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Anotacija

Šiame tyrime vertinamas poveikis krovinių siuntėjų transporto rūšies pasirinkimui
Europos Sąjungoje ir išaiškinama, kodėl jie dažnai renkasi kelius, o ne
geležinkelius. Remiantis ilgalaikių krovinių vežimo tendencijų analize, keletu
nacionalinių atvejų tyrimų, kurie buvo atlikti Vokietijoje, Lenkijoje, Prancūzijoje,
Italijoje ir Ispanijoje, ir pokalbiais su pramonės subjektais, tyrime nagrinėjami
pagrindiniai veiksniai, lemiantys krovinių vežimo transporto rūšies pasirinkimą.
Remiantis patirtimi, įgyta įgyvendinant ankstesnę politiką, baigiamajame skyriuje
pateikiamos rekomendacijos dėl pagrindinių veiksmingos strategijos, kuria
siekiama skatinti labiau naudotis geležinkeliais, aspektų.
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SANTRAUKA
KROVINIŲ VEŽIMO KELIAIS IR GELEŽINKELIAIS TENDENCIJOS
Nuo 2000 m. visoje Europos Sąjungoje krovinių vežimo geležinkeliais absoliutus augimas
apskritai buvo nedidelis. Vertinant santykinai, krovinių vežimo geležinkeliais dalis sumažėjo
dėl krovinių vežimo keliais. Vidutinė pokyčių tendencija paslepia esminius skirtumus tarp
valstybių narių.

Nacionalinės tendencijos priklauso nuo daugelio veiksnių, tarp jų nuo geležinkelių tinklų
masto, tarptautinio transporto dalies viso transporto atžvilgiu ir konkurencijos dėl kitų
transporto rūšių (pvz., vidaus vandenų kelių transporto) masto. Krovinių vežimo keliais ir
geležinkeliais dalis labai skiriasi atsižvelgiant į vežamų prekių pobūdį. Sunkieji didmeniniai
kroviniai (pvz., anglis) daugiausia vežami geležinkeliu, o lengvesnės ir (arba) greičiau
gendančios prekės vežamos keliais.

VEIKSNIAI, LEMIANTYS KROVINIŲ SIUNTĖJŲ TRANSPORTO RŪŠIES
PASIRINKIMĄ
Be kraštutinių atvejų, kai norima atskirti prekes, kurios beveik visada vežamos geležinkeliais
ir kurios dažniausiai vežamos keliais, esama įvairių mikrolygmens veiksnių, darančių įtaką
transporto rūšies pasirinkimui. Pagal krovinių siuntėjų (kurie šiame procese yra pagrindiniai
sprendimų priėmėjai) priimtus sprendimus nurodomi šie ypatumai: įgyta patirtis, vežamų
prekių pobūdis, vežėjų ypatumai ir su atstumu ir (arba) laiku susiję reikalavimai.

Be to, kai kurie bendri ir struktūriniai veiksniai taip pat lemia ilgalaikius transporto rūšies
pokyčius. Šie pokyčiai apima ekonomikos augimo ir krovinių vežimo santykį; į ekonomikos
sąlygų pokyčius paprastai jautriau reaguoja kelių sektorius nei geležinkelių. Gamybos
proceso pokyčiai ir logistikos susiskaidymas padarė neigiamą poveikį krovinių vežimui
geležinkeliais, o naujų formų įvairiarūšis vežimas yra susijęs su sparčiai augančia
geležinkelių rinkos dalimi.

Remiantis nacionaliniais atvejų tyrimais, kai kuriose šalyse, kuriose krovinių vežimas
geležinkeliais laikomas pernelyg brangiu (Prancūzijoje, Italijoje), krovinių siuntėjams
renkantis transporto rūšį svarbus yra išlaidų klausimas. Žvelgiant plačiau, aukštos kokybės ir
geriau sujungtos geležinkelių infrastruktūros poreikis svarbus visuose atvejų tyrimuose,
daugiausia dėmesio skiriant kliūtims (Vokietijoje), pajėgumams (Italijoje, Prancūzijoje) ir
patikimumui (Ispanijoje, Lenkijoje).

Įvairiuose tyrimuose įvertintas galimas perėjimas nuo kelių transporto prie geležinkelių
transporto arba įvairiarūšio vežimo paslaugų; perėjimo įvertinimas svyruoja nuo 1 iki 14
procentinių punktų. Literatūroje taip pat nurodoma 200–300 km riba, kurią viršijus
geležinkelių transportas yra ypač konkurencingas ir perėjimo prie kitų rūšių transporto
galimybė yra didesnė. Realus bendras tikslas, susijęs su krovinių vežimo geležinkeliais
Europos Sąjungoje dalimi, vidutinės trukmės laikotarpiu galėtų būti maždaug 20 proc. nuo
visų tonkilometriais matuojamų vidaus vandenų transporto apimčių.

TAIKOMOS TRANSPORTO RŪŠIES PASIRINKIMO PRIEMONĖS
ES lygmeniu pradėta įgyvendinti nemažai iniciatyvų, skirtų perėjimui nuo kelių transporto
prie geležinkelių transporto. Pavyzdžiui, Eurovinjetės direktyva, kurioje nustatomas kelių
apmokestinimas atsižvelgiant į išorines sąnaudas, geležinkelių reformos, kuriomis krovinių
vežimo rinkos atveriamos konkurencijai ir gerinamas sąveikumas, ir programos, skirtos
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investicijoms į įvairiarūšio vežimo infrastruktūrą ir operacijas finansuoti, kaip antai
transeuropinio transporto tinklo (TEN-T) ir Marco Polo programos.

Be to, valstybės narės įgyvendino įvairias priemones, įskaitant tiesioginę finansinę paramą,
skirtą geležinkelio infrastruktūros plėtrai (pavyzdžiui, įrengė geresnę vėžės prošvaisą
sunkesniems traukiniams ir atkūrė geležinkelio atšakas). Tačiau apskritai nacionalinės
priemonės nepadarė labai didelio poveikio perėjimui prie kitų rūšių transporto. Tai gali būti
susiję su apskritai nedidelio masto investicijomis į geležinkelių transportą ir įvairiarūšį
vežimą, palyginti su investicijomis į kelių transportą, ir nepakankamu krovinių vežimo
geležinkeliais politikos iniciatyvų koordinavimu ES ir nacionaliniu lygmenimis. Kelių
mokesčiai nustatyti keliose šalyse, nors poveikis krovinių vežimui keliais paprastai
kompensuojamas kitomis priemonėmis, kuriomis siekiama skatinti naudotis kelių transportu.

Atrodo, kad veiksmingiausios politikos priemonės yra tos, kuriomis skiriant tikslines
subsidijas įvairiarūšio vežimo operatoriams arba sudarant konkrečius susitarimus prie
pagrindinių įvairiarūšio vežimo mazgų skatinamas įvairiarūšis vežimas, ypatingą dėmesį
skiriant uostams, pavyzdžiui, Vokietijoje, Ispanijoje ir Jungtinėje Karalystėje.

KROVINIŲ SIUNTĖJŲ TRANSPORTO RŪŠIES PASIRINKIMO KEITIMO
STRATEGIJOS
Iš šiam tyrimui atliktos analizės matyti, kad aktyviai įgyvendinamos politikos kryptys,
kuriomis siekiama skatinti perėjimą prie kitų rūšių transporto, gali daryti įtaką krovinių
siuntėjų pasirinkimui, nes nustatomi pagrindiniai veiksniai, darantys poveikį krovinių vežimo
geležinkeliais konkurencingumui. Šios politikos kryptys apima tikslines reguliavimo paskatas
ir investavimo į infrastruktūrą priemones.

Atsižvelgiant į nepakankamą ankstesnės politikos veiksmingumą ir gerąją patirtį, nustatytą
nacionaliniuose atvejų tyrimuose, galima daryti tris pagrindines išvadas.

 Pirma, bus itin svarbu užtikrinti geresnį strategijų koordinavimą įvairiais
administraciniais lygmenimis, taip pat įvairių rūšių transporto atžvilgiu. Įgyvendinant
perėjimo prie kitų rūšių transporto programas reikia vengti fragmentiško požiūrio į
pinigines paskatas. Pramonės sektoriuje reikia geriau dalytis patirtimi, įgyta
įgyvendinant kiekvieną schemą. Būsima „Shift2Rail“ iniciatyva turėtų būti skirta šiam
tikslui ypatingą dėmesį sutelkiant į sprendimus, kaip didinti pajėgumus, stiprinti
patikimumą ir gerinti Europos geležinkelių sistemų gyvavimo ciklą. Taip pat būtinas
geležinkelių ir kelių politikos koordinavimas, nes visos priemonės, darančios poveikį
vienos transporto rūšies konkurencingumui, taip pat daro poveikį ir kitai transporto
rūšiai.

 Antra, svarbu, kad perėjimo prie kitų rūšių transporto strategijos būtų pritaikytos prie
konkrečių aplinkybių, kuriomis jos įgyvendinamos. Pavyzdžiui, iš ES skirtingų sričių
politikos raidos matyti, kad pripažįstama, jog labiausiai tikėtina, kad ilgesnių atstumų
tarpvalstybinio transporto srityje bus pereita nuo kelių transporto prie geležinkelių
transporto.

 Trečia, siekiant įgyvendinti veiksmingas strategijas reikės stabilaus ir pakankamo
finansavimo tiek iš ES, tiek iš valstybių narių. Šiuo atžvilgiu pravers Europos
infrastruktūros tinklų priemonė (EITP), pagal kurią bus skiriamos didelės lėšos siekiant
bendrai finansuoti TEN-T tinklo ir Europos geležinkelių eismo valdymo sistemos
(ERTMS) plėtrą. Nors pagal naująją EITP politiką transportui skiriamos lėšos nėra
skirtos konkrečiam tikslui, tai galėtų paskatinti projektų rėmėjus konkuruoti dėl
finansavimo ir parodyti tikrąją kiekvienos investicijų schemos pridėtinę vertę.


