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Rezumat 
 
Această notă analizează experienţa disocierii verticale în sectorul feroviar 
european, trecând în revistă avantajele și dezavantajele acesteia, 
precum și impactul său din punct de vedere economic, funcţional, al 
siguranţei și al utilizatorilor. Diferitele abordări referitoare la disocierea 
verticală au produs rezultate diferite; unele au avut un impact pozitiv 
substanţial în ceea privește dezvoltarea competitivă a sectorului feroviar, 
spre deosebire de altele. Această notă prezintă rezultatele unei analize 
comparative, pe baza mai multor materiale. 
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SINTEZĂ 
 
Obiectivul acestei note este prezentarea unui rezumat al experienţei statelor membre ale 
UE în ceea ce privește disocierea (separarea) operaţiunilor feroviare de administrarea 
infrastructurii feroviare, analizând avantajele și dezavantajele disocierii verticale. De 
asemenea, nota prezintă cinci studii de caz: Regatul Unit, Suedia, Ţările de Jos, Italia și 
Franţa (în fiecare caz, se analizează impactul disocierii asupra costurilor economice, a 
operaţiunilor, a concurenţei și a siguranţei, luând în considerare și perspectiva utilizatorilor 
serviciilor feroviare); aceste studii de caz au fost alese pentru a ilustra diferitele modele de 
disociere în Europa. În cele din urmă, nota desprinde concluzii din experienţa europeană a 
disocierii verticale cu scopul de a oferi informaţii pentru viitoarele dezbateri legate de 
politici. 
 
În mai multe industrii de reţea, disocierea verticală a stimulat dezvoltarea concurenţei și 
realizarea unor pieţe mai mari și mai eficiente, stimulând crearea de locuri de muncă 
suplimentare și sporirea investiţiilor. Sectorul feroviar diferă de alte reţele de utilităţi în 
special în privinţa sistemelor care necesită investiţii coordonate și a barierelor tehnologice 
considerabile care se menţin între statele membre. 
 
Experienţa altor sectoare industriale sugerează că există avantaje semnificative ca urmare 
a restructurării și liberalizării, în pofida barierelor tehnice între reţelele naţionale. 
Reformarea consolidează cerinţele din directivele anterioare și le definește în detaliu, însă 
nu include dispoziţii privind disocierea verticală integrală dintre administratorul 
infrastructurii și întreprinderile feroviare. 
 
Constatările acestei note indică faptul că, deși legislaţia recentă a UE privind sectorul 
feroviar are un impact semnificativ asupra organizării sectoarelor industriale feroviare în 
statele membre, aceasta nu a contribuit în mare măsură la sporirea cotei de piaţă a 
sectorului feroviar în transportul de pasageri și marfă. Impactul disocierii verticale se poate 
observa numai după o perioadă lungă, iar industria feroviară funcţionează într-un mediu 
legislativ, normativ și economic destul de stabil. Studiile de caz selectate sugerează că 
tendinţele observate în materie de costuri, tarife și calitatea serviciilor se pot explica printr-
o amplă gamă de factori și nu pot fi atribuite disocierii verticale în sine. 
 
Cu toate acestea, este clar că evoluţia concurenţei a devenit mai pronunţată în ţările care 
au făcut obiectul unei disocieri complete, precum Regatul Unit, faţă de alte state membre în 
care procesul de restructurare a fost mai limitat. Acest lucru susţine ideea potrivit căreia 
disocierea, împreună cu un cadru normativ solid, poate fi mai eficientă decât reglementarea 
pentru asigurarea unui acces nediscriminatoriu la reţelele feroviare.  
 

PRINCIPALELE CONSTATĂRI PRIVIND DISOCIEREA VERTICALĂ 

 În industria feroviară, cele mai mari avantaje provin din separarea 
operaţiunilor de transport de marfă, mai degrabă decât transportul de pasageri, 
faţă de administrarea infrastructurii, deoarece operaţiunile de transport de pasageri 
depind de obicei, în mare măsură, de fonduri publice, iar prilejurile pentru operaţiuni 
pur comerciale tind să fie mai limitate.  

 În Regatul Unit, introducerea licitaţiilor pentru francize a contribuit la stimularea 
creșterii pieţei și a încurajat inovarea serviciilor, limitând în același timp elementele 
aferente bazei de cost, deși costurile au crescut considerabil din 2000. Deși acest 
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lucru reflectă parţial creșterea investiţiilor ca urmare a efectelor politicilor anterioare 
asupra activităţii de reînnoire, conform anumitor afirmaţii, costurile industriei sunt 
excesive, ceea ce s-ar putea datora în parte complexităţilor și ineficienţei care 
decurg din introducerea modelului contractual în momentul privatizării. 

 În Suedia, unde există o tradiţie îndelungată a disocierii verticale, nu au apărut 
probleme de coordonare în urma disocierii verticale. Dimpotrivă, performanţa a 
crescut, iar întârzierile au fost reduse în urma disocierii. 

 În Ţările de Jos, dovezile indică faptul că disocierea verticală în sectorul feroviar a 
adus îmbunătăţiri în ceea ce privește punctualitatea, fiabilitatea, capacitatea și 
siguranţa.  În plus, nu există indicii clare asupra faptului că disocierea verticală ar fi 
dus la o creștere semnificativă a costurilor, nici pentru administratorul 
infrastructurii, nici pentru întreprinderea feroviară exploatantă. 

 În Italia, s-a produs o intrare semnificativă pe piaţa transportului de marfă ca 
urmare a deschiderii pieţei, deși se menţine o integrare parţială, iar noile 
întreprinderi de pe piaţă continuă să identifice obstacole care împiedică accesul la 
reţea. 

 Experienţa industriei feroviare franceze oferă foarte puţine indicii privind impactul 
disocierii. Ca urmare a caracterului parţial al disocierii, posibilitatea de a introduce 
concurenţa și de a spori transparenţa nu a fost concretizată și s-au înregistrat 
schimbări minore în legătură cu eficienţa și experienţa pasagerilor. 

 Autorii acestei note sugerează că viitoarele opţiuni de politică pentru asigurarea 
accesului nediscriminatoriu și încurajarea noilor intrări s-ar putea concentra în 
mod util asupra independenţei în luarea deciziilor operaţionale, diferenţiată 
de separarea de drept, deoarece, printre altele, este puţin probabil ca 
reglementarea în sine să prevină nediscriminarea. Ar trebui abordate și alte 
chestiuni, precum posibilitatea ca o întreprindere feroviară dominantă să influenţeze 
în mod neloial capacitatea de alocare și alte decizii, prin coamplasarea cu 
administrarea infrastructurii.  

 Mecanismele de garantare a unei disocieri verticale integrale trebuie 
susţinute de înţelegerea în profunzime a costurilor potenţiale care decurg 
din adoptarea unui model structural anume. Acestea ar putea fi semnificative 
dacă modelul presupune introducerea unui cadru contractual complex, care prevede, 
printre altele, dispoziţii referitoare la coordonarea mersului trenurilor, plata 
despăgubirilor forfetare ca urmare a întârzierilor și procese ample de consultare la 
nivelul întreprinderilor feroviare privind planificarea dezvoltării infrastructurii.  

 De asemenea, ar fi utilă o mai bună înţelegere a impactului disocierii verticale 
asupra gestionării interfeţei roată-șină, faţă de cea actuală, bazată pe studii 
anterioare. Cu toate acestea, în continuarea analizei acestor aspecte, va fi 
importantă evitarea unor concluzii simpliste pe baza experienţei statelor membre 
individuale. După cum sugerează dovezile menţionate aici, tendinţele observate în 
materie de costuri, tarife și calitatea serviciilor se pot explica printr-o amplă gamă 
de factori și nu pot fi atribuite disocierii verticale în sine. 

 
 


