-добрата координация на стратегиите на различните
административни нива, както и между различните видове транспорт, ще
бъде от решаващо значение. Програмите за промяна на видовете транспорт
трябва да избягват фрагментирания подход по отношение на паричните
стимули. Поуките, извлечени от всяка схема, трябва да се споделят по-
добре в рамките на отрасъла. Предстоящата инициатива „Преминаване към
железопътен превоз“ (Shift2Rail) следва да служи за тази цел чрез
съсредоточаване върху решения за подобряване на капацитета, за
укрепване на надеждността и за подобряване на жизнения цикъл на
европейските железопътни системи. Необходима е координация на
политиките за железопътния и автомобилния транспорт, тъй като всички
мерки, които засягат конкурентното положение на един вид транспорт, имат
отражение върху другите видове транспорт.

 На второ място, важно е тези стратегии за промяна на вида транспорт да
бъдат съобразявани със специфичните условия, в които те се прилагат.
Например признаването на факта, че трансграничният транспорт на по-
дълги разстояния е най-вероятно да премине от пътен към железопътен
транспорт, намира отражение в разработването на политиките на ЕС.

 На трето място, прилагането на ефективни стратегии ще изисква стабилно и
достатъчно финансиране и от ЕС, и от държавите членки. Механизмът за
свързване на Европа (МСЕ) ще оказва помощ в този контекст, като
предоставя значителни средства за съфинансиране на развитието на
мрежата TEN-T и системата ERTMS. Въпреки че в рамките на новата
политика относно Механизма за свързване на Европа не са заделени
специални средства за финансиране на транспорта, това може да стимулира
спонсорите на проекти да се състезават за финансиране и да демонстрира
действителната добавена стойност на всяка инвестиционна схема.


