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Kommentaare järgneva materjali kohta:
PORTAL programos tikslas - spartinti ES tyrimų rezultatų įsisavinimą vietinio ir regioninio
transporto srityje, rengiant naujus švietimo ir tęstinio mokymo kursus bei mokymo medžiagą.
Projekto naudotojai bus švietimo ir tęstinio mokymo organizacijos.
Kadangi projektai yra skirtingo dydžio ir labai įvairūs (kai kuriais atvejais), yra neįmanoma
atskirai detaliai paaiškinti visus gautus rezultatus ir įtraukti juos į šią rašytinę medžiagą.
Toliau pateikta medžiaga gali būti laikoma PORTAL dalimi, kuri padės dėstytojams gauti
informacijos apie atskirus projektus ir detalius rezultatus.
Taigi ši medžiaga nepretenduoja būti išsami.
Kadangi dėstytojų lūkesčiai, susiję su šia medžiaga, yra gana įvairūs, t.y. jų diapazonas kinta
nuo “tam tikros srities ES tyrimų rezultatų apžvalgos pateikimo konkrečia tema” iki “pateiktų
vieno projekto detalių tyrimo rezultatų”, todėl buvo pabandyta rasti kompromisą, kuris daugmaž
patenkintų visų naudotojų grupių poreikius.
Šiame konspekte yra pateikti ES tyrimų projektų rezultatai ir juos papildantys nacionalinių
tiriamų projektų rezultatai. PORTAL dėkoja šių projektų partneriams ir bendradarbiams. Visas
projektų sąrašas, konsorciumai ir cituota literatūra yra pateikta medžiagos pabaigoje.
Šią medžiagą apie projekto rezultatus tema „Visuomeninė reguliavimo sistema ir
įstatymdavystė “ 2001 m. parengė Wilfried Anreiter ir Daniel Kampus (abu iš FGM-AMOR;
Forschungsgesellschaft Mobilität gemein. GmbH – Austrian Mobility Research) bei Malachy
Buckeridge (Mendes Ltd.) ir Graham Lightfoot (CILTI, The Chartered Institute of Logistics &
Transport in Ireland), vėliau ji buvo adaptuota seminaro ir paskaitų metu 2002 m..
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1. Įvadas
Pratarmė iš modulių sudarytai mokymo medžiagai
Ši mokymo medžiaga, padedanti plėtoti žinias bei gauti informacijos apie naujausius mokslo
pasiekimus Europos visuomeninio transporto srityje, skirta kursų dėstytojams bei studentams.
PORTAL sukūrė šešis mokymo modulius. Pagrindinė šių modulių medžiaga didžiąja dalimi
remiasi ES finansuotų projektų MARETOPE, ISOTOPE QUATTRO, FISCUS mokslinių
tyrimų rezultatais, taip pat iš dalies – projektų LEDA ir SORT-IT rezultatais. Mokymo
medžiaga buvo sukurta taip, kad kursų dėstytojai galėtų ją įtraukti į jau egzistuojančių mokymo
kursų programą, arba ši medžiaga galėtų būti pateikiama kaip atskiri esamus kursus papildantys
moduliai. Antra vertus, studentai gali šia medžiaga naudotis kaip papildoma priemone ir tiems
kursams, kurių pagrindinis akcentas nėra visuomeninis transportas, tačiau visuomeninio
transporto studijos turi jiems įtakos. Tokie gali būti miesto planavimo, architektūros, statybos,
viešojo administravimo bei ekonomikos kursai.
Reikėtų pažymėti, kad kuriant šią medžiagą, buvo remiamasi kitų ES finansuotų studijų metu
atliktais moksliniais tyrimais, ypač MARETOPE projekto rezultatais. Besimokantiesiems bei
kitiems šios mokymo medžiagos vartotojams rekomenduojama minėtu projektu remtis, toliau
gilinant įgytas žinias bei duodant nuorodas, ypač kai kalbama apie tam tikros šalies ar miesto
pavyzdinį atvejį (didžioji modulių teksto dalis yra paimta tiesiai iš MARETOPE projekto).
Siekiant aiškumo, kiekvienas modulis prasideda bendru įvadu ir specifiniais tam tikro modulio
mokymo rezultatais. Kad kursų dėstytojams ir studentams būtų lengviau, buvo paruoštas
dvidešimt keturių MS Powerpoint programa padarytų skaidrių rinkinys, pateikiamas kartu su
moduliais. Skaidrės sugrupuotos pagal jų atitikimą kiekvienam moduliui.

Specifiniai šios mokomosios medžiagos mokymo rezultatai
Įsisavinęs šešių modulių kursą, studentas įgis šias žinias ir kompetenciją:

• turės bendrą supratimą apie Europos visuomeninio transporto reguliavimo ir politikos
situaciją

• susipažins su svarbiausiais sistemos pokyčiais Europoje

• turės žinių apie kontraktus bei Europos Bendrijoje egzistuojančias finansavimo procedūras,

• suvoks problemas, susijusias su sprendimų priėmimo procesais dėl visuomeninio keleivinio
transporto politikos plėtros ir jos įgyvendinimo pasikeitusioje rinkos aplinkoje

• susipažins su visuomeninio transporto kokybės klausimais, kurie yra labai svarbūs
pakitusioje aplinkoje

• žinos ir supras esminius finansinius klausimus, lydinčius pakitusių procesų visuomeniniame
transporte įgyvendinimą

• galės patarti ar tiesiogiai konsultuoti miestų valdžios organus, kitus potencialius
visuomeninio transporto tiekėjus bei politikus regioniniu ir nacionaliniu lygiu
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• supras įvairius skirtingų tarpininkų grupių (vežėjų, valdžios atstovų, konsultantų, pramonės
atstovų, vartotojų) požiūrius

• supras ir nagrinės problemas, iškeltas visose kiekvienam moduliui priskirtose temose

• galės susirasti papildomos informacijos bei skaitinių, tiesiogiai susijusių su kiekviena tema.

Vertinimo metodika
Numatoma studentus vertinti moduliams pasibaigus. Tačiau, turint galvoje Europos švietimo
sistemose egzistuojančią vertinimo metodikų įvairovę, iš PORTAL pusės būtų pernelyg įsakmu
ir įžūlu nurodyti tam tikrą tikslią metodiką, kuri turėtų būti naudojama vertinant šia mokomąja
medžiaga besinaudojančių studentų rezultatus. PORTAL numato, kad šitos medžiagos
pateikimas turėtų užimti 6-10 valandų (priklausomai nuo aplinkybių kiekviename mokymo
centre, papildomos medžiagos bei akcentų, kuriuos vietiniai dėstytojai nuspręs labiau pabrėžti).
Tuomet įvertinimas gali būti atliktas diskusijos grupėje forma, o užduotys sudarytos pačių
besimokančiųjų (tokios užduotys gali būti pagrįstos paties besimokančiojo darbo patirtimi,
darbine situacija arba mokomuoju lygiu). Kadangi mokymo sąlygos kiekvienoje šalyje skiriasi,
pratimų ir užduočių, kurie daugiau yra siūlomojo pobūdžio, pridedama nedaug.

Pavyzdiniai atvejai
Pavyzdinių atvejų rinkinys pateikiamas kartu su šia mokymo medžiaga. Šie atvejai buvo
atrinkti, norint pateikti plėtros bei paskutiniųjų metų atgarsių keleiviniame transporte skerspjūvį,
kadangi regionai, miestai ir valstybės prisiderina prie kintančios keleivinio transporto rinkos
aplinkos, bei egzistuojančių reguliavimo sistemų pokyčių. Kad būtų lengviau suprasti,
pateikiamas trumpas reguliavimo pokyčių nacionaliniu lygiu aprašymas. Tai turėtų padėti
individualiai besimokančiajam nustatyti nagrinėjamų vietų nacionalinį kontekstą. Tuomet
palyginimas atliekamas remiantis skirtingų šalių/regionų pagrindu.

1.1 Visuomeninio keleivinio transporto reguliavimo sistemų
apibrėžimas

Čia pateikiamą visuomeninio keleivinio transporto reguliavimo sistemų apibrėžimą PORTAL
priėmė kaip darbinį apibrėžimą, kuris kiekviename iš sukurtų modelių naudojamas kaip
pirminis apibrėžimas. Sąvoka “visuomeninio transporto reguliavimo sistema” apima ir
juridinius, ir organizacinius aspektus. Paskutiniaisiais metais sistemos patyrė žymių pokyčių,
kuriuos sukėlė ES įstatymuose pasiūlyti politinių prioritetų pasikeitimai, vedantys į mažiau
reguliuojamą visuomeninio transporto rinką, kuri suteikia kontroliuojamos konkurencijos
formos galimybę. Visuomeninis transportas kelia sau tikslą siekti ekonominio veiksmingumo,
paslaugų kokybės bei skaidrumo tiek atliekant darbą, tiek jį organizuojant. Šie tikslai gali būti
įgyvendinti esant kūrybiškiems ir brandiems valdžios atstovų ir vežėjų santykiams. Kaip ir
daugeliu atvejų, bendradarbiavimas yra tarsi raktas į sėkmę, o delsimas kainuoja daug laiko,
energijos ir pinigų.
Reguliavimo sistema nusako būdą, kuriuo transporto paslaugos yra kuriamos, planuojamos ir
pateikiamos. Todėl tarp skirtingų sistemos veikiančiųjų jėgų turi būti nustatytos skaidrios
taisyklės.Ypač tiksliai turi būti apibrėžti tokie svarbūs klausimai, kaip pasiskirstymas
įsipareigojimais ir bendra atsakomybė už riziką.
Dirbantieji pagal skirtingus metodus, vadovaujami įvairių administracijų iš skirtingų
jurisdikcinių lygių privalo veikti išvien ir laike, ir erdvėje. Be to, jeigu siekiama sumažinti
transporto perkrovas ir pagerinti aplinkos apsaugą, transporto valdžios organai bendrus
strateginius tikslus tam pačiam miesto rajonui turi kurti drauge su kitų sričių valdininkais.
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Kelių pasaulio miestų pavyzdžiai aiškiai rodo tam tikrą transporto politiką, kur pusiausvyra tarp
privačių ir visuomeninių judėjimo priemonių gali būti pasiekta tik pritaikant subalansuotas
“traukimo” ir “stūmimo” priemones. “Traukimas” reiškia, kad tenka tobulinti visuomeninio
transporto paslaugų kokybę, o “stūmimo” priemonių tikslas– apriboti individualaus transporto
naudojimą tam tikrose zonose atitinkamu laiku.

1.2 Pagrindiniai ES diskusijos dėl reguliavimo problemų keleivinio
transporto srityje klausimai

Apribojimai ir suvaržymai
Sistemos visuomeniniame transporte atspindi keletą temų, kurios nėra tiesiogiai susijusios, bet
turi tam tikros reguliavimo įtakos.

Šios temos detaliai nagrinėjamos tik tuomet, kai yra būtinybė:

• Juridinė analizė

• Veiklos planavimas

• Vežimo transportu planavimas

• Procedūriniai klausimai

• Technologinė plėtra

1.3 Išbandymai, laukiantys visuomeninio transporto ateityje
Visuomeninio transporto efektyvumo pagrindas glūdi jo reguliavimo sistemos formoje. Tik
skaidri ir atvira struktūra suteikia tiek privataus, tiek viešojo sektoriaus dirbantiesiems galimybę
kurti subalansuoto transporto sistemas, galinčias atitikti būsimus poreikius, kaip antai:

• Ekonominis veiksmingumas (trumpesnis kelionės laikas, daugiau laisvalaikio)

• Ekologinis veiksmingumas (transporto grūsčių sumažinimas, aplinkosaugos pagerinimas)

• Paslaugų kokybė (trumpesnis kelionės laikas, daugiau laisvalaikio)

• Tarpusavio modalumo skatinimas

• Konkurencingumas

Galiausiai visuomeninio transporto tikslas teikti plačiajai visuomenei subalansuotą judėjimą ir
tokiu būdu pagerinti visuomenės gyvenimo kokybę. Žvelgiant iš istorinių pozicijų, pagrindiniai
šios transporto rūšies vartotojai tiek Europoje, tiek kituose kontinentuose buvo žmonės,
gaunantys mažesnes pajamas. Toks buvo vartotojų tipas praeityje, tačiau šiuo metu, jeigu
reguliavimas bus panaikintas ir atvira rinka toliau plėsis aukščiau minėtus kriterijus
patenkinančia linkme, tuomet turėtų įvykti didžiulė permaina sociologinėje potencialių vartotojų
plotmėje. Tai akivaizdu, nes perėjimas nuo automobilių prie viešojo transporto įtakoja tiek
aplinkos, tiek ekologinius gyvenimo miestuose ir didžiuosiuose Europos urbanizuotuose
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regionuose aspektus. Tokia mąstymo permaina taip pat reikalauja, kad visuomeninio transporto
sistema būtų patraukli vartotojams bei subalansuota ateityje. Išplėsti visuomeninio transporto
naudotojų gretas bei siekti, kad jų pasirinktas visuomeninis transportas taptų kasdiene įprastine
gyvenimo norma –štai pagrindinis iššūkis, su kuriuos susidurs visuomeninio transporto sistema
ateityje.

1.4 Ryšys su ES politika
Yra daugybė priežasčių, kodėl juridinių ir
reguliavimo vietiniame visuomeniniame
transporte sistemų analizė bei siūlomi
sprendimai, kurie palengvintų perėjimą į
naujus režimus, yra labiau svarstomi ne
regioniniu, nacionaliniu ar privačiu, bet
europiniu lygiu.
Šiame europinio lygmens kontekste
egzistuoja skirtingos reikmės ir
implikacijos. Iš esmės jos susijusios su
vidinės rinkos transporto sektoriuje
sukūrimu, labiausiai įtraukiant rinkos
atvėrimą paslaugoms ir įrangos tiekėjams
iš kitų šalių narių, taip pat sąžiningą konkurenciją, transporto politiką ir aplinkos interesus. Visa
tai reikalauja principų harmonizavimo globaliu ar makro lygiu, išvengiant konkuruojančio
subsidiarinio principo.
Taisyklės įtakojančios finansinės paramos mokėjimus, atsižvelgiant į visuomeninio sektoriaus
įpareigojimus vietinio transporto kontraktuose, yra apibrėžtos Direktyvoje 1191/69/EC.  Joje
nurodoma, kad konkursai turi būti skelbiami dėl nustatyto tvarkaraščio visuomeninio transporto
paslaugų suteikiant visuomenines subsidijas.
Europos komisija 2000 metų rugsėjį pateikė pasiūlymą Europos Parlamentui dėl naujos
Direktyvos (2000/0212), kaip atsaką į pastebėtus pokyčius visuomeninio keleivinio transporto
rinkoje ir iškilusį modernizavimo poreikį.  Ji nustato visuomeninio sektoriaus subvencijų
asignavimą, kad būtų užtikrinamos visuomeninio transporto paslaugos, arba mokesčių už
važiavimą ir lengvatų tam tikroms keleivių grupėms reguliavimą. Jei direktyva bus įdiegta, ji
pakeis Direktyvą 1191/69. Ši Europos parlamento pasiūlyta pakeitimų apžvalga, ją patikslinus,
buvo išleista 2002 metų vasario mėnesį.
Kai kurių bendrų ES plačiai vartojamų nuorodų juridinei ir reguliavimo sistemai sukūrimas
turės tiesioginės naudos dirbantiems transporto srityje bei valdžios organams visoje Europoje.
Tai palengvins judėjimo sistemų lyginimo su etalonu užduotį, taps svarbia paskata
tobulinimams, bus žingsnis vieningos rinkos link, sumažinant egzistuojančius institucinius ir
teisinius barjerus, kurie trukdo vystytis plačiai europinei konkurencijai, kurios pagrindas –
europinis požiūris.
Turint galvoje įnašą į Europos Sąjungos politiką, šis projektas pirmiausia pabrėžia sąsajas su
tikslais, kuriuos nustatė Bendroji transporto politika, vertindamas pasikeitimų juridinėse ir
organizacinėse sistemose poveikį ir priemonių, padėsiančių šiuos pokyčius įgyvendinti bei
patobulinti, sukūrimą. Šiuo klausimu bendrosios transporto politikos Europoje efektas, kaip ir
ES Konkurencingumo politikos taikymas visuomeninio transporto srityje, nėra visai aiškus.
MARETOPE projektas nustatė, kad visos valstybės yra išnagrinėjusios įvairius reguliavimo
mažinimo modelius ir šiuo metu minėtose šalyse vyksta ES politikos įdiegimo procesai.
Transporto rinkoje įvyks svarbių padarinių, tiesiogiai įtakosiančių teikiamų paslaugų kokybę,
kuri savo ruožtu turės poveikį mobilumo paklausai bei subalansuotam mobilumui pasiekti.
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Kitos susijusios ES politikos kryptys, kurios turės tiesioginės ar netiesioginės naudos iš šio
mokslinio tyrimo:

• Vidinės rinkos transporto sektoriuje kūrimas, pagreitinant visišką transporto rinkos
atvėrimą konkurencijai iš kitų šalių narių, eliminuojant barjerus, trukdančius laisvam
paslaugų veikimui;

• Vartotojų apsauga, kadangi greitas ir veiksmingas dabartinės situacijos pasikeitimas
daugelyje šalių narių nulems išlaidų mažinimą, visuomeninio transporto tobulinimą bei
suteiks aukštos kokybės paslaugas arba bent jau leis sumažinti kainas;

• Socialiniai ir sociologiniai tikslai, aukščiau minėti pokyčiai palengvins mobilumą mažiau
pasiturinčiai visuomenės daliai, leis taupyti laiką, naudojantis transportu ir tokiu būdu
padaugės laiko poilsiui, pagerės gyvenimo kokybė;

• užimtumo didinimas, suteikiant geresnį prieinamumą prie darbo vietų;

• darbo sąlygų pagerinimas, pašalinant dabartinės darbo aplinkos trūkumus visuomeninio
transporto kompanijose.

Vienas svarbiausių šio mokslinio tyrimo rezultatų yra tai, kad atnaujinta šiuo metu veikiančių
juridinių, organizacinių ir finansinių sistemų visuomeninio transporto srityje apžvalga sudarys
būsimų ES ir nacionalinių įstatymų šioje srityje pagrindą, ir galiausiai sukurs kai kuriuos
bendrus europinio lygio elementus.
Papildoma Bendrijos pridedamoji vertė taip pat bus glaudžios sąveikos su kitais jau atliktais
arba baigiamais moksliniais tyrimais europiniame lygmenyje ar kitose šalyse narėse
padarinys. Mokslinių tyrimų projektas, kurį po Europos vėliava atlieka daugianacionalinis
konsorciumas – kur kiekvienas partneris turi savo tinklą – yra pati geriausia forma surinkti visą
turimą informaciją į vieną vietą ir efektyviai prisidėti prie jos skleidimo.
Siekdama išanalizuoti ES politikos išvadas ir jų įtaką nacionaliniu ir regioniniu mastu, ES
inicijavo visą eilę mokslinių tyrimų projektų, kurių tikslas - identifikuoti dabartinę šalyse narėse
esančią visuomeninio transporto padėtį, taip pat nustatyti su iššūkiais konfrontuojančius proceso
dalyvius, įgyvendinant tokią politiką. Be to, Europos Komisija inicijavo mokslinius esamo
pasikeitimo statuso ir galimos ateityje plėtros su šalimis narėmis bei šalimis kandidatėmis
tyrimus. Svarbiausios atliktos mokslinių tyrimų studijos:

Nemažai projektų, tokių kaip ISOTOPE ir QUATTRO, skirtų šiai reguliavimo sistemos plėtros
problemai, buvo finansuojami Ketvirtosios Bendrosios mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros
programos. Penktosios Bendrosios programos finansuotas projektas MARETOPE labiausiai yra
žinomas dėl adaptacijos ir su pasikeitimų proceso valdymu susijusių problemų sprendimo, turint
galvoje skirtingų tarpininkų grupių perspektyvą ir potencialius dėl šių pokyčių galinčius iškilti
konfliktus.

• Kiti trys svarbūs ES finansuoti mokslinių tyrimų projektai visuomeninio transporto srityje
buvo atrinkti kaip šaltiniai šiai temai ir jais buvo remiamasi, kaip ir minėta modulio
antraštėje:

• ISOTOPE, Patobulinta keleivinio transporto Europoje struktūra ir organizavimas
(Ketvirtoji Bendroji programa)
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• QUATTRO, Kokybinių metodų taikymas, skelbiant miestų visuomeninio transporto
veiklos konkursus (Ketvirtoji Bendroji programa)

• MARETOPE, Vietinio visuomeninio transporto reguliavimo raidos valdymas ir vertinimas
Europoje (Penktoji Bendroji programa)

• LEDA, SORT-IT projektai buvo pasirinkti tolesnei informacijai šia temai plėtoti, tačiau
paaiškėjo, kad juose stinga reikiamos informacijos, kurią būtų galima integruoti į šią
mokymui skirtą medžiagą.
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2. Nacionaliniai ypatumai/Vietinis pritaikymas
Buvusių ir būsimų visuomeninio keleivinio
transporto krypčių apžvalga

2.1 Specifiniai 1 modulio mokymo rezultatai
Įsisavinę šio modulio medžiagą, besimokantieji supras:

• Dabartines visuomeninio keleivinio transporto situacijos Europoje ištakas

• ES politikos poveikį vidinei rinkai šalyse narėse, joms stengiantis prisitaikyti prie
besikeičiančios rinkos aplinkos

• Apribojimus valdžiai, stengiantis įgyvendinti ES politiką egzistuojančios praktikos ir
reguliavimo dėka

• Daugelio valstybių žingsnius, siekiant įgyvendinti atviresnę transporto politiką kartu su ES
politika ir pageidaujama praktika

• Siūlomas kryptis ateityje.

2.2  Įvadas
Jei panagrinėtume dabartinę visuomeninio keleivinio transporto pasiūlos Europoje situaciją,
atrastume, jog dabartinių iššūkių šaknys glūdi praeityje. XIXa. tiek nacionalinio geležinkelio
sistemos plėtrą, tiek vietinio transporto sistemas finansavo privatus sektorius.
Pirmaisiais XX a. metais jau matomas ir vyriausybės kaip paslaugų tiekėjo nacionaliniu,
regioniniu ir vietiniu lygiu vaidmuo. Valstybė tapo tos rinkos, kuriai tarnavo, savininku ir
reguliuotoju. Paskutiniame amžiaus ketvirtyje įsišaknijo tendencija priversti valstybę vėl
atsitraukti nuo dalyvavimo transporto srityje. Šią permainą įtakojo keletas faktorių. Išlaidos,
susijusios su investicijomis į modernią transporto sistemą ir jas lydinčios išlaidos
technologijoms, kaip ir nauji reguliavimo režimai, kylantys iš ES, privertė valdžios organus
išnagrinėti naujas rinkos vystymosi priemones. Daugybė modelių parodė, kad egzistuoja
pasikeitimų galimybė.
Mažiau reguliuojama atvira rinka pasiūlė vieną galimybių rinkinį, decentralizuotas Rytų
Europos šalių modelis įrodė esantis ypatingas išbandymas, tuo tarpu variantas, kuomet
palaikoma uždara rinka, kurios pagrindas - valstybės monopolis, paprasčiausiai laikomas
netinkamu variantu daugeliui rajonų ES bei šalių kandidačių teritorijose. Būtinybę keistis taip
pat paaštrino reikalingumas išnagrinėti ir valdyti reguliavimo aplinką, kurioje turi įvykti
pokyčiai, tuo pat metu siekiantys harmonizuoti bet kokias naujas reguliavimo sistemas,
ateinančias į naujas rinkas. Kaip matyti iš šio modulio, minėti iššūkiai lieka, ir yra aišku, kad nė
viena šalis ar regionas nepasirinko išimtinai vieno sprendimo, bet pasirinko mišinį ir derina
struktūrą bendrosios reguliavimo sistemos, pasiūlytos ES direktyva, ribose.
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2.3 Praeitis – bendras/ tradicinis požiūris į visuomeninio transporto
paslaugų pasiūlą

Įdomu pastebėti, kad kuo giliau žiūrime į kai kurių Europos šalių praeitį, tuo labiau aiškėja, kad
iš tiesų visuomeninis transportas yra buvęs labai liberalizuotas. Tik XX a. pabaigoje vyriausybė
ėmėsi reguliuoti visuomeninį transportą. XX a. viduryje didžioji su transportu susijusio verslo
dalis buvo vyriausybės rankose.
Daugumos šalių ataskaitose pažymėta skiriamoji linija tarp “praeities” ir “pereinamojo
laikotarpio” tuo momentu, kai buvo žengti pirmieji žingsniai labiau nepriklausomo
visuomeninio transporto kompanijų funkcionavimo link.
Šiaurės Vakarų Europos šalys buvo pirmosios, galinčios paliudyti masinį privačių automobilių
atsiradimą ir jų naudojimą, tiesiogiai nulėmusį klientūros sumažėjimą ir visuomeninio
transporto tiekėjų išlaidų padidėjimą. Vėliau šie pokyčiai atsirado ir pietinėse Europos
valstybėse (ypač Graikijoje, Ispanijoje ir Portugalijoje).
Akivaizdu, kad buvusias centrinės Europos valstybes labai įtakojo komunizmo politika. Keletas
pagrindinių tose šalyse buvusių ypatumų - įvairios subsidijos, maži tarifai, daug klientų (labai
žemas automobilių turėjusių asmenų procentas) ir centralizuotas organizavimas.
Taip pat reikia pastebėti, kad permainos, įvykusios 1970-aisiais ir 1980-aisiais, ne visada vedė
liberalizavimo formų link, kaip galima manyti. Pavyzdžiui, Suomijoje miesto tarybos faktiškai
įsigijo autobusų kompanijas, kad galėtų užtikrinti paslaugų tęstinumą, kadangi tos paslaugos jau
buvo nebepelningos. Nuosavybė Europoje varijuoja nuo visiškai nepriklausomų privačių
kompanijų iki visuomeninių savininkų. Daugelio šalių narių sistemos susideda iš šių dviejų
nuosavybės formų.

2.4 Pereinamasis laikotarpis
Pagrindinė pereinamojo laikotarpio tiek Vakarų, tiek Rytų Europoje tendencija - valdymo
organų decentralizavimas ir formalesnės bei tikslesnės paslaugų, kurios yra perspektyvios
socialiniu požiūriu, bet nepelningos, organizavimo procedūros. Daugelyje šalių konkurencija
prasidėjo, kitose šalyse konkurencijai tik ruošiamasi. Siekiant palengvinti šiuos pokyčius,
daugelyje šalių buvo atnaujinti pirminiai įstatymai.

Centrinė varomoji šių permainų jėga daugelyje Europos šalių buvo finansai: menkas
visuomeninio transporto išlaidų padengimas, gana aukštos subsidijoms skirtos pinigų sumos.
Taip pat galima apžvelgti ir kitas varomąsias jėgas:

• Geresnės paslaugų kokybės poreikis, siekiant geriau atitikti miesto gyventojų reikmes

• Poreikis efektyviau naudoti pinigus, norint pasiekti pozityvių pokyčių, susijusių su keleivių
srautu

• Sustiprinti vartotojų pozicijas, suteikiant jiems galimybę įtakoti visuomeninio transporto
organizavimą

• Sukurti tinkamai subalansuotą su visuomeniniu fondų panaudojimu susietą finansinę
struktūrą

• Būsimas ES miestų transporto reglamentavimas
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Ekonomikos vystymosi poveikis, kaip ir naudojimosi automobiliais augimas, buvo ypatingai
svarbus (kaip aprašyta anksčiau).
Kai kuriose šalyse konkurencija teikiant paslaugas buvo suformuota kaip tam tikra tvarka
artimiausiais metais, ir pereinamojo laikotarpio procesas buvo organizuojamas visam šiam
reikalui palengvinti. Šiuo atveju didelę įtaką daro valdžia, turinti galimybę organizuoti miestų
transportą kaip miestų plėtros priemonę. Ten, kur konkurencija buvo įvesta, padidėjo
efektyvumas. Kadangi pozityvūs pokyčiai vežimo srityje nevyksta vienodai, siekiant pagerinti
paslaugų kokybę konkurencijos sąlygomis, kuriamos naujos ir patobulintos priemonės.
Jungtinėje Karalystėje plėtros progresas akivaizdžiausias. Už Londono ribų konkurencinė tvarka
keliuose buvo įvesta, skelbiant papildomus konkursus nepelningoms paslaugoms. Kur tik rinkos
netobulumas galėjo suformuoti kliūtis, ten buvo sukurtos naujos priemonės toms kliūtims
įveikti.
Kitose šalyse šis procesas dar tik prasideda. Nustatyti barjerai, kliudantys integruotis į
konkurencingą aplinką bei privatizuoti visuomenines kompanijas. Šiose šalyse manoma, kad
pasikeitimų poveikis bus mažesnis negu pastangų jiems įvykdyti kaina. Tačiau pokyčiai yra
reikalingi dėl finansavimo problemų, atsirandančių dėl finansinių išteklių iš įvairių šaltinių
stokos. Pirmas pasiteisinęs žingsnis, pagerinęs efektyvumą, buvo sutarčių su subrangovais
sudarymas.
Palyginus su Vakarų Europa, centrinėje Europoje varomosios jėgos šiek tiek kitokios.
Vyriausybių finansinė padėtis turėjo lemiamos reikšmės plėtrai (net labiau negu kai kuriose
Pietų Europos šalyse narėse). Daugelio šalių biudžetiniai apribojimai nulėmė decentralizavimo
proceso atsiradimą, kai žemiausiu lygiu nebuvo adekvačiai rūpinamasi trūkstamais finansiniais
ištekliais, ir tokiu būdu sumažėjo teikiamų paslaugų. Kai kuriose Centrinės Europos šalyse
kainos žymiai padidėjo, kai tuo tarpu kitos šalys - turėjusios socialinių sunkumų - išlaikė
anksčiau buvusias žemas kainas. Tačiau liberalizavimo procesas Centrinėje Europoje aiškiai
žengia į priekį, kartais gal net sparčiau negu Vakarų Europoje. Teisinės reformos yra įvykusios
arba dar vykdomos, kad stojimo į ES metu šalių įstatymai atitiktų ES standartus.
Gali atrodyti keista, kad dauguma Europos sostinių (arba rajonai aplink sostines), lyginant su
kitais regionais toje pačioje šalyje, yra traktuojama skirtingai. Geriausi to pavyzdžiai būtų
Londonas ir Paryžius, tačiau lygiai taip pat ir Dubline, Briuselyje, Atėnuose bei Kopenhagoje
tvarka skiriasi nuo kitų miestų tose pačiose šalyse (daugeliu atvejų antras pagal dydį šalies
miestas veikia pagal tą patį “specialų režimą”). Specialųjį režimą paprastai sudaro tinklų
visuma, įskaitant ir traukinių paslaugas. Dažniausiai liberalizavimo proceso greitis šiuose
"specialiuose rajonuose" yra mažesnis, lyginant su likusia šalies dalimi.
Turėtų būti įdomu pamatyti, kokį poveikį turės naujieji ES įstatymai mišrių paslaugų tiekėjams.
Sutartys mišriems autobusų/traukinių tinklams bus pripažįstamos jau nuo pat jų sudarymo naujo
įstatymo įsigaliojimo laikotarpiu. Tačiau naujoms paslaugoms greičiausiai bus reikalinga jas
atskirti (tuo atveju, jei valdymo organai nenorės, kad geležinkelio paslaugos būtų priežastis
konkursams skelbti).
Dar vienas "pereinamojo laikotarpio" bruožas yra tam tikras geležinkelio paslaugų traktavimas.
Paprastai techniniai reglamentai geležinkelių ir kelių paslaugoms yra skirtingi, kaip ir sutarčių
sudarymo bei konkursų šioms dviems paslaugų rūšims skelbimo būdai. Tam tikra prasme tai
gali būti paaiškinama faktu, kad geležinkelio paslaugų liberalizavimą yra daug sunkiau
organizuoti, lyginant su kelių paslaugomis. Be to, daugelyje šalių lemiamą vaidmenį šiame
procese taip pat vaidina ir nuosavybė (nacionalinių geležinkelių). Daugelis šalių nenori
rizikuoti, kad jų geležinkelio bendrovės įsigytų skolų, kurios atsirastų kaip konkurencijos su
kitomis kompanijomis pasekmė.
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2.5 Nauja – tai ateitis, kelias pirmyn
Jungtinė Karalystė - tai vienas iš keleto pavyzdžių, kur "nauja" jau yra dabartinės praktikos
dalis. Gana greitas liberalizavimo tempas 1980-aisiais, kuris, deja, turėjo ir nemažai trūkumų,
nulėmė paprastesnį požiūrį paskutiniajame transporto politikos plane. Taigi šiuo metu Jungtinė
Karalystė žengia anapus "naujo".
Žvelgiant į Europą, sparčiausia liberalizavimo plėtra vyko vidutinio dydžio miestuose (pvz.,
Suomijoje). Tokiose šalyse kaip Nyderlandai ir Airija, tikimasi fundamentinių pokyčių, kai per
ateinančius keletą metų įsigalios naujoji reguliavimo sistema. Taigi, sunku ką nors daugiau
pasakyti apie "nauja" šiose šalyse.
Įdomus permainos elementas rinkos jėgų link yra skirtingų reglamentavimo rūšių poreikis (į
pirmą planą iškeltas ne mažesnis reguliavimas, bet atnaujintas reguliavimas). Be to, vyriausybės
turi įkurti stebėjimo ir priežiūros tarnybas, kad užkirstų kelią piktnaudžiavimą valdžia (valdymo
organas, užtikrinantis sąžiningą konkurenciją). Aiškus apribojimas yra tame, kad visuomeninio
transporto rinka turi mažai patirties su šios rūšies struktūromis, ypač vietiniu ir regioniniu
mastu. Nyderlanduose buvo įkurta speciali institucija, teikianti paramą vietos vyriausybei,
pavyzdžiui, organizuojant konkursų procedūras ir sudarant sutartis.
Viena iš naujų plėtros formų, kurias galima pamatyti daugelyje Centrinės Europos šalių (pvz.,
Lietuvoje, Lenkijoje, Bulgarijoje), yra naujo rinkos dalyvio - mikroautobusų paslaugų -
atsiradimas. Minėtose šalyse šios rūšies paslaugos gali būti labai pelningos. Didžioji dalis
privačių verslininkų sumaniai pasinaudoja painia reguliavimo sistema miestuose ir dažnai gana
"beviltiška" visuomeninio transporto kompanijų padėtimi. Visuomeninio transporto
kompanijoms, turinčioms fiksuotą mažą mokestį už važiavimą ir dažnai stokojančioms išteklių
dėl negautų subsidijų, paprastai yra neįmanoma konkuruoti su šiais privačiais autobusais,
aptarnaujančiais pelningus miesto rajonus.
Įdomu pastebėti, jog kai kuriose šalyse valdžia stengiasi skatinti "naujo" atsiradimą, įvesdama
rinkos akcijų procentus (pvz., Danijoje, Nyderlanduose).

Gana sunki užduotis yra įdėmiau
panagrinėti tą poveikį, kurį naujoji ES
įstatymų sistema gali turėti šalių narių
praktikoms. Peržiūrėti ES įstatymai dar
nėra patvirtinti, be to, dauguma su
reguliavimu susijusių iniciatyvų šalyse
narėse taip pat dar nėra užbaigtos.
Tačiau, turint galvoje parengtas šalių
ataskaitas, akivaizdu, jog vietinio ir
regioninio transporto buvimas ES naujųjų
įstatymų akiratyje kai kuriose šalyse turės
labai didelės reikšmės. Daugeliui Europos
vietinio ir regioninio transporto paslaugų -

nors buvo atlikti eksperimentai - sutarčių sudarymui, o ypatingai konkursų skelbimo
procedūroms vis dar nėra bendros praktikos. Tai turėtų pasikeisti.
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Tam tikru mastu geležinkelio paslaugų sferoje bei dideliuose miestuose su paslaugų įvairove
paslaugų teikėjai gali ir toliau sudarinėti tiesiogines sutartis. Palyginus su konkurencingu
konkursų organizavimu, tiesioginių sutarčių sudarymas turi mažesnį poveikį. Tačiau ypač
vidutinio dydžio Europos miestus, kur sudaromos ES ribas viršijančios paslaugų sutartys, bet
dėl geležinkelių paslaugų buvimo nesugebančių išskirti kai kurių taisyklių, labai paveiks šie
pasikeitimai:

• Konkurencingas konkursų organizavimas

• Sutartys ne ilgesniam kaip penkerių metų laikotarpiui

• Visuomeninės nuosavybės pozicijų bei atskirų sąskaitų visuomeninių paslaugų sutartims
pertvarkymas.

Pasekmė gali būti ta, kad laisva visuomeninio transporto paslaugų rinka Europoje iškils į pirmą
vietą vidutinio dydžio miestuose ir regionuose, kai tuo tarpu maži miestai, kurie organizuoja
savo paslaugas (žemiau ES nustatytų ribų) arba dideli miestai su geležinkelio paslaugomis
naudosis privilegijomis išlaikyti esamą labiau apsaugotą rinką.

2.6 Išvados
Vakarų ir Pietų Europoje galime pastebėti du skirtingus pastarųjų metų požiūrius. "Iš apačios
aukštyn" požiūris reiškia, kad visuomeninio transporto tiekėjams leidžiama plėtoti savo
paslaugas gana laisvai, o juridinė bei institucinė struktūra yra pritaikoma vėliau. "Iš viršaus
žemyn" požiūris būna ten, kur pirmiausia inicijuojama juridinė ir institucinė reforma, o praktikai
belieka reaguoti į naujus institucinius pakeitimus.
Ateityje derinant visuomeninių bendrovių veiklas su ES teise gali kilti tam tikrų sunkumų (pvz.,
Aarhus, Atėnai, Paryžius, Amsterdamas). Nors “nuosavybės klausimas” nėra europinio lygio
diskusijų objektas – šiuo klausimu ES egzistuoja neutrali pozicija – nacionaliniam bei
regioniniam kontekste tai lieka aktualu. Visuomeninė valdžios nuosavybė, skelbiant konkursus
paslaugoms, yra sunkiai suderinama su sutarčių sudarymu ir konkursų organizavimu. Daugelyje
miestų, ypač sostinėse, tokiose kaip Atėnai, visiškai nėra ženklų, kad nuosavybės klausimas
apskritai būtų svarstomas. Tai neabejotinai turės įtakos kuriant konkursų organizavimo
strategiją. ES reguliavimo sistemos projektas aiškiai rodo, kad visuomeninių bendrovių veiklos
nėra ta priežastis, dėl kurios jas reikėtų pašalinti iš bet kokių ES taisyklių sutartims sudaryti ar
konkursams organizuoti.
Viena didžiausių iš praeities likusių kontroversijų visuomeninio transporto srityje yra tai, kad
ekonominiai pakilimai nėra palankūs paslaugų tiekėjams. Dauguma žmonių įstengia išlaikyti
automobilius, bet, antra vertus, išlaidos, susijusios su visuomeninio transporto tiekimu, auga.
Nesugebėjimas kontroliuoti naudojimosi privačiais automobiliais, ypatingai didžiulėse
urbanizuotose vietovėse, sukels konfliktą su viešai reiškiama ES politika. Šiame kontekste
susijusios temos ir priemonės, tokios kaip privačių motorinių transporto priemonių augimo
tempas bei naudojimasis jomis, negali būti leidžiamos toliau plėtotis tokiu mastu kaip dabar.
Ignoruojant tokį nekontroliuojamą naudojimąsi automobiliais, ypač miestų aplinkoje,
automatiškai kyla problemos, susijusios su ES politika aplinkosaugos, žemės naudojimo, erdvės
plėtros bei planavimo srityse. Taip pat egzistuoja ir ekonominiai kaštai, susiję su sveikatos ir
gyvenimo kokybės klausimais, kuriuos lemia miestų užterštumas bei išlaidos, susijusios su kelių
ir stovėjimo vietų įrengimo infrastruktūros organizavimu.
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Skiriasi subsidijų lygis, pavyzdžiui, Prancūzijoje pajamos iš mokesčių už važiavimą sudaro
vidutiniškai apie 54% viso tinklo veikimo kaštų. Nyderlanduose, priklausomai nuo regiono,
išlaidų padengimas sudaro 35-40%. Tačiau šiais skaičiais turėtų būti operuojama labai atsargiai,
kadangi skiriasi skaičiavimo būdai.
Žvelgiant į MARETOPE taikomo organizacinio modelio pabaigą, viena iš išvadų yra ta, kad
šalys negali būti taip lengvai priskiriamos grupei su tam tikra galutine antrašte (pvz., valdžios
inicijuotos lengvatos tiesioginėms sutartims), kadangi daugelyje šalių kartu egzistuoja daugybė
organizacinių formų. Įdomi ES įstatymų bazės įtaka gali būti ta, kad vidutinio dydžio miestai
skirtingose valstybėse gali būti labiau panašūs (organizacine, konkursų organizavimo, sutarčių
sudarymo prasme), negu, pavyzdžiui, vidutinio dydžio ir dideli miestai toje pačioje šalyje,
kadangi tik vidutinio dydžio miestai turės visiškai paklusti ES taisyklėms.
Galiausiai gali būti aptiktas dar vienas bendras bruožas. Beveik nėra Europoje regiono, kur
nebūtų organizuojami konkursai arba bent jau sudaromos sutartys. Žinoma, konkurencingų
elementų procedūrose išlaikymas žymiai skiriasi, kaip skiriasi ir kontraktų trukmė (nuo kelerių
metų iki, pavyzdžiui, 30 dienų (Tulūza). Vis dėlto, tai yra pagrindinis klausimas turintis
tiesioginį ryšį su europiniame lygmenyje paskutiniu metu kuriama sistema.

2.7 1 modulio pratimai ir užduotys
Žemiau pateikiami pratimai ir užduotys nėra privalomi ar labai išsamūs. PORTAL supranta, kad
skirtingose šalyse egzistuoja skirtingos švietimo sistemos, todėl šie pratimai yra labiau
nurodomojo pobūdžio. Taip pat minėti pratimai neketina išstumti kitų užduočių, kurias kursų
dėstytojas gali parengti studentams kaip platesnę kursų studijų dalį. Šių pratimų tikslas –
patikrinti žinias ir įgūdžius, kurie turėtų būti įgyti, naudojantis šia medžiaga.

1. Nusakykite bendrais bruožais įstatymų dėl visuomeninio keleivinio transporto raidą
Europoje nuo XX a. vidurio. Pateikite pavyzdžių, iliustruojančių jūsų atsakymą,
remdamiesi specifine europine trijų ES šalių narių patirtimi.

2. Išnagrinėkite bendrąją ES transporto politiką bei apžvelkite jos įtaką siūlomiems
reguliavimo pokyčiams, kurie atsirado ES 1990-aisiais.

2.8  Siūlomos literatūros sąrašas 1 modulio medžiagai
European Commission (1996), The citizen’s network - Fulfilling the potential of public
passenger transport in Europe, Green Paper, Directorate-General VII Transport, Brussels.
European Commission (1998), Developing the Citizen’s Network, communication from the
Commission to the Council, the European Parliament, the Committee of the Regions and the
Economic and Social Committee, COM(1998)431, Directorate-General VII Transport, Brussels.
EQUIP Research Consortium (2001), Transport Research – 5th. Framework Programme – Office
for Official Publications of the European Communities, Luxembourg
FISCUS Research Consortium (1999), Cost Evaluation and Financing Schemes for Urban
Transport Systems, Transport Research – Fourth Framework Programme – Final report
ISOTOPE Research Consortium (1997), Improved Structure and Organization for Urban
Transport Operations of Passengers in Europe, Transport Research – Fourth Framework
Programme – Report 51, 177 pp., Office for Official Publications of the European
Communities, Luxembourg.
MARETOPE (2001), Office for Official Publications of the European Communities,
Luxembourg.
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QUATTRO Research Consortium (1998), Quality approach in tendering urban public transport
operations, Transport Research - Fourth Framework Programme Urban Transport - Report 76,
229 pp., Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg.
SORT-IT Research Consortium (1998) Office for Official Publications of the European
Communities, Luxembourg
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3. Visuomeninio transporto paslaugų traktavimas
3.1 Specifiniai mokymo rezultatai
Įsisavinę šio modulio medžiagą, besimokantieji suvoks:

• kaip reguliavimo sistemas įgyvendina valstybės ir reguliavimo valdžios organai, nustatantys
konkurencines sąlygas visuomeninio keleivinio transporto paslaugų “kelyje” ir “ne kelyje”
tiekimui.

• skirtingus modelius, kurie įtakojo nacionalinės ir regioninės valdžios organų sprendimus,
taikant konkurencijos politiką.

• valdžios organų apsvarstytus skirtingus konkurencingus modelius, siekiant sukurti
konkurenciją visuomeninio keleivinio transporto rinkoje.

• įvairių visuomeninio keleivinio transporto paslaugų proceso dalyvių vaidmenį.

3.2 Įvadas
Paskutiniaisiais dešimtmečiais vietinio ir regioninio visuomeninio transporto organizavimas
Europoje patyrė žymių permainų, paskatinusių naudoti kai kurias konkurencijos formas.
Plačiąja prasme šios formos galėtų būti suskirstytos į tam tikras grupes su antraštėmis
konkurencija “kelyje” ir konkurencija “ne kelyje”. Tačiau tos organizavimo formos, kurios buvo
faktiškai įdiegtos įvairiose šalyse, sudaro daug didesnę įvairovę, negu galima įsivaizduoti pagal
šį suskirstymą. Nors konkurencija “kelyje” suteikia galimybę plėtoti paslaugas kaip paslaugų
tiekėjai nori, sistemos, naudojančios konkurenciją “ne kelyje”, paprastai nurodo gana griežtai,
kokias paslaugas reikia teikti, tačiau palieka jų įgyvendinimo įvairovę.
Išskyrus Britaniją (konkurencija “kelyje”), didžioji dalis Vakarų Europos šalių, kur buvo įdiegta
konkurencija, pasirinko įvairias reguliavimo režimo formas, naudodamosi konkurencija “ne
kelyje” (Švedija, Danija, Prancūzija, Vokietija ir Nyderlandai). Esant tokiems režimams,
transporto administracijos išlaikė (arba įgijo) visas galias transporto paslaugoms nustatyti.
Tuomet yra naudojamos konkurencingos konkursų skelbimo procedūros, norint atrinkti pačius
efektyviausius paslaugų tiekėjus, kuriuos daugiausiai suplanuoja administracija ar valstybinės
planavimo kompanijos. Vis dėlto atrodo, kad augantis skaičius linkęs keisti paslaugų
projektavimo sprendimus atrinktais paslaugų tiekėjais.

1 paveiksle pateikiama visuotinė organizavimo formų, kurias galima sutikti Europos
visuomeninio transporto sferoje, klasifikacija. Pirmasis diagramoje pateiktas skirtumas yra
dichotomija tarp “valdžios iniciatyvos” ir “rinkos iniciatyvos”. Esant administracijos
skatinamam režimui, tie valdžios organai, kuriems teko atsakomybė už transportą (čia ir toliau
vadinama “transporto administracija”) turi teisinį iniciatyvos monopolį. Visa produkcija arba
įėjimas į rinką yra sąmoningai šališkos valdžios iniciatyvos gaminti ar reikalauti paslaugų
kūrimo rezultatas (tokia yra, pavyzdžiui, dabartinė teisinė situacija vietinio keleivinio transporto
srityje Prancūzijoje, už Paryžiaus regiono ribų).
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Esant rinkos skatinamam režimui, transporto paslaugų pasiūla remiasi autonominio įėjimo į
rinką principu. Tokia yra dabartinė teisinė situacija vietinio keleivinio transporto srityje
Didžiojoje Britanijoje – su nedaug apribojimų, ir Vokietijoje bei Nyderlanduose – su daugiau
apribojimų.

1 pav.: Organizacinės visuomeninio transporto formos, Šaltinis: Maretope

Trumpai tariant, pagrindinis skirtumas yra tarp organizacinių formų, kur teisė inicijuoti
keleivinio transporto paslaugų kūrimą yra palikta administracijai, kuri po to gali tą teisę
atstovauti, o tose organizacinėse formose, kur teisė priklauso “rinkai”, jos gali imtis bet kas.
Reikia pažymėti, kad visi šioje lentelėje pateikti režimai gali turėti naudos iš konkurencingų
konkursų organizavimo, norint sudaryti kontraktus visoms jų veiklos dalims. Pabrėžtina, kad
konkurencingi konkursai yra tiktai atrinkimo mechanizmas šiame išorinių šaltinių kontekste,
tačiau tai nėra atskira organizacinė forma.
Kitose pastraipose aprašyti rinkos iniciatyvos ir valdžios iniciatyvos režimai, pateikiami du
skirtingų režimų pavyzdžiai, kad būtų galima žvilgtelėti į susijusių proceso dalyvių sąveiką.
Maretope projekte šiam klausimui skiriama daugiau dėmesio, todėl rekomenduojama paskaityti
ten pateiktą medžiagą. Kad besimokantieji geriau suvoktų, pateikiami įvairūs santykių tarp tokių
kategorijų, kaip “vartotojai” ir “balsuotojai”, “administracija” ir “transporto kompanijos”
elementai. Šie grafikai parodo skirtumą tarp įtakų, mokėjimų, paslaugų teikimo ir rinkos
iššūkių. Tačiau minėtais grafikais negalima parodyti sprendimus priimančių jėgų pasiskirstymo
tarp veikiančiųjų grupių strateginiame, taktiniame ir veiklos lygmenyje. Dėl to kitoje šio
dokumento dalyje bus pateikti papildomi skaičiai (žr. 4 pav., p. 22).
Labai svarbu pastebėti, kad keletas pavyzdžių visiškai atitinka bet kurią iš šių organizacinių
formų. Tik dėmesingai skaitant ir suvokiant teisines, reguliavimo ir organizacines sistemas,
galima įgyti reikalingos informacijos, siekiant nustatyti realiai pasaulyje egzistuojančias
organizacines formas ir palyginti jas su “grynosiomis organizacinėmis formomis”.

Organizacinės formos

Visuomeninė
sistema

t

Koncesija Įgaliojimų
suteikimas

Organizacinė
įvestis

Valžios iniciatyva Rinkos iniciatyva

Atstovaujamasis valdymas

Viešasis valdymas (Vyrauja visuomeninės
kompanijos)

pastaba!
Realizavimo
konkursai

galimi
visuose

modeliuose

(Vyrauja privačios kompanijos)
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3.3 Rinkos iniciatyva
Rinkos iniciatyva grindžiamiems režimams būdinga bendra charakteristika – komerciškai
gyvybingos paslaugos linkusios pasirodyti už autonominių rinkos procesų ribų. Rinkos
iniciatyvos režimai varijuoja nuo visiškai konkurencingo “atviro įėjimo režimo” iki griežto
“teisių suteikimo režimo”, kuomet operatoriams yra suteikiama daugiau ar mažiau nuolatinių ir
išplėstinių privilegijų. Tai gali atrodyti kaip du ištisinėje aplinkoje esantys kraštutinumai.
Valdžia taip pat gali nustatyti eilę “žaidimo taisyklių” visiems rinkoje esantiems proceso
dalyviams, kontroliuodama ir apribodama jų veiksmus (žr. 2 pav.). Tai gali būti apibūdinama
kaip “stebėjimo ir kontrolės tarnybos” (watchdog) ir/ar “teisėjo” vaidmuo. Vienas tokių
pavyzdžių būtų plėšikavimo kontrolė Didžiojoje Britanijoje, kurią vykdo Sąžiningos prekybos
įstaiga (Office of Fair Trade). “Žaidimo taisyklių” pavyzdžiu galėtų būti taisyklės, susijusios su
pasiūlos tarp kaimyninių ir iš dalies vienas kitą dengiančių operatorių koordinavimu. Kitais
žodžiais tariant, galima sakyti, kad operatoriai, kartą pasirodę rinkoje,turi laikytis daugybės
vadovaujančių taisyklių, tokių kaip, pavyzdžiui, garantuojančių integraciją į sistemą, derinančių
jų tvarkaraščius su kaimynais dėl geresnio susisiekimo,tos pačios bilietų sistemos naudojimas,
dalyvavimas integruotoje informacinėje sistemoje ir t.t.. Toks valdžios organų įsikišimas gali
būti pavyzdys, kaip spręsti rinkoje patirtas nesėkmes, susijusias su tinklų veiksmingumu.

 2 pav.: Valdžios organai, nustatantys” žaidimo taisykles", Šaltinis: Maretope

Simbolių, naudojamų trišalę sąveiką vaizduojančiuose grafikuose, paaiškinimai:
C=vartotojai, V=balsuotojai, A=valdžia, O=operatoriai
n=nacionalinis, r=regioninis, l=vietinis.
Šešėlis nurodo “keletą” veikėjų

3.4 Valdžios iniciatyva
Valdžios iniciatyvos režimams būdingas bendras bruožas – paslaugos gali atsirasti tik sąžiningo
valdžios veikimo pasėkoje. Veikiant vien tik paprastoms rinkos jėgoms, negali būti teikiama
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Balsavimas
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jokių paslaugų, kadangi nėra teisinių nuostatų, galinčių padaryti įmanomą tokią autonominę
įvestį (toks teisinis visuomeninis iniciatyvos monopolis egzistuoja Prancūzijoje, už Paryžiaus
regiono ribų). Taigi valdžia, egzistuojant šios rūšies režimui, yra monopolį turintis
“verslininkas”, kadangi jokios paslaugos negali atsirasti be jos įsikišimo ar nurodymo. Vertinant
šių sistemų ribose bei turtinę nuosavybę laikant pagrindiniu klasifikacijos kriterijumi, galima
pamatyti tam tikrą skirtumą tarp režimų, kurių pagrindas - lengvatų ar frančizės teikimas bei
visuomeninė nuosavybė.
Kai teikiamos lengvatos ar frančizė, administracija atrenka kompaniją (žr. 3 pav.), galinčią
teikti visuomeninio transporto paslaugas (paprastai tinklą). Dažniausiai ši kompanija yra
įrengimų bei transporto priemonių savininkė (tokį pavyzdį galima rasti Rouen mieste,
Prancūzijoje). Atrankos procedūra gali vykti pagal įvairiausias procedūras (pvz., tiesioginė
atranka, derybos po pirminės atrankos arba konkurencingo konkurso rengimas). Geras to
pavyzdys yra tuomet, kai kartu sujungiama atskirtos nuosavybės infrastruktūroje, geležinkelio
riedmenys ir keleivinio transporto paslaugų tiekimas. Būtent tokia yra priemonė, kurią frančizės
būdu iš bendrovės British railways įsigijo daugybė operatorių.

 3 pav.: Lengvatų teikimas ir atstovaujamasis valdymas, Šaltinis: Maretope

Esant atstovaujamajam valdymui (žr.  3 pav.), administracija teikia lėšų privačiam operatoriui,
kuriam paveda vadovavimą tinklui (tokį pavyzdį galima rasti daugelyje Prancūzijos miestų,
tokių kaip Lilis ar Lionas). Tokiu atveju gali būti naudojama keletas procedūrų. Atstovaujamojo
valdymo ir koncesijos atvejai gali būti suvokiami kaip ištisinė aplinka tarp dviejų kraštutinumų.
Tokio sutvarkymo dėka atsiranda galimybė sudaryti daug kontraktų, sukeliančių daugiau ar
mažiau veiklos, komercinės ar investicinės rizikos bei suteikiančių daugiau ar mažiau laisvės,
kuriant paslaugas. Naudojantis trišaliais grafikais, tiesiog neįmanoma pristatyti visų šių santykių
detalių. Kitame modulyje bus detaliau pateiktas specifinis sprendimų galios procese
dalyvaujantiems veikėjams pasiskirstymas. Ten pateikti grafikai (žr.  4 pav. ir5 pav.) turėtų būti
analizuojami kartu su šiame skyriuje pateiktais grafikais.
Esant šios rūšies režimui, be iniciatoriaus vaidmens, valdžia įgyja dar ir licencijų išdavėjo
operatoriams vaidmenį bei veikia kaip “stebėjimo ir kontrolės tarnyba” arba “arbitras”,
nustatantis žaidimo taisykles. Reikia pažymėti, kad šie įvairūs administracijos vaidmenys
nebūtinai turi būti atliekami tų pačių valdymo organų. Galbūt netgi geriau, kad jie kaip tik
nebūtų vykdomi tos pačios administracijos, kad būtų išvengta interesų konflikto.
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3.5 Įvairūs administracijos vaidmenys, esant rinkos ir valdžios
iniciatyvoms

Apibendrinant galima pasakyti, jog administracija gali vaidinti keletą vaidmenų esant tiek
rinkos iniciatyvos, tiek valdžios iniciatyvos režimui.:
Licencijavimas: įvertinti, kaip potencialūs operatoriai laikosi techninių standartų bei kaip vykdo
juridinius įsipareigojimus (t.y. galimybės imtis verslo suteikimas), esant visiems režimams. Šis
modelis siūlomas “Naujai institucinei sistemai visuomeniniam keleiviniam transportui Airijoje”
(keliai).
Įgaliojimų teikimas: nagrinėti aktualios rinkos įvesties patrauklumą pagal autonominius
licencijuotus operatorius (t.y. priėjimo prie rinkos, esant rinkos iniciatyvos režimui, suteikimas);
autobusų keleivinio transporto modelis, svarstomas Danijoje.
Lengvatų teikimas: imtis iniciatyvos kuriant transporto paslaugų lengvatas bei atrinkti
(konkurencingų konkursų skelbimo ar kitu būdu) licencijuotą operatorių lengvatoms gauti (t.y.
priėjimo prie rinkos suteikiamas valdžios iniciatyva). Šis modelis siūlomas daugelyje šalių,
įskaitant ir Austriją.
Reguliavimas: nustatyti “žaidimo taisykles” rinkoje esantiems operatoriams, drauge su
veikiančiu stebėjimo ir kontrolės tarnybos bei arbitro monitoringu bei stiprinant šias žaidimo
taisykles visuose režimuose. Toks modelis yra pritaikytas Britanijoje ir Ispanijos regionuose.
Verslumas: kuomet valdžia sukuria ir patiria verslumo riziką transporto paslaugų srityje, tai
vyksta arba įsigyjant visuomeninio transporto kompaniją (arba neinkorporuotą vidinį skyrių,
teikiantį transporto paslaugas), arba teikiant paslaugas iš kitų šaltinių. Tokiu būdu, sekant
valdžios iniciatyva (teisinė visuomeninė monopolija) arba rinkos iniciatyva, valdžios organų
sukurtos paslaugoms turi būti suteikti įgaliojimai. Studentams būtų verta pasidomėti plačiau šia
studija, kurioje aprašomas modelis yra Suomijoje, būtent Helsinkio ir Turku rajonuose.
Subsidijavimas: dviems tikslams: skatinti bendrąją paslaugų pasiūlą ir perpaskirstyti lėšas
tikslinėms visuomenės grupėms (neįgalūs žmonės, pagyvenę žmonės, bedarbiai).
Norint aprašyti organizacinių sistemų funkcionavimą, labai svarbu atskirti šiuos skirtingus
vaidmenis. Taip pat svarbu pažymėti, ar šiuos vaidmenis atlieka ar neatlieka skirtingi valdžios
organai, ir pastebėti jų abipusius santykius.
Daugeliu atvejų pateikiami keli valdžios organų lygiai, pvz., vietinė, regioninė ir nacionalinė
valdžia. Svarbu adekvačiai pristatyti santykius, kurie gali arba negali egzistuoti tarp šių įvairių
lygių, turint galvoje finansavimą ir bendradarbiavimą, t.y., kūrimą tokių koordinavimo organų
kaip Zweckverbände ir Verkehrsverbünde Vokietijoje.
Taip pat verta paminėti, kad yra tik keletas atvejų, kur skirtingi modeliai yra neprieinami vieni
kitiems, kadangi daugelyje instancijų valstybė dėl politinių ar socialinių priežasčių nusitaiko į
specifinius visuomenės sektorius per subsidijas, arba siekia paremti specifinę politiką
aplinkosaugos arba žemėtvarkos srityse. Taip pat akivaizdu, kad daugelyje šalių dėl istorinių
priežasčių netrokštama susikoncentruoti ties viena visuomeninio transporto paslaugų valdymo
ar planavimo priemone. Todėl yra svarbu suprasti teisinę ir reguliavimo sistemą, egzistuojančią
kiekvienoje valstybėje ir regione.

3.6 2 modulio pratimai ir užduotys
Žemiau pateikiami pratimai ir užduotys nėra privalomi ar labai išsamūs. PORTAL supranta, kad
skirtingose šalyse egzistuoja skirtingos švietimo sistemos, todėl šie pratimai yra labiau
nurodomojo pobūdžio. Taip pat minėti pratimai neketina išstumti kitų užduočių, kurias kursų
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dėstytojas galbūt norės parengti studentams kaip platesnę kursų studijų dalį. Šių pratimų tikslas
– patikrinti žinias ir įgūdžius, kurie turėtų būti įgyti, naudojantis šia medžiaga.
1. Apibrėžkite šias sąvokas ir pateikite specifinių kiekvienos iš jų pavyzdžių:

- Konkurencija rinkoje

- Transporto administracijos organizavimas

- Reguliuojanti transportą valdžia

- Transporto planavimo agentūros
2. Išsamiai paaiškinkite kiekvieno funkcijas ir nurodykite pavyzdžių Europoje:

- Transporto administracijos organizavimas

- Reguliuojanti transportą valdžia

- Transporto planavimo agentūros
3. Paaiškinkite, ką reiškia rinkos iniciatyva ir parodykite, kaip ji įtakoja sprendimų priėmimo

procesą. Ypatingai pabrėžkite įvairių veikėjų, įtrauktų į sprendimų procesą, vaidmenį.
Respondentai turėtų papildyti savo atsakymus pavyzdžiais.

4. Pasitelkdami rinkos ir valdžios iniciatyvos modelių Europos visuomeninio transporto srityje
pavyzdį, nurodykite vieną vietovę Europoje ir sekite, kaip vyko proceso raida nuo
reguliavimo reformos iki faktinio įgyvendinimo. Nusakykite bendrais bruožais
dalyvaujančių atlikėjų problemas ir galutinius faktinius paslaugų teikimo rezultatus, kaip
patvirtina praktika pasirinktoje vietovėje.

3.7 Siūlomos literatūros sąrašas 2 modulio medžiagai

(Žemiau siūlomos literatūros sąrašas yra tik nurodomojo pobūdžio ir nėra visapusiškas.
Išsamesnį siūlomos perskaityti literatūros sąrašą galima rasti MARETOPE projekto medžiagoje
bei Europos Komisijos internetinėje svetainėje).
Department of the Environment, Transport and the Regions (1998a) A New Deal for Transport:
Better for Everyone, Cm 3950, The Stationery Office, London
Department of the Environment, Transport and the Regions (1999a) Focus on Public Transport
1999a, The Stationery Office, London.
Dodgson, J and Katsoulacos, Y. (1998) Quality Competition in Bus Services: Some Welfare
Implications of Bus Deregulation, Journal of Transport Economics and Policy, 22, 263-282
Federtasporti-Website-http/www.federtaspoti.it/
Federtrasporti (March,1999), Bollettino Economico sui Settore del Trasporti, Efficienza e
Suissidiartita: il Trasporto Locale dopo la Riforma
FISCUS Research Consortium (1999), Cost Evaluation and Financing Schemes for Urban
Transport Systems, Transport Research – Fourth Framework Programme – Final report
QUATTRO Research Consortium (1998), Quality approach in tendering urban public transport
operations, Transport Research - Fourth Framework Programme Urban Transport - Report 76,
229 pp., Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg
FISCUS (2001) European Commission, Brussels
Ireland, (2001) New Institutional Frameworks Public Passenger Transport in Ireland, The
Stationery Office, Dublin. Italian Ministry of Transport –website-
http:/www.trasportinanavigazione.it/
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ISOTOPE Research Consortium (1997), Improved Structure and Organization for Urban
Transport Operations of Passengers in Europe, Transport Research – Fourth Framework
Programme – Report 51, 177 pp., Office for Official Publications of the European
Communities, Luxembourg.
MARETOPE Research Consortium (2001) Deliverables 1,2,3, Office for Official Publications
of the European Communities, Luxembourg.
Van de Velde, Didier,(2000), Managing and Assessing Regulatory Evolution in local Public
Transport Operations in Europe, in MARETOPE, Deliverable 1. Funded through the 5th.
Framework RTD Programme, 2000.
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4. Visuomeninio transporto planavimo ir kontrolės
lygiai

4.1 Specifiniai 3 modulio mokymo rezultatai
Įsisavinę šį modulį, besimokantieji supras:

• esminius veiksnius, įtakojančius sprendimų priėmimo procesą ir poveikius, valdančius
teikiamos paslaugos planavimo ir kontrolės procesą

• veikėjų, prisidedančių prie sprendimų priėmimo proceso, tapatumą ir vaidmenis

• sprendimų priėmimo galios tarp skirtingų veikėjų nustatymą.

4.2 Įvadas
Kadangi prieš tai pateikti moduliai pateikė sąveikos tarp šalių, teikiančių visuomeninio
keleivinio transporto paslaugas, apibendrinimą, šis modulis labiau koncentruosis ties sprendimų
priėmimo galios nustatymu. Remdamiesi skirtingais teoriniais apibrėžimais (žr. Anthony, 1988
arba Hellriegel ir Slocum, 1992), mes vartosime šiuos apibrėžimus1:
Strateginis lygmuo: strateginis planavimas yra įtrauktas į bendrųjų tikslų formuluotę ir
naudojamas, bendrais bruožais nusakant priemones, kurias galima panaudoti, norint įgyvendinti
užsibrėžtus tikslus.

Trumpai: ko mes norime pasiekti?
Taktinis lygmuo: taktinis planavimas reiškia sprendimų priėmimą, įsigyjant priemones,
galinčias padėti siekti bendrųjų tikslų, ir kaip tas priemones veiksmingiausiai panaudoti.

Trumpai: koks produktas gali padėti mums pasiekti šių tikslų?
Veikimo lygmuo: padeda įsitikinti, kad nurodymai yra vykdomi, ir kad tai yra atliekama labai
efektyviai.

Trumpai: kaip pagaminti produktą?

                                                     
1 Šį suskirstymą pirmą kartą panaudojo Van de Velde (1992), norėdamas palyginti visuomeninio transporto
organizacines formas. Vėliau šis suskirstymas buvo išplėtotas to paties autoriaus (Van de Velde, 1997).
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 4 pav. matome, kaip šie lygiai ir jų pasekmės atrodo visuomeninio transporto sektoriuje,
neduodant nuorodų į jokį specifinį teisinį ar reguliavimo foną: lentelėje nurodytos sąvokos yra
pavyzdžiai, giminingi paprastam autobusų tinklo atvejui mažuose miestuose. Sąvokos galėtų
būti žymiai ilgesnės, jeigu būtų įtrauktos fiksuotos dideliems miestams būdingos
infrastruktūros.

 4 pav.: Viešojo transporto planavimo ir kontrolės lygiai, Šaltinis: Maretope

Priešingai nei techninės įrangos pusėje, kuri reiškia transporto priemonių nuvažiuotų kilometrų
skaičių, apibrėžiame programinės įrangos pusę – čia yra viskas, kas padeda parduoti transporto
priemonių kilometrus, t.y. transformuoti juos į keleivių kilometrus. Žvelgiant iš veiklos
perspektyvos, be abejo, turėtų būti grįžtamasis ryšys tarp procese dalyvaujančių sprendimo
lygių, ypač tų, kurių pagrindas yra grįžtamasis ryšys iš klientų (potencialių). Be to, būtų idealu,
jei egzistuotų ryšys tarp techninės įrangos ir programinės įrangos pusių strateginiame lygyje,
kas galėtų užtikrinti adekvačią paslaugų raidą, pagal rinkos poreikius ir bendruosius tikslus.
Aiškumo dėlei reikia pasakyti, jog duomenys 5 pav. nesikoncentruoja vien tik ties šiais
dinamiškais ryšiais ir informacijos grįžtamuoju ryšiu.
Kaip ir bet kurios produkcijos atveju, vienas ar keletas veikėjų gali būti atsakingi už kiekvieną
iš šių lentelėje pateiktų sprendimų. Apskritai strateginė-taktinė-veikimo sistema gali būti kaip
pagrindinio veiksnio sistema(-os). Gali egzistuoti gausybė šios pagrindinio veiksnio (veiksnių)
sistemos organizavimo formų. Keletas tokių formų pavaizduota šiuose grafikuose.

Strateginis

Ilgas periodas (5 metai)

Lygis

Ko mes norime
pasiekti?

Bendras aprašymas

Bendrieji tikslai

Bendras paslaugų aprašymas

Sprendimas
“Programinė įranga” “Techninė įranga”

Sritis
Tikslinės grupės
Intermodalumas

Detalios paslaugų charakteristikosTaktinis

Vidutinės trukmės
periodas (1-2 metai)

Kurios paslaugos gali
padėti siekti šių tikslų?

Veikimo

Trumpas periodas (1-6 mėnesiai)

Kaip sukurti šias
paslaugas?

Pardavimai
Pardavimo veikla

Informacija visuomenei…

Produkcija
Infrastruktūros valdymas

Transporto priemonių
registras ir remontas
Personalo registras

Mokesčiai už važiavimą
Įvaizdis

Papildomos paslaugos

Transporto
priemonė
Maršrutas

Tvarkaraštis

Transporto politika
Rinkos akcijos
Pelningumas



Visuomeninė reguliavimo sistema ir įstatymdavystė 27

PORTAL Rašytinė medžiaga www.eu-portal.net

4.3 Organizacinių formų pristatymas, pasitelkiant aukščiau minėtas
koncepcijas sisteminiu lygiu

Vartojant planavimo ir kontrolės lygius taip, kaip jie pristatyti aukščiau, kartu su organizacinių
formų klasifikacijos pateiktomis įžvalgomis, tampa įmanoma nubraižyti tiek egzistuojančių, tiek
konceptualių organizacinių formų visuomeniniame transporte grafinius vaizdus.2 Viena
organizacinė forma bus pristatoma toliau.
Pagrindinis dėmesys čia sutektas į valdžios vaidmenį (ar valdžių) kaip lengvatas teikiančią
administraciją, kuri imasi iniciatyvos paslaugoms kurti ir “pagrindinio veiksnio” sistemai
vadovauti, bei kitą jos vaidmenį – įgaliojimų teikimą ir reguliavimą, kontroliuojant rinkos
iniciatyvą. Valdžios licencijavimo (priėjimas prie verslo), verslumo (transporto kompanijų
nuosavybė) ir subsidijų teikimo funkcijos aiškumo dėlei yra pavaizduotos grafikuose.
Demokratiški santykiai tarp žmonių ir (transporto) administracijos taip pat yra pridėti prie
pagrindinio veiksnio sistemos, nors pridėti, tiesą pasakius, tik administracijos iniciatyva.

Pavyzdys: Konkursų projektavimui ir įgyvendinimui organizavimas (Frančizė)
Organizacinės formos suteikia transporto operatoriams pakartotinio projektavimo laisvę. Jas
riboja minimalūs lengvatas teikiančios agentūros nustatyti standartai (tokie kaip keleiviams
skirtų paslaugų reikalavimai, kuriuos nustatė Britanijoje Office of Passenger Rail Franchising).
Tokia agentūra organizuoja konkursus visoms paslaugoms, remdamasi transporto
administracijos instrukcijomis. Skilimas tarp administracijos “transporto departamento” ir
konkursus organizuojančios agentūros rodo sąveiką “rankos atstumu”, bet nėra labai
reikalingas. Valdžia taip pat gali nustatyti minimalius pačių paslaugų standartus ir lygius, tokiu
būdu nustatydama “visuomeninių paslaugų priedermes” (žr. 5 lentelę).
Ta organizacinė forma, kurią frančizei panaudojo Britų geležinkeliai, yra tokia pat, kaip ir
prancūzų praktika miestų visuomeninio transporto tinkluose. Tačiau prancūzų praktikoje
skirtumas tarp administracijos “transporto departamento” ir lengvatas teikiančios agentūros arba
išvis neegzistuoja, arba nėra toks griežtas, kaip parodyta šioje organizacinėje formoje. Be to,
skirtingumas tarp šios organizacinės formos ir praktikos Prancūzijos miestų tinkluose
balansuoja tarp operatorių ir valdžios organų. Nors Prancūzijoje paslaugų teikėjas turi gana
stiprias pozicijas derantis dėl sutarčių sudarymo, jo padėtis dažnai yra silpnesnė kontrakto metu,
kadangi dauguma jo laisvių dažnai “nugaruoja”. Jam leidžiama valdžiai pasiūlyti paslaugų
pakeitimus, tačiau nesuteikiama galimybė nuspręsti dėl faktinių pokyčių.

                                                     
2 Žr. Van de Velde ir van Reeven (1996), norėdami sužinoti ankstesnį ir platesnį šių modelių apibrėžimą Danijos
transporto ministerijai skirtoje ataskaitoje apie konkursų organizavimo įgyvendinimą visuomeninio transporto sektoriuje
Nyderlanduose.
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5 pav.: Projektavimo ir įgyvendinimo konkursų organizavimas (lengvatų teikimas) (BR Franchising),
Šaltinis: Maretope

Raktas lentelei:

• pirmoji lentelės eilė rodo, kurie veikėjai yra įtraukti į aprašomą organizacinę formą.
Kiekvieno veikėjo kilmė yra pateikta po jo bendruoju pavadinimu.

• antroji lentelės eilė rodyklės pavidalo blokais žymi, kuri kontrolės sąveika yra tarp procese
dalyvaujančių veikėjų.

• Žemesnioji lentelės dalis rodo, kurie veikėjai yra atsakingi už įvairius 4 pav. pateiktus
sprendimus, sugrupuojant juos po atsakingais už juos veikėjais. Baltas blokas žymi, kad
veikėjas, po kuriuo yra šis blokas, yra vienintelis arba pagrindinis atsakingas asmuo už tą
sprendimą. Blokas su šešėliu žymi, kad veikėjas taip pat turi tam tikrą sprendimo galią šalia
dešinėje arba kairėje pusėje esančiam klausimui. Tekstas skliausteliuose ir užtamsintuose
blokuose rodo veikėjui priskiriamos įtakos tipą. Šis pavyzdys naudojamas lentelėse (čia tarp
citatų): sugebėjimas “diskutuoti”, teikti “pasiūlymus”, nustatyti “minimalius standartus”
kontraktui, sukurti mokesčio už važiavimą “nuolaidas”, įvesti transporto priemonės
“tinkamumo standartus”, reikalauti paslaugų “derinimo” ir “publikavimo”.
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Veikimo
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(Min.std.)
(Min.std.)

Mokestis už važiav.
Maršrutai

Tvarkaraščiai
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Informacija

Personalo vadyba
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• Vertikaliai esantis tekstas žymi priemonę arba atrankos mechanizmą, naudojamą padėti į
vietą antroje lentelės eilėje pristatytą sąveiką.

4.4 Sprendimų tarp veikėjų pasidalijimas
Daugeliu atvejų vienai temai priklausantys sprendimai, tokie kaip mokestis už važiavimą ar
maršrutai, negali būti priskirti tik vienam veikėjui. Kiek mokesčiai už važiavimą susieti, galima
apžvelgti – nesvarstant, ar tai gerai, ar blogai – kad politinė taryba siekia įgyti didžiausią
sprendimo galią mokesčių už važiavimą didinimui, kartais netgi nulemiant  mokesčių lygius.
Tokiais atvejais mokesčių struktūrą apsprendžia koordinacinis organas, atsakingas už
visuomeninio transporto planavimą ir kad faktinį tokių mokesčių lygį nulemia transporto
operatoriai kitų veikėjų nustatytose ribose. 6 pav. iliustruoja, kaip tokie sprendimai gali būti
pavaizduojami grafiškai.

6 pav: Sprendimų tarp veikėjų pasidalijimas, Šaltinis: Maretope

Bendra daugeliui organizacinių forma tema – tai sprendimas “deleguoti”, “sudaryti rangos
sutartį su kita bendrove”, “ieškoti nestandartinių šaltinių” arba priešingai, turėti visus
sprendimus vienoje organizacijoje (vidinė hierarchija). Taip įvyksta dažniausiai esant
kontraktiniams santykiams tarp veikėjų, kur finansinė rizika turi būti pasidalinta, kur papildomai
gali būti pridėti skatinantys įvairių rūšių mechanizmai (pvz., susiję su kokybe), ir t.t.. Tokių
kontraktinių santykių egzistavimas pvz., grįžtamojo ryšio tarp veikimo ir kitų lygių
funkcionavimas, vėliau nėra neutralus, kalbant apie vadybą. Taip pat tai turėtų būti susiję su
“kolektyvinio vadovavimo” tema.
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4.5 3 modulio pratimai ir užduotys
Žemiau pateikiami pratimai ir užduotys nėra privalomi ar labai išsamūs. PORTAL supranta, kad
skirtingose šalyse egzistuoja skirtingos švietimo sistemos, todėl šie pratimai yra labiau
nurodomojo pobūdžio. Taip pat minėti pratimai neketina išstumti kitų užduočių, kurias kursų
dėstytojas gali parengti studentams kaip platesnę kursų studijų dalį. Šių pratimų tikslas –
patikrinti žinias ir įgūdžius, kurie turėtų būti įgyti, naudojantis šia medžiaga.

1. Apibrėžkite ir išskirkite šias sąvokas:

• Įgaliojimų suteikimas

• Lengvatų teikimas

• Bendras kokybės valdymas

• Lyginimas su etalonu

• Kokybinė partnerystė

2. Pasirinkite vieną iš aukščiau pateiktų sąvokų ir parodykite, kaip tai veikia europinėje
aplinkoje.

4.6 Siūlomos literatūros sąrašas 3 modulio medžiagai

(Žemiau siūlomos literatūros sąrašas yra tik nurodomojo pobūdžio ir nėra visapusiškas.
Išsamesnį siūlomos perskaityti literatūros sąrašą galima rasti MARETOPE projekto medžiagoje
bei Europos Komisijos internetinėje svetainėje).
Department of the Environment, Transport and the Regions (1998c) Railway Policy: A
Response to the Third Report of the Environment, Transport and Regional Affairs Committee on
the Proposed Railway Authority and Railway Regulation, Cm 4042, The Stationery Office,
London
Department of the Environment, Transport and the Regions (1999 c) From Workhorse to
Thoroughbred- A better role for bus. DETR, London.
Department  for International Development (May 2000), Draft Final Report, Review of Urban
Public Transport Competition, Halcrow-Fox, London.
Dodgson, J and Katsoulacos, Y. (1998) Quality Competition in Bus Services: Some Welfare
Implications of Bus Deregulation, Journal of Transport Economics and Policy, 22, 263-282
FISCUS (2001) European Commission, Brussels
Ireland, (2001) New Institutional Frameworks Public Passenger Transport in Ireland, The
Stationery Office, Dublin.
Italian Ministry of Transport –website- http:/www.trasportinanavigazione.it/
ISOTOPE, (2001),Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg.
MARETOPE Research Consortium (2001) Deliverables 1,2,3, Office for Official Publications
of the European Communities, Luxembourg.
Van de Velde, Didier,(2000), Managing and Assessing Regulatory Evolution in local Public
Transport Operations in Europe, in MARETOPE, Deliverable 1. Funded through the
5th. Framework RTD Programme, 2000.
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5. Kontraktiniai santykiai tarp dalyvių, teikiančių
visuomeninio transporto paslaugas

5.1 Specifiniai 4 modulio mokymo rezultatai
Įsisavinę šio modulio medžiagą, besimokantieji suvoks:

• rizikos tarp veikėjų pasidalijimą, siekiant sprendimų priėmimo procese užsibrėžtų tikslų

• konfliktus, galinčius kilti dėl kiekvieno iš veikėjų tikslų ir uždavinių, nustatytų proceso
planavimo stadijoje

• diskusiją dėl vadovavimo problemų, t.y. visuomeninė nuosavybė priešingai privačiai
nuosavybei, turint galvoje paslaugų tiekimą ar infrastruktūrą, kuri turėtų būti naudojama,
teikiant reikiamas keleivinio transporto paslaugas

• skirtumus tarp “fiksuoto ir lankstaus” planavimo, kaip suprantama plačiąja, ne europine,
prasme.

5.2 Įvadas
(Tekstas paimtas iš Maretope, Isotope ir Quattro projektų medžiagos)
Kontraktai visuomeninio transporto pasaulyje paprastai turi veikimo kaštų riziką ir įplaukų
(pajamų) riziką. Rizika gali būti pasidalijama įvairiais būdais kaip galime pamatyti 7 pav., kur

pavaizduotas atvejis kontrakto tarp
transporto administracijos ir transporto
operatoriaus. Pagrindinis skirtingumas yra
tarp valdymo, didmeninių kainų ir
savikainos kontraktų. Kaip matyti iš
duomenų užtamsintuose plotuose,
įmanomos ir kitos tarpinės kontraktų
formos.



Visuomeninė reguliavimo sistema ir įstatymdavystė 32

PORTAL Rašytinė medžiaga www.eu-portal.net

Rizikos skirstymas

7 pav.:Rizikos skirstymas, Šaltinis: Maretope

Analizuojant visuomeninio transporto kontraktus, viena reikėtų atsiminti, kad turi būti balansas
tarp paskatų ir priemonių. Pavyzdžiui, tinklo kontraktas, kur administracijos yra atsakingos už
mokesčių už važiavimą sistemos nustatymą bei tų mokesčių lygį, struktūra lengvai gali būti
išbalansuota ir kilti konfliktas. Arba atvirkščiai, kuomet operatorius gauna taktinių laisvių, jis
taip pat turi imtis padidintos finansinės atsakomybės už savo taktinių sprendimų pasekmes bei
greičiausiai pailgėsiantį kontraktinį periodą.
Kitais žodžiais tariant, tolesnė kontraktinių santykių analizė turėtų apimti įvairias kontrakto
vizijos perspektyvas. Finansinė perspektyva yra ypatingai svarbi tame sektoriuje, kur finansinis
valdžios organų įsikišimas yra ne vien tik dėl finansavimo, bet – dažniausiai –subsidijavimo
tikslu.
Be produkcijos ir įplaukų rizikos, egzistuoja ir finansinė (palūkanų norma ir valiutų keitimo
kursai), planavimo (pokyčiai miestų ir kelių planavime) ir aplinkos rizika (emisijos ir
triukšmingumo standartai).
Apskritai rizikos turėtų būti priskiriamos tai kontrakto šaliai, kuri turi geriausią poziciją, kad
būtų išvengta tų rizikų atsiradimo arba galima būtų likviduoti jų pasekmes. Tai turėtų būti
natūraliai įtraukta į kontrakto sąlygas, bet gana dažnai atsitinka konfliktus sukeliančių nelauktų
nuostolių, kurie įvyksta dėl nenumatytų aplinkybių.

Produkcijos rizika kylanti dėl
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Konfliktų tipai
Gali būti vidiniai (pramoniniai santykiai) ir išoriniai (tarp administracijos ir operatorių)
konfliktai, besiskiriantys pagal savo svarbumą. Žemiau pateikiamoje diagramoje pavaizduoti ir
toliau nagrinėjami pagrindiniai konfliktų tipai.

8 pav.: Konfliktų tipai, Šaltinis: Isotope

Konfliktai gali kilti bet kada, kai yra nepakankamai aiškiai nusakytos atsakomybės ir
įsipareigojimai. Visose rizikose gali slypėti potencialūs konfliktai, pvz., kaštų ir įplaukų
paskirstymas, skirtingi tikslai ir vykdymas.
Apskritai kontaktuose turėtų būti numatytos priemonės nuostoliams išieškoti ar teisei apginti,
apimančios visas rizikas, kurios turi būti numatytos iš pat pradžių. Vieno projekto metu įgyta
patirtis ir žinios turi padėti sudaryti geresnį kontraktą kitam projektui. Gali būti labai naudinga
įtraukti į sutartį palankias išlygas kai kuriems bendriems principams, susijusiems su ryšių
valdymu. Lankstumas – vienas svarbiausių bruožų, garantuojančių subalansuotas paslaugas
galimų problemų atveju.

Nuosavybės ir vartojimo palyginimas3
Miestų visuomeniniame transporte galima pastebėti daugybę situacijų, kur valdžia yra kai kurių
produkcijos priemonių (tuneliai ir stotys, geležinkelio riedmenys, garažai,…) savininkė/teikėja,
kai tuo tarpu jais naudojasi kiti (privatūs) veikėjai (“operatoriai”). Tokia yra įprastinė situacija
didžiuosiuose Prancūzijos miestuose (išskyrus Paryžiaus regioną). Taip pat būna situacijų, kai
yra visuomeninė nuosavybė ir privatus paslaugų teikimas, arba privati nuosavybė ir privačios
paslaugos. 9 pav. pateikiamos galimos visuomeninės ar privačios nuosavybės kombinacijos su
visuomeniniu ar privačiu valdymu, taip pat nurodant skirtingas kontraktų tarp vyriausybės ir
valstybinių įmonių, privačių valstybės turto valdytojų ir privačios monopolijos rūšis. Pateikiami
duomenys nurodo sąveiką tarp anksčiau pateiktų organizacinių formų “medyje” (paryškinta) ir
Pasaulio Banko studijoje “Verslo biurokratai” (1995, ch. 3) naudojamos klasifikacijos
(skliausteliuose, 9 pav.).

                                                     
3 Šis skyrius yra Van de Velde, D.M.  dokumento dalis “Organizacinės formos ir verslininkystė visuomeniniame
transporte. 2 dalis” (pagal Van de Velde, D.M., (1997), “Verslininkystė ir konkursų rengimas vietiniame visuomeniniame
transporte”, 5th tarptautinės konferencijos Konkurencija ir nuosavybė sausumos keleiviniame transporte
(Leeds,Jungtinė Karalystė, 1997 05 27-30) protokolas.

KitaVykdymasMokesčių
politika

Siekiami
tikslai

FinansaiĮsipareigojimai

Konfliktų tipai
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9 pav.: Privatus ir viešasis administravimas ir nuosavybė, Šaltinis: Maretope

Remiantis Pasaulio banko atlikta studija (1995), būdas, kuriuo trys informacijos netolygumo,
paskatinimų bei nuobaudų problemos bei įsipareigojimas yra sprendžiami kontrakte, nulemia jų
sprendimo sėkmę. Studijoje konstatuojama, jog vykdymo kontraktai retai kada pagerina
paskatas – netgi gali turėti daugiau žalos negu naudos – dažniausiai dėl to, kad sutarčių
sudarymo procesas suteikia visuomeniniams valdytojams galimybę pasinaudoti turimu
informaciniu pranašumu, derantis dėl daugybės įvairių tikslų. Kiek valdymo kontraktai laikomi
sėkmingais, jų sėkmė priklauso nuo to, kaip pavyksta pasinaudoti konkurenciniu procesu
(konkurencingos derybos dėl valdymo, konkurencija rinkoje). Remiantis Pasaulio banku,
didžiulės deryboms reikalingos bei kontraktą stiprinančios informacijos įsigijimo kainos
linkusios apriboti kontraktus tais sektoriais, kur technologijos yra santykinai statiškos ir kokybė
– lengvai palyginama. Galiausiai, reguliavimo kontraktų, kurie, pasak Pasaulio banko, atsiranda
esant geram vykdymui, sėkmė priklauso nuo rūpestingo sudarymo ir, kai kuriais atvejais, nuo
pasinaudojimo tuo pat metu vykstančia tiesiogine konkurencija.

Fiksuoto ir lankstaus planavimo lyginimas4
Pasaulio banko studijoje pateikta klasifikacija netiesiogiai duoda nuorodas į taktinį lygmenį.
Konkursų rengimo kontekste sprendimų priėmimas taktiniame lygyje gali būti organizuojamas
įvairiai. Taktikos gali būti nulemtos iš anksto nutraukti kontraktą, ir operatoriai gali arba
neturėti “taktinių” galių, kaip yra Londone ir Kopenhagoje, arba turėti tam tikrų “taktinių” galių
kontrakto laikotarpiu nustatant paskatas, kaip yra Helsingborge ir Sundsvale (Švedija) arba
Adelaidėje (Australija).5 Antra vertus, taktikos gali būti nulemtos per kontraktavimą (kaip

                                                     
4 Šis skyrius yra Van de Velde, D.M.  dokumento dalis “Organizacinės formos ir verslininkystė visuomeniniame
transporte. 2 dalis” (pagal Van de Velde, D.M., (1997), “Verslininkystė ir konkursų rengimas vietiniame visuomeniniame
transporte”, 5th tarptautinės konferencijos Konkurencija ir nuosavybė sausumos keleiviniame transporte (Leeds,Jungtinė
Karalystė, 1997 05 27-30) protokolas.
5 Žr. ISOTOPE mokslinio tyrimo medžiagą tolesniam pavyzdžių aprašymui.
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siūloma Nyderlanduose ir tam tikru mastu praktiškai įgyvendinama Prancūzijoje) arba tuo pat
metu su kontrakto nutraukimu veikimo lygmenyje arba ne, tačiau čia kontraktinės naujai
nustatytos paskatos gali būti suteikiamos visam kontraktinio periodo laikotarpiu. Britų
geležinkelių frančizės – tai pavyzdžiai, kuomet derybininkai laimi remdamiesi savo pasiūlymų
kokybe ir kaina, kur operatoriai taip pat naudojasi reguliuojamo paslaugų nustatymo laisve
(tvarkaraščiai, mokesčiai už važiavimą, įvaizdis, papildomos paslaugos traukiniuose ir už jų
ribų, ir t.t.) per visą kontraktinio periodo laikotarpį.
Šios įvairios formos 10 pav. suskirstytos į keturis pagrindinius taktinių sprendimų (T) variantus.

10 pav.: Taktikos ir kontraktų sudarymas, Šaltinis: Maretope

Jei sutartį sudarančios šalys nusprendžia suteikti kai kurias paslaugų kūrimo galias
operatoriams, tuomet pirminis svarstymas leistų padaryti išvadą, kad taktikoms neturėtų daryti
lemiamos įtakos konkursų rengimo/derybų procesas, t.y. prieš kontraktą, kadangi operatoriai
turi informacinių pranašumų, turint galvoje žinias apie rinką. Išspręsti šią informacijos
asimetriją įmanoma, tačiau brangiai kainuoja. Tačiau šioje stadijoje dar gali pasirodyti įdomių
pasiūlymų, nors ir neišsprendžiančių šios problemos.
Kitas svarstymas leistų padaryti išvadą, jog taktikas būtų įmanoma peržiūrėti bent jau kontrakto
metu. Rinkos evoliucionuoja, ir operatoriai – ypač naujai įėję į rinką – gali įgyti rinkos žinių tik
faktiškai veikdami tam tikroje rinkoje. Konkurencingas derėjimasis dėl taktinių sprendimų gali
kilti statiško tinklo viduje, remdamasis netobulu naujųjų rinkos operatorių paklausos supratimu,
kuris aiškiai nėra adekvatus. Šiuo atveju turėtų būti pusiausvyra tarp daugiau laisvės veikėjams
(tiksliniai kontraktai6) ir daugiau garantijų vadovams (priemonių kontraktai7).

                                                     
6 Tiksliniais kontraktais laikome tuos, kur pagrindinis vykdytojas nustato eilę tikslų ar uždavinių, kuriuos turi įvykdyti
atrinkas agentas, naudodamas bet kokias priemones plačiai apibrėžtose ribose, kurias nustato pagrindinis vykdytojas.
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T sąlygojama
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5.3 4 modulio pratimai ir užduotys
Žemiau pateikiami pratimai ir užduotys nėra privalomi ar labai išsamūs. PORTAL supranta, kad
skirtingose šalyse egzistuoja skirtingos švietimo sistemos, todėl šie pratimai yra labiau
nurodomojo pobūdžio. Taip pat minėti pratimai neketina išstumti kitų užduočių, kurias kursų
dėstytojas gali parengti studentams kaip platesnę kursų studijų dalį. Šių pratimų tikslas –
patikrinti žinias ir įgūdžius, kurie turėtų būti įgyti, naudojantis šia medžiaga.
1. Bendrais bruožais nusakykite pagrindinius kontraktinius sunkumus, į kuriuos reikėtų

atkreipti dėmesį, valdžios organams svarstant konkurencijos rinkoje įvedimą. Ypatinga
pabrėžkite tuos svarstomus klausimus, kurie susiję su rizikos skirstymu, konfliktais, kurie
galimi, įvedant į rinką konkurenciją.

2. Pasinaudodami įgytomis žiniomis iš šios bei papildomos medžiagos, kurią galbūt
studijavote, nusakykite fiksuoto ir lankstaus planavimo pranašumus ir trūkumus. Atsakymus
paremkite tam tikrais Europoje esančiais pavyzdžiais.

5.4 Siūlomos literatūros sąrašas 4 modulio medžiagai
(Žemiau siūlomos literatūros sąrašas yra tik nurodomojo pobūdžio ir nėra visapusiškas.
Išsamesnį siūlomos perskaityti literatūros sąrašą galima rasti MARETOPE projekto medžiagoje
bei Europos Komisijos internetinėje svetainėje).
Department of the Environment, Transport and the Regions (1998c) Railway Policy: A
Response to the Third Report of the Environment, Transport and Regional Affairs Committee on
the Proposed Railway Authority and Railway Regulation, Cm 4042, The Stationery Office,
London
Department of the Environment, Transport and the Regions (1999 c) From Workhorse to
Thoroughbred- A better role for bus. DETR, London.
Dodgson, J and Katsoulacos, Y. (1998) Quality Competition in Bus Services: Some Welfare
Implications of Bus Deregulation, Journal of Transport Economics and Policy, 22, 263-282
Evans, A, (1990) Competition and Structure of Local Bus Markets, Journal of Transport
Economics and Policy, 24,3, 255-281
Ireland, (2001) New Institutional Frameworks Public Passenger Transport in Ireland, The
Stationery Office, Dublin.
ISOTOPE, (2001), Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg.
MARETOPE, (2001), Office for Official Publications of the European Communities,
Luxembourg.
NERA (1997)Evaluating Alternative Structures for the Bus Industry: A Report for the
Confederation of Passenger Transport, NERA, London.
Van de Velde, Didier,(2000), Managing and Assessing Regulatory Evolution in local Public
Transport Operations in Europe, in MARETOPE, Deliverable 1. Funded through the 5th.
Framework RTD Programme, 2000.

                                                                                                                                                           
7 Priemonių kontraktais laikome tuos, kur pagrindinis vykdytojas atrinktam agentui diktuoja priemones, kurios turi būti
naudojamos su tam tikra pasirinkimo laisve ir su arba be aiškaus tikslų nustatymo.
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6. Kokybės užtikrinimo visuomeniniame
transporte sistemos

(Tekstas paimtas iš Maretope ir Quattro projektų medžiagos)

6.1 Specifiniai 5 modulio mokymo rezultatai
Įsisavinęs šio modulio medžiagą, besimokantysis suvoks:

• kokybės sistemų reikšmingumą reguliavimo sistemų pataisose

• poreikį identifikuoti kokybės priemones, sukuriant etalonus prieš nusprendžiant pasirašyti
kontraktą

• reguliavimo politikos parametrų realizavimo svarbą, prieš sudarant visuomeninio transporto
paslaugų kontraktus besikeičiančioje aplinkoje

• integruotos visuomeninio transporto sistemos reikšmę ir svarbą bet kurioje rinkos aplinkoje
(ar tai būtų tarifais grindžiama, ar struktūrinė)

• galimos pamatuoti kokybės sistemos, kuri būtų skaidri ir atskaitinga naujoje reguliavimo
aplinkoje kūrimo, svarbą bei galimybę demonstruoti jos patobulinimą.

6.2 Įvadas
Visuomeninis transportas yra tokia paslauga, kuri urbanizuotų vietovių gyventojams yra
gyvybiškai svarbi; jos kokybė turi būti užtikrinta dėl akivaizdžių priežasčių, todėl šiame
modulyje pateikiami atitinkami kokybės klausimai, susiję su būtinybe plėtoti galimas pamatuoti
kokybės užtikrinimo sistemas. Tokios sistemos pagrįstų Kokybės kontūro suvokimą, kur
įvedami specifiniai etalonai, privalomi visiems paslaugų teikėjams. Minėti etalonai iš pat
pradžių turėtų būti inkorporuojami į kontraktų rengimą ir struktūrą, turėtų atspindėti integruotos
transporto sistemos plėtros aspiracijas bei tarnauti kaip priemonės patobulintam tiekimui
faktiškai įvertinti.

6.3 Kokybės ciklas
Koks aktualus yra kokybės specifikacijų įvedimas į kontraktus, priklauso nuo nuoseklių ir
patikimų metodų, naudojamų skirtingiems kokybės aspektams įvertinti.
Siekiant nustatyti paslaugų kokybės miestų visuomeniniame transporte (MVT) lygius, siūlome
naudotis supaprastintu kokybės ciklu, kurio pagrindas - ISO 9004.2 . Siūlomas ciklas remiasi
keturiais skiriamaisiais etalonais: skirtumų tarp šių keturių etalonų analizavimas (žr. 11 pav.)
padeda sprendimų priėmėjams pagerinti teikiamų paslaugų kokybę.
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Laukiama kokybė Kokybės, kurios laukia vartotojas, lygis

Tikslinė kokybė Tai tokios kokybės lygis, kurią operatorius ketina teikti keleiviams.

Teikiama kokybė Kokybės, pasiekiamos kasdien normalioms veikimo sąlygoms, lygis

Priimama kokybė Kokybės, kurią kelionės metu priima ir suvokia keleiviai, lygis.

11 pav.: Kokybės ciklas, Šaltinis: Afnor

Vartotojai (keleiviai, organizuojanti administracija,...)

Vartotojo pasitenkinimo vertinimo matas

Kompanija (operatorius, vadovas, paslaugų tiekėjas,...)

Kompanijos veiklos vertinimo matas

12 pav.:Kokybės ciklas, Šaltinis: Quattro

6.4 Kontrakto sudarymas
(Tekstas paimtas iš Isotope ir Quattro projektų medžiagos)
Nuoseklios tobulinimo sistemos specifikacijos turėtų tapti konkursų rengimo specifikacijų
dalimi. Administracija gali tiksliai nusakyti numatomas priemones, arba apriboti specifikacijas
iki to, kad tokią sistemą pasiūlytų potencialūs operatoriai. Šioje stadijoje administracija turėtų
specifikuoti savo įsipareigojimus bei lūkesčius.

Tuomet kontrakte turėtų atsispindėti:

• nuoseklaus tobulinimo uždaviniai

• priemonės ir įsipareigojimai, įskaitant vertinimo/monitoringo programas

• priemonių pasekmes, įskaitant finansines paskatas/nuobaudas

• rezultatų kontrolė

• išeities procedūra tuo atveju, jei kontraktas pasirodys netinkamas

Tikslinė kokybė
Laukiama kokybė

Priimama kokybė

Teikiama kokybė
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Tokia valdžios organų nustatyta paslaugų specifikacija konkursų rengimo procedūroje turėtų
skatinti paslaugų teikėjus ir pačią valdžią apimti visas veiklos/taktines interesų zonas ir taikyti
nuoseklią tobulinimo sistemą:

• transportas (įskaitant vartotojų
įėjimą/išėjimą)

• ryšiai (MVT viduje/kiti būdai)

• informacija vartotojams
(statiška/realiu laiku)

• mokesčių ir pardavimų sistemos

• aplinkos įtaka (plačiąja prasme,
įskaitant poveikį modaliam
pasiskirstymui).

Sistema, dėl kurios visi sutaria, privalo būti stiprinama. Turėtų būti specialus įsipareigojimų
stebėjimas ir priežiūra, susijęs su stiprinimo lygiu ir pačios sistemos įvertinimu.
Trumpalaikiai kontraktai turėtų būti labiau viliojantys, turint galvoje nuoseklias tobulinimo
priemones, kadangi operatoriai gali nesutarti dėl išlaidų ir gautos naudos santykio. Todėl
valdžia turėtų sukurti neutralias tobulinimo priemones, taikytinas bet kokiam operatoriui.

6.5 Integracija
Vartotojas turi suvokti visas sistemas kaip vieną (loginė integracija), kuri būtina pilnai tarifų ir
fizinės integracijos naudai pasiekti. Fizinės integracijos tikslas – pati visuomeninio transporto
sistema (tinklų kūrimas, keitimo stotys ir tvarkaraščiai) ir kiti būdai. Pagrindinis integracijos
uždavinys yra pasiūlyti patrauklesnes ir visuomenei priimtinesnes paslaugas. Kitas svarbus
veiksnys – kaštų dengimo aspektas. Iš MARETOPE ir kitų studijų medžiagos matyti, kad nors
tarpmodalinių ryšių klausimai ir suteikia pateisinamą delsimą, plėtojant permainas, numatytas
Bendrojoje transporto politikoje atskirose valstybėse narėse Europos Sąjungos ribose,
neabejotinai labai svarbus yra technologijų vaidmuo keleivinio transporto sistemoje. Gali
pasirodyti, kad atviresnės rinkos konkurencingos politikos įgyvendinimas kai kuriose šalyse
trunka pernelyg ilgai. Taip gali būti dėl infrastruktūrinės prigimties problemų, tačiau kitos
“silpnosios vietos gamyboje” gali plisti tose vietovėse, kur konkuruojančios skirtingų tiekėjų
teikiamos paslaugos naudoja skirtingas bilietų sistemas arba kur bilietų sistemą sunku pakeisti.
Dabartinės technologijos (pvz., “swipe kortelės”, G.P.S. sistemos) gali būti panaikintos, imantis
spręsti klausimus dėl to, kad būtina kontraktų agentūra iš pat pradžių sudarant kontraktus.

6.6 Tobulinimas
Sakydami “nuoseklus miestų visuomeninio transporto tobulinimas”, turime galvoje būtinybę
nuolat koreguoti paslaugų kūrimą bei organizaciją, atsakingą už tų paslaugų teikimą, jeigu
norime, kad būtų išlaikoma arba gerinama paslaugų vertė. Nuolatinio tobulinimo sistemos
generuoja inovacijas paslaugų sektoriuje ir vadyboje.
Norint pastoviai tobulinti sistemą, gali būti taikomos įvairios priemonės (t.y. bendro kokybės
valdymo sistemos, monitoringas, nuobaudų/skatinimų schemos) strateginiame, taktiniame ir
veikimo lygmenyse; neabejotinai lengviausia – veikimo lygmenyje. Kita svarbi vadybos
priemonė, siekiant nuolatinio tobulėjimo - “klausymasis, ką sako vartotojas”.
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MVT monitoringas: nuolatinio tobulinimo procesas

13 pav.: Nuolatinio tobulinimo monitoringo specifikacijos, Šaltinis: Quattro

Pavyzdys: Lindau, Vokietija.
Tai pavyzdys, kaip kokybiškos paslaugos gali būti kuriamos, nelaukiant pagalbos iš esminės
reguliavimo reformos. Palyginti nesudėtingos iniciatyvos, ypač mažesniuose regionuose ar
miestų centruose, gali pagerinti visuomeninio transporto paslaugų kokybę, sėkmingai
spręsdamos subalansuotumo, veiksmingumo ir konkurencingumo uždavinius ir būdamos
ekonomiškai gyvybingos.

Devintajame dešimtmetyje smulkūs ir vidutinio dydžio miestai įkūrė taip vadinamą
“Stadtbussysteme“ (miesto autobusų sistemą). Turint galvoje modalinį pasiskirstymą ir dotacijas
vienam keleiviui, šios miestų autobusų sistemos sėkmė buvo labai ženkli. Tokios sistemos
įkūrimas nebuvo atsakas į juridinės sistemos pokyčius. Lindau miesto autobusų sistema - tai
puikus šio naujo MVT pavyzdys.
Lindau miesto (25,000 gyventojų) autobusų sistema (Lake Constance rajone) buvo įkurta 1992.
Senajam autobusų tinklui nuo 1950 m vadovavo bendrovė Bundesbahn (DB), kuri per
paskutiniuosius savo egzistavimo metus prarado didžiąją dalį savo keleivių.
Paskutiniu metu kiti autobusų tinklai aplink Lake Constance rajoną (pvz., Frauenfeld (CH),
Dornbirn ir Bregenz (A) tinklai) iš pagrindų pagerino kokybę ir keleivių srautus. Dėl to Lindau
taip pat nusprendė reorganizuoti savo sistemą. Lindau išstudijavo kaimyninių miestų modelius
vieneriems metams ir savivaldybės administracijos ribose parengė planą, nesinaudodami
jokiomis išorinėmis konsultacijomis. Naujoji sistema pradėjo gyvuoti su triuškinančia sėkme: iš
pradžių daugiau kaip 6,000 keleivių per dieną atsiliepė į naują pasiūlymą – daugiau negu
dvigubai nei tikėtasi. Pagrindinė sistemos problema ir buvo šis paklausos lygis.

MVT aplinka, įskaitant
politikus, vartotojus ir kita

Organizacijos atsakomybė
Įranga ir infrastruktūra

MVT specifikacijos Specifikacijų apžvalga

Aplinkos stebėjimas ir
kontrolė (monitoringas)

Organizacijos apžvalga
ir prisitaikymas

teikiamos paslaugos Pasiekimų monitoringas

raidos,
potencialiai
įtakojančios
MVT sistemą ir
veiklą atveju

spragos tarp
planuotų ir
pasiektų
paslaugų atveju
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Sistemą sudaro griežti 30 minučių trukmės intervalai 4 maršrutais, kurie trunka maždaug nuo 6
h 10 min. ryto iki 10 h 40 min. vakaro; autobusai taip pat važiuoja šeštadieniais ir
sekmadieniais. Visi autobusai būna kas pusvalandį centrinėje autobusų stotyje, todėl keleiviai
lengvai gali keisti maršrutą.
Autobusų operatorius yra “Regionalverkehr Alb-Bodensee”, dukterinė kompanijos Bundesbahn
(DB, nuo 1994 DB AG) bendrovė. “Stadtwerke Lindau” (vietinė komunalinių paslaugų
kompanija) yra atsakinga už vadybą ir marketingą, kadangi su šiuo verslu susiję daug
marketingo veiklų.
Nors mokesčiai už važiavimą nėra pigūs (vienas bilietas kainuoja 2.50 Vokietijos markių),
Lindau miesto autobusų sistema perveža apie 240,000 keleivių per mėnesį – tokį skaičių
panašaus dydžio miestai pasiekia tik per metus.
Šis pavyzdys parodo naujas perspektyvas panašaus dydžio miestų autobusų sistemoms:
transporto koordinavimas ir integracija.

6.7 5 modulio pratimai ir užduotys
Žemiau pateikiami pratimai ir užduotys nėra privalomi ar labai išsamūs. PORTAL supranta, kad
skirtingose šalyse egzistuoja skirtingos švietimo sistemos, todėl šie pratimai yra labiau
nurodomojo pobūdžio. Taip pat minėti pratimai neketina išstumti kitų užduočių, kurias kursų
dėstytojas gali parengti studentams kaip platesnę kursų studijų dalį. Šių pratimų tikslas –
patikrinti žinias ir įgūdžius, kurie turėtų būti įgyti, naudojantis šia medžiaga.

1. Kokios yra pagrindinės problemos, kurias būtina spręsti plėtojant kokybės užtikrinimo
sistemą? Išvardinkite ir paaiškinkite penkias tokias problemas.

2. Koks modelis, jūsų nuomone, siūlo veiksmingiausias priemones valdant kokybės
užtikrinimo sistemą besikeičiančioje reguliavimo aplinkoje. Pateikite pavyzdžių, rodančių
siūlomo modelio efektyvumą.

6.8 Siūlomos literatūros sąrašas 5 modulio medžiagai

(Žemiau siūlomos literatūros sąrašas yra tik nurodomojo pobūdžio ir nėra visapusiškas.
Išsamesnį siūlomos perskaityti literatūros sąrašą galima rasti MARETOPE projekto medžiagoje
bei Europos Komisijos internetinėje svetainėje).
Colson, B. (1996) UK Bus De-regulation: A Qualified Success with much still to Offer
Customers and Society at Large, Transport Reviews, 16, 4, 301-312
Department of the Environment, Transport and the Regions (1998c) Railway Policy: A
Response to the Third Report of the Environment, Transport and Regional Affairs Committee on
the Proposed Railway Authority and Railway Regulation, Cm 4042, The Stationery Office,
London
Department of the Environment, Transport and the Regions (1999 c) From Workhorse to
Thoroughbred- A better role for bus. DETR, London.
Dodgson, J and Katsoulacos, Y. (1998) Quality Competition in Bus Services: Some Welfare
Implications of Bus Deregulation, Journal of Transport Economics and Policy, 22, 263-282
Evans, A, (1990) Competition and Structure of Local Bus Markets, Journal of Transport
Economics and Policy, 24,3, 255-281
Ireland, (2001) New Institutional Frameworks Public Passenger Transport in Ireland, The
Stationery Office, Dublin.



Visuomeninė reguliavimo sistema ir įstatymdavystė 42

PORTAL Rašytinė medžiaga www.eu-portal.net

ISOTOPE, (2001), Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg.
MARETOPE, (2001), Office for Official Publications of the European Communities,
Luxembourg.
Tebb, R. (1997), Privatisation and Innovation:Exploiting Guided Bus, Presented to the Fifth
International Conference on Competition and Ownership of Land Passenger Transport, Leeds,
England.
Transport 2000,  (1997) Blueprint for Quality Public Transport, Transport- 2000, London.
Van de Velde, Didier,(2000), Managing and Assessing Regulatory Evolution in local Public
Transport Operations in Europe, in MARETOPE, Deliverable 1. Funded through the 5th.
Framework RTD Programme, 2000.
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7. Finansavimo ir subsidijų teikimo politika
visuomeninio transporto srityje

(Tekstas paimtas iš Maretope projekto medžiagos)

7.1 Specifiniai 6 modulio mokymo rezultatai
Įsisavinę šio modulio medžiagą, besimokantieji supras:

• ryšį tarp finansinių kontribucijų visuomeniniam transportui iš transporto naudotojų pusės

• sąveiką tarp vartotojų ir finansinės paramos iš visuomeninių kontribucijų pusės

• specifines finansavimo kategorijas, egzistuojančias visuomeninio transporto plėtrai paremti

• alternatyvių finansavimo šaltinių suradimo svarbą, kuriant specifinę transporto mokesčių
politiką arba naudojant “privatų finansavimą”, t.y. “visuomeninės-privačios partnerystės”
kūrimas

• įmanomus modelius, kurie gali būti naudojami sprendžiant klausimus, susijusius su
ateinančios finansinės paramos transportui plėtra.

7.2 Įvadas
Kainų nustatymas ir finansavimas miestų transporto sektoriuje yra glaudžiai susijusios
koncepcijos, kadangi kainų lygiai apsprendžia vidinio finansavimo galimybę ir subsidijų
poreikį. Kainų nustatymas ir finansavimas turi glaudžius ryšius, nes kainų nustatymas – tai
vienas iš finansų padidinimo metodų. Taip pat kainų nustatymas turi kitą svarbią reikšmę – tai
esminis eismo dydį įtakojantis mechanizmas, naudojant visus transporto metodus, norint
pasiekti kitų svarbių tikslų, tokių kaip ekonominis efektyvumas ir aplinkos subalansuotumas.
Akivaizdu, kad egzistuojantys kainų nustatymo mechanizmai ir jų lygiai prisideda prie
transporto grūsčių ir aplinkos taršos problemų, kai nepasiseka duoti reikiamų signalų,
įtakojančių socialinį elgesį.

Šiuo atžvilgiu finansinės miestų visuomeninio transporto sistemos apima visus ekonominius
instrumentus, kurie nulemia:

• didesnį efektyvumą, kuris reiškia pagerinti ekonominio efektyvumo skatinimą ir
internacionalizuoti išorinius poveikius transportui

• papildomų fondų (kapitalo) didinimą, siekiant paremti įvairių miesto transporto sistemų
elementų kaštus.

Gali būti išskirtos šios finansavimo kategorijos:

• Transporto vartotojų įnašai

• Kontribucijos iš visuomeninių šaltinių ir visuomeninių kompanijų
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• Kitų naudos gavėjų kontribucijos

• Privatūs šaltiniai.

7.3 Finansiniai aspektai

Transporto vartotojų įnašai:
Tarp šių kategorijų visuomeninio transporto mokesčiai yra pats bendriausias finansavimo
šaltinis visoje Europoje, nors daugelyje miestų jie padengia tik minimalią veiklos kaštų dalį.
Išskyrus nereguliuojamus režimus, mokesčių lygiai ir struktūra yra ribojami valdžios iniciatyva.
Dėl miestų transporto viešųjų paslaugų charakteristikų, koncesinių (su nuolaida) mokesčių
naudojimas (kompensacijos už mokesčių nuolaidas, sumokėtas per operatorius arba per
keleivius) yra tapęs bendra praktika Europoje visuose reguliuojamuose režimuose. Šios
kontribucijos vartotojų mokesčių ar įmokų forma parodo reikšmingas miestų visuomeninio
transporto sistemų finansavimo priemones Europoje. Jos gali būti nustatytos, remiantis į kaštus
orientuotu, arba į paklausą orientuotu požiūriu. Esant į kaštus orientuotam traktavimui, kainos
gali atspindėti kaštus (pilnus ar papildomus), iššauktus transporto sistemos naudojimo, kai tuo
tarpu antrasis požiūris atspindi naudas, kylančias iš tokio naudojimo (sutinkamai su vartotojų
noru mokėti). Vienas į kaštus orientuotų požiūrių apima socialinių /ribinių kaštų principą.
Teoriškai tai reiškia, kad kainos yra nustatytos remiantis papildomais kaštais, kuriuos generuoja
papildomas sistemos naudojimas, įskaitant su išoriniais veiksniais susietus veikimo kaštus
(tarša, transporto perkrova, triukšmas, ir t.t.). Kitais žodžiais tariant, transporto kainos turėtų
atspindėti ribinius socialinius su tokiu naudojimu susijusius kaštus.
Tai taip pat pristato sąžiningo kainų nustatymo sistemos koncepciją; galima interpretuoti tai
kaip socialinę lygybę. Turėtų būti apsvarstomi distribucijos efektai (kaip kaštai ir pelnas iš
skirtingų kainų nustatymo priemonių yra paskirstomi tarp skirtingų pajamų grupių). Tokia kainų
nustatymo sistema taip pat gali būti interpretuojama kaip kainų nustatymas, neturintis
negatyvaus paskirstymo ar regresyvaus poveikio, t.y. kai mažesnes pajamas gaunančių žmonių
grupės moka santykinai daugiau negu asmenys, gaunantys daugiau pajamų. Esant tokiai
situacijai, efektyvus kainų nustatymas ne visada prisideda prie “sąžiningo” kainų transporto
sistemoje nustatymo, kadangi ribiniai socialiniai kaštai neleidžia skirtumams pajamų lygyje
atsirasti.

Kontribucijos iš visuomeninių šaltinių ir visuomeninių kompanijų:
Visuomeniniai šaltiniai, ar jie būtų iš bendrojo biudžeto, ar paskirti kokiam specifiniam tikslui –
bendrai suprantami kaip nepakankamas finansinis instrumentas – yra pagrindinis investicijų ir
deficito dengimo šaltinis miestų visuomeninio transporto srityje. Jie prisideda prie paslaugų
stabilumo, tačiau taip pat yra suvokiami kaip esminiai produkcijos nepakankamumo veiksniai
mažiau konkurencingų operatorių veikloje.
Įvairios visuomeninių kompanijų subsidijavimo formos taip pat patenka į šią kategoriją. Tokios
subsidijos – pagrindinė problema, turint galvoje konkurencijos iškraipymą, nes tai suteikia
ryškų pranašumą visuomeninėms kompanijoms, daugiausia savivaldybės įmonėms,
užsiimančiomis kita veikla (pvz., elektra, dujomis, tarpmiestiniu transportu). Potencialas
konkurencijai deformuoti yra ypač aukštas reguliuojamuose režimuose, kur savivaldybių
įmonės įgyja reikšmingą rinkos akcijų dalį.
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Kitų naudos gavėjų kontribucijos:
Galima skirti du dėl transporto paslaugų atsiradusių “išorinių sąnaudų” internacionalizavimo
tipus:

• Tam tikri mokesčiai transporto tikslams, kurie renkami arba tiesiogiai, arba netiesiogiai iš
darbuotojų, ir turi tikslą užtikrinti savo darbuotojų mobilumą. Pavyzdys galėtų būti
Prancūzijoje naudojamas “versement de transport”; panašūs mokesčiai naudojami Vienoje
bei Brazilijoje. Pagrindinis metodo trūkumas – darbo kaštų padidėjimas; savo ruožtu turintis
papildomų finansavimo šaltinių padidėjimo privalumą. Palaikomas tam tikras konkurencinis
spaudimas operatoriams, kad pagerintų paslaugų kokybę, nes būdo ir kompanijos
pasirinkimas vis dar yra paliktas galutiniam vartotojui.

• Vertės fiksavimas, lemiantis menką konkurencijos iškraipymo riziką, pateikia šiuos
pranašumus:

- Vertės fiksavimas per operatorių įplaukas: Įgyja išorinio pelno iš transporto paslaugų ir
sumažina subsidijų poreikį. Be to, kai kurios diversifikuotos paslaugos gali būti kaip
stimulas klientūrai padidinti (t.y. komercinės zonos, vertikali paslaugų integracija, ir t.t.)

- Vertės fiksavimas per mokesčius: Be išorinio transporto paslaugų pelno įgijimo, kai
kurie mokesčiai (pvz., žemės nuosavybės) skatina sisteminį miestų planavimo požiūrį.

Privatūs šaltiniai:
Tarp privačių finansavimo šaltinių aktualiausia – privačios paskolos ir visuomeninė privati
partnerystė:

• Privačios paskolos yra tradicinė finansavimo forma. Dažniausiai jos naudojamos
sprendžiant piniginių srautų problemas, ir pagrindinis šios formos pranašumas yra tai, kad
galimas kaštų skirtumas tarp daugiau negu vienos vartotojų kartos.

• Visuomeninė privati partnerystė (PPP) – tai kontraktai tarp visuomeninio ir privataus
sektoriaus, paprastai naudojami darant miestų mobilumo sprendimus. Kuomet tai yra
teisingai įgyvendinama, atsiranda šių pranašumų:

- efektyvumo patobulinimas

- visuomeninio biudžeto spaudimo palengvinimas

- pasidalijimas rizika ir atsakomybe su privačiais partneriais

- verslininkystės inovacijų skatinimas

- nauda iš privačių valdymo metodų.
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14 pav.: Finansavimo alternatyvos miestų transporte, koncepcijos. Šaltinis: FISCUS Handbook

14 pav., kuriame pateikiami duomenys remiasi FISCUS projekto moksliniu tyrimu, duoda
aiškią kiekvienos finansavimo alternatyvos idėją. Atkreipkite dėmesį, kad į šią schemą taip pat
yra įtraukta ir automobilių sistema. Šios schemos visapusiškume galima įžvelgti anksčiau
aprašytą trikampę sąveiką, tik su tokiu skirtumu, kad čia administracija ir mokesčių mokėtojai
yra sujungti į vieną visumą.
Siekiant adekvačiai aprašyti realiai pasaulyje egzistuojančius pavyzdžius, labai svarbu skirti štai
ką: “mokėjimus” (mokesčius, subsidijas, kontrakto kainą ir t.t.) tinkamai palyginti su
“finansavimu” (pvz., PPP, paskolos, ir t.t.), “investicijas” skirti nuo “valdymo išlaidų”
piniginius išteklius valdymo organams palyginti su piniginiais ištekliais, skirtais paslaugų
teikėjams.

Privatūs
investuotojai,

operatoriai

Vis.tr. keleiviai,
automobilių
vairuotojai

Trišaliai naudos
gavėjai

Išorinės
sąnaudos

Kaštų sąryšis,
anuliavimo padengimas

Visuomenė
(„normalūs“ tmokesčių

mokėtojai, valdžia)

Viešojo biudžeto
subsidijos

savanoriškas
VERTĖS

FIKSAVIMAS
mokesčiais

Infrastruktūros kūrimo kaštai,
infrastruktūros palaikymo kaštai,

valdymo išlaidos

PAGR.PASLAUGA,
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PELNAS
Galima skatinti

diversifikacijos veiklas
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transporto ar išorinės
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MOKESČIAI
 (elgesio faktoriai)
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VARTOTOJO ĮNAŠAI
 (mokesčiai, kelių ir

parkavimo kainų
nustatymas,

 Mokesčiai glaudžiai susiję
su naudojimo apimtimi)

Išorinis pelnas („vertės“)
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FINANSAVIMO ALTERNATYVOS
(Tekstas pagal FISCUS projekto medžiagą)

 Tiesioginis pelnas (nauda)

Infrastruktūros kūrimo kaštai,
infrastruktūros palaikymo kaštai,

valdymo išlaidos
Vis.tr. keleiviai,

automobilių
vairuotojai

VARTOTOJO ĮNAŠAI

(mokesčiai už važiavimą, kelių ir
parkavimo kainos
mokesčiai, glaudžiai susiję su
naudojimo apimtimi

Paskatos sumažinti
anuliavimo padengimą

Išorinės sąnaudos

14 pav.. Finansavimas, naudojant vartotojų įnašus (koncepcija) – IFIP 1999
14 pav. pateiktų duomenų išskirstymas. Šaltinis: FISCUS Handbook
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Visuomenė
(„normalūs mokesčių mokėtojai,

valdžia)

visuomen.tr. keleiviai,
automobilių
vairuotojai

Išorinės sąnaudos

Kaštų sąryšis,
anuliavimo padengimas

Infrastruktūros kūrimo kaštai,
infrastruktūros palaikymo kaštai,

valdymo išlaidos

VIEŠASIS BIUDŽETAS
SUBSIDIJOS

privatūs investuotojai,
vis.tr. operatoriai

APMOKESTINIMAS
(elgesio veiksniai)APMOKESTINIMAS

(elgesio veiksniai)

Išorinė nauda
(daugiausia išorinių

sąnaudų išvengimas)

16 pav. Finansavimas, naudojant visuomeninį biudžetą (koncepcijas) – IFIP 1999
14 pav. pateiktų duomenų išskirstymas. Šaltinis : FISCUS Handbook
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Privatūs
investuotojai,

vis.tr. operatoriai
Perteklius iš kitų rinkų

infrastruktūros kūrimo kaštai

infrastruktūros palaikymo kaštai,
valdymo išlaidos

KRYŽMINIS
FINANSAVIMAS

(nuo krovininio tr. ar išorinės
transporto rinkos)

18 pav. Finansavimas, naudojant kryžminį finansavimą (koncepcija) – IFIP 1999
14 pav. pateiktų duomenų išskirstymas. Šaltinis: FISCUS Handbook

Trišaliai naudos
gavėjai

infrastruktūros kūrimo kaštai

infrastruktūros palaikymo kaštai,
valdymo išlaidos

Savanoriškas
VERTĖS

FIKSAVIMAS
mokesčiais

išorinis pelnas („vertės“)

17. pav. Finansavimas, naudojant vertės fiksavimą (koncepcija) – IFIP 1999
14 pav. pateiktų duomenų išskirstymas. Šaltinis: FISCUS Handbook
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Visuomeninė privati partnerystė
Šios koncepcijos uždavinys – eliminuoti kontribucijos poreikį iš bendrojo apmokestinimo,
palaikant efektyvų kainų nustatymą, ir remti visuomeninę mokesčių/paslaugų kontrolę t.y.
frančizės metodo pagalba, kurį sudaro:

• socialinių ribinių kaštų kainas nustato vartotojai, atsižvelgiant į svarbiausius reikalavimus,
kuriuos atitinka privatus finansavimas; valdymo ir pagrindinių paslaugų kaštai padengiami
ir kompensuojami atitinkamai sujungiant kartu efektyvius vartotojų mokesčius ir subsidijas,
galimas iš vertės fiksavimo (galima plačiai interpretuoti, įskaitant savanoriškas įmokas ir
specifinius mokesčius, pvz., įdarbinimo), ir papildomų rinkliavų iš vartotojų.

Komercinės operacijos visuomeninės-privačios partnerystės ribose
Šis rinkinys turėtų padaryti kiekvieną būdą komerciškai gyvybingu, galbūt remiantis tuo, kad tai
yra būtina dėl nešališkumo, ar palengvinant privatizaciją. Šiame modelyje vartotojo mokesčiai
turi būti nustatomi tokiam lygyje, kuris padarytų visas transporto paslaugas pelningomis,
kuomet nebereikia jokių subsidijų. Kainų nustatymo mechanizmai naudojami taip, kaip aprašyta
ankščiau. Ramsey kainų nustatymas ir dviejų dalių tarifai gali būti naudojami jei reikia, taip kad
mokesčiai, ypač kulminaciniame taške, gali būti aukštesni nei socialiai optimalūs (bet
reguliuojami, kad būtų laikomasi “antras geriausias” principų); tai yra:

• mokesčiai aplinkos ir nesėkmingų atvejų dengimui apmokestinti

Privatūs investuotojai,
vis.tr. operatoriai

PRIVATUS
FINANSAVIMAS

PAGR.PASLAUGA,
 NAUDA ar TIESIOG.

PELNAS
Galima skatinti

diversifikacijos veiklas

infrastruktūros kūrimo kaštai

infrastruktūros palaikymo kaštai,
valdymo išlaidos

19 pav. Privatus finansavimas (konceptualus) – IFIP 1999
14 pav. pateiktų duomenų išskirstymas. Šaltinis: FISCUS Handbook
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• tarp būdų neegzistuoja kryžminis finansavimas. Kiekvienas modelis išlaiko pats save,
tarnaudamas saviems svarbiausiems reikalavimams ir padengdamas esančias išlaidas.
Tačiau gali būti iš bendrojo apmokestinimo teikiamos specifinės subsidijos tam tikriems
nepelningiems maršrutams arba keleivių tipams (pvz., pensininkai).

1. Vartotojų įnašai
Mokesčiai už važiavimą vis.transportu Vietinis
Tr.priemonių licencijavimas Nacionalinis
Mokesčiai už kurą Nacionalinis
Vietos licenc., kordonų rinkliavos, elektron. kelių apmokest. Vietinis
Mokestis už aut. stovėjimą Vietinis
2. Visuomeniniai biudžetai
Bendras apmokestinimas Nacionalinis
Vietiniai biudžetai Vietinis
3. Vertės fiksavimas
Nuosavybės ar užimtumo mokestis Nac. ar vietinis
4. Kryžminis finansavimas
Nauda iš kelių ar kitų vietinių įmonių apmokestinimo              Vietinis
5. Privatus finansavimas
Privatizacija Nac. ar vietinis
Šešėlinė rinkliava Nac. ar vietinis
Frančizė Nac. ar vietinis

 1 lentelė.  Finansinių metodų apžvalga -įprastas sprendimų priėmimo organas/administracija

Lentelė nurodo pagrindinius finansinius sprendimus priimančius asmenis ir finansinius
modelius, kuomet norima pasirinkti modelį kainų nustatymo politikai visuomeniniame
transporte plėtoti vietiniu ir nacionaliniu lygiu.

7.4 6 modulio pratimai ir užduotys
Žemiau pateikiami pratimai ir užduotys nėra privalomi ar labai išsamūs. PORTAL supranta, kad
skirtingose šalyse egzistuoja skirtingos švietimo sistemos, todėl šie pratimai yra labiau
nurodomojo pobūdžio. Taip pat minėti pratimai neketina išstumti kitų užduočių, kurias kursų
dėstytojas gali parengti studentams kaip platesnę kursų studijų dalį. Šių pratimų tikslas –
patikrinti žinias ir įgūdžius, kurie turėtų būti įgyti, naudojantis šia medžiaga.

1. Apsvarstydami įvairius modelius, prašom pateikti tarp kitų galimų problemų finansines
problemas svarbumo tvarka. Kokie finansiniai kriterijai gali būti naudojami, siekiant
nulemti sistemos sėkmę ar nesėkmę?

2. Pažymėkite keturias pačias bendriausias gijas, kurios daro transporto sistemų pateikimą
naujoje aplinkoje sėkmingą. Pavyzdžiai gali būti iš ES šalių narių ar šalių kandidačių.
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3. Kur naujų struktūrų įdiegimas buvo bandomas nelabai sėkmingai, nusakykite kokios, jūsų
nuomone, buvo to priežastys ir palyginkite tas vietoves su rajonais, kur sėkmė yra akivaizdi
(užteks dviejų pavyzdžių).

7.5 Siūlomos literatūros sąrašas 6 modulio medžiagai
(Žemiau siūlomos literatūros sąrašas yra tik nurodomojo pobūdžio ir nėra visapusiškas.
Išsamesnį siūlomos perskaityti literatūros sąrašą galima rasti MARETOPE projekto medžiagoje
bei Europos Komisijos internetinėje svetainėje).
Banister,D. (1993)Equity and Acceptability in Internalising Social Costs of Transport in
Internalising the Social Costs of Transport 1993 Seminar ECMT/OECD
Bleijenberg,A.N. The Art of Internalising  in Internalising the Social Costs of Transport 1993
Seminar ECMT/OECD
Colson, B. (1996) UK Bus De-regulation: A Qualified Success with much still to Offer
Customers and Society at Large, Transport Reviews, 16, 4, 301-312
Department of the Environment, Transport and the Regions (1999 c) From Workhorse to
Thoroughbred- A better role for bus. DETR, London.
Dodgson, J and Katsoulacos, Y. (1998) Quality Competition in Bus Services: Some Welfare
Implications of Bus Deregulation, Journal of Transport Economics and Policy, 22, 263-282
European Commission, Directorate General for Transport, (1996) Towards fair and efficient
pricing in transport, Brussels
Evans, A, (1990) Competition and Structure of Local Bus Markets, Journal of Transport
Economics and Policy, 24,3, 255-281
Farrell, S. (1999) Financing European Transport Infrastructure, Policies and Practice in Western
Europe. Macmillan, London
Foster, C. (1994) The Economics of Rail Privatisation, Centre for the Study of Regulated
Industries, Discussion Paper 7. CIPFA, London
FISCUS Research Consortium (1999), Cost Evaluation and Financing Schemes for Urban
Transport Systems, Transport Research – 4th. RTD. Framework Programme – Final report pp.
54-90 ,
Thomson, J.M. (1974) Modern Transport Economics, Suffolk
TRANSPRICE, Trans-Modal Integrated Urban Transport Pricing. Project funded by the
European Commission under the Transport RTD Programme of the 4th. Framework Programme.
Co-Ordinator Euro-Trans Consulting Ltd, London, Deliverables D 1- D 4, 1997
Van Vreckam, D. (1993) European Union Policy on taxes and charges in the road transport
sector in Internalising the social cost of transport, 1993 Seminar ECMT/OECD
White,P. (1998) Financial Outcomes of Rail Privatisation in Britain, Proceedings of the
European Transport Conference Seminar G..Rail  PTRC, London.
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8. Pavyzdiniai atvejai ir vietovės, kur atliktos
studijos

(Ištraukos iš MARETOPE projekto medžiagos, 2001 m.)

8.1 Įvadas
Atrinkti pavyzdžiai atstovauja konkrečias vietas Europoje ir atspindi tam tikras kiekvienoje
šalyje ar regione esančias situacijas.
Kad besimokantiesiems būtų lengviau suvokti pateikiamą medžiagą, nustatomi bendrieji
permainų nacionaliniame lygmenyje kontūrai; paskui, norint parodyti, kaip minėti kontūrai
taikomi miestui ar regionui, kaip pavyzdys pasiūlomas tam tikro miesto atvejis.
Atrinktų vietovių pavyzdžiai yra paimti iš MARETOPE projekto metu atliktų mokslinių tyrimų
medžiagos. Besimokantiesiems patariama peržvelgti ten esančias ataskaitas, norint pagilinti
žinias ir sužinoti daugiau detalių, negu pateikiama čia.

8.2 Austrija
Praeitis:
Visuomeninis vietinis ir regioninis transportas Austrijoje yra palyginti patrauklus ir pigus.
Daugiausia taip yra dėl to, kad egzistuoja 12 Visuomeninio transporto asociacijų (PTA),
apimančių visą šalies teritoriją. Esant PTA režimui, per paskutiniuosius metus buvo pasiektas
didesnis nei 10% metinis patronažo augimo tempas. Nežiūrint į šią sėkmę, subsidijų poreikis
didėjo. Valstybė, provincijos ir komunos (mažesniu mastu) – visi moka įnašus visuomeniniam
transportui. Visuomeninio transporto kaštų dengimo santykis yra nuo 40 iki 60%.
Austrijos visuomeninio transporto rinka yra pakankamai reguliuojama. Iki šiol beveik nėra
konkurencingų konkursų skelbimo. Organizacinė forma gali būti apibūdinama kaip rinkos
iniciatyva, pagal kurią veikia įgaliojimų teikimo (autorizacijos) režimas. Rinkoje dominuoja
visuomeninės nuosavybės kompanijos. Viešųjų paslaugų sutartys paslaugų kontraktų forma
egzistuoja tarp operatorių ir federalinės bei provincijų valdžios organų (ir/ar PTA). Kontraktai
sudaromi taip, kad operatoriai patiria minimalią riziką ir visiškai nėra pajamų rizikos. Privalomi
visuomeninio transporto susitarimai egzistuoja ten, kur komunos yra transporto kompanijų
savininkai.

Pereinamąjį periodą nulėmė du nauji įstatymai (įsigalioję nuo 2000 01 01), turintys toli
siekiančių organizacinių ir finansinių implikacijų. Jiems veikiant tikimasi sukurti aplinką,
atitinkančią Tarybos taisykles 1191/69 ir 1107/70. Svarbiausios nuostatos yra šios: (1)
konkurencingų konkursų skelbimas privalomas visoms visuomenei teikiamoms paslaugoms. Tai
susiję su visomis paslaugomis ir naujose, ir egzistuojančiose linijose su besibaigiančiomis
galioti lengvatomis. Operatoriai, aktyviai veikiantys priemiestinio transporto sektoriuje, nuo
mokesčių atleidžiami. (2) Lengvatas pelningoms linijoms ketinama teikti tik per konkurenciją.
Visuomenės labui lengvatos linijoms turėtų būti teikiamos, remiantis po konkurencingo
konkurso sudarytu paslaugų kontraktu.
Naujoji situacija netapo realybe ligi šiol. Dėl paskutiniųjų įstatymų atsirado daug nežinios,
susijusios su ketinamomis įvesti finansinėmis ir organizacinėmis sistemomis. Akivaizdu, jog
organizacinė forma kinta nuo rinkos iniciatyvos link valdžios iniciatyvos, kurios bruožai –
konkurencingi konkursai ir lengvatų teikimas. Federalinis lygis paskelbė sumažinąs savo
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finansinius įsipareigojimus žemesnio lygio valdžios sąskaita. Dar vienas trūkumas yra tas, kad
procedūrų reguliavimo pašalinimo kontekste tik keletas operatorių ėmė restruktūrizuoti savo
įmones pagerinto veikimo efektyvumo link. Be to, naujame įstatyme numatyta subsidijavimo
tvarka gali būti abejotina dėl savo neatitikimo ES įstatymams.
Vietovė, kurioje atlikta studija: Viena

8.3 Danija
Danija, už didžiojo Kopenhagos regiono ribų
Visuomeninį autobusų transportą Danijoje valdo Parlamento aktu įgaliotos apygardos ir
municipalitetai. Paprastai apygardų vaidmuo yra svarbiausias. Jos gali laisvai nuspręsti, kaip
organizuoti visuomeninį transportą, išskyrus Kopenhagos administraciją. Nuo 1974 m. sostinės
regionui buvo pritaikyti specialūs įstatymai, tuo tarpu likusi šalies dalis liko pavaldi bendrajam
įstatymui. Anksčiau – iki 1978 m. – už Kopenhagos ribų egzistavo tinklo savikaina grindžiamos
autobusų linijos su galimybe gauti vietinės valdžios skiriamų subsidijų. Kai kurios vietinės
administracijos ir DSB nacionaliniai geležinkeliai organizavo autobusų transportą, derinamą su
po šalį važinėjančiais traukiniais. 1978 m - pereinamasis periodas – buvo įgyvendintas
įstatymas, suteikiantis apygardoms laisvę aprūpinti autobusų transportą taip, kaip jos nori.

Esant naujajai tvarkai, dauguma municipalitetų atsisakė savo vidinių operacijų ir pasiūlė
konkursų skelbimo paslaugas. Šiandien egzistuoja trys organizavimo pavyzdžiai:

• Konkursų skelbimas/vidinės operacijos apygardos nuosavybėje esančiose visuomeninio
transporto administracijose (labiausiai paplitęs)

• Konkursų skelbimas/vidinės operacijos apygardose, kur vietinis visuomeninis autobusų
transportas yra kiekvieno municipaliteto įtakoje, regioninis visuomeninis autobusų
transportas pavaldus apygardai (daugiau organizacijų)

• vidinės operacijos municipalinėse kompanijose.

Visos visuomeninio transporto administracijos pasirinko išlaikyti pajamų riziką, naudojant
didmeninių kainų kontraktus.

Geležinkeliai
Anksčiau keleivinių traukinių paslaugas Danijoje daugiausia teikė Danijos valstybiniai
geležinkeliai (DSB), kurie ir dabar dar veikia pilnu pajėgumu. 1999 m. sausio 1 d.,
pereinamuoju periodu, DSB buvo padalinti į operacinę kompaniją DSB, ir geležinkelio bėgių
administraciją Banestyrelsen. Abiejų bendrovių savininkas – Transporto ministerija. DSB veikia
pagal kontraktus su Transporto ministerija. Esant naujajai tvarkai, 2003 m. konkursų skelbimo
objektas yra 15% kontraktų. 13 vietinių geležinkelių teikia likusias traukinių paslaugas. Nuo
2001 m. sausio 1 d. už šiuos geležinkelius tapo atsakingos apygardos.
Didysis Kopenhagos regionas
Visuomeninis transportas didžiajame Kopenhagos regione yra padalintas į kompanijas pagal
būdus. Tai reiškia, kad Kopenhagos valdžios organai HUR – yra atsakingi už visuomeninį
autobusų transportą, kuris yra įsigyjamas konkursų būdu sudaromais didmeninių kainų
kontraktais. Danijos valstybiniai geležinkeliai (DSB) yra atsakingi už traukinių veiklą
didžiajame Kopenhagos regione, kur traukiniai veikia pagal kontraktą su Transporto ministerija,
išskyrus šešis vietinius geležinkelius šio regiono pakraščiuose. Šie vietiniai geležinkeliai
pavaldūs Kopenhagos valdžios organams. 2002 m. ėmė veikti Kopenhados metro, kuris yra
specialaus akto objektas. Vis dėlto visi šie skirtingi būdai turi bendrą vientisą mokesčių už
važiavimą sistemą.
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Bendrovė Kopenhagos Transportas, HT (dabar vadinamas didžiąja Kopenhagos administracija
(Greater Copenhagen Authority, HUR) buvo sukurta 1974 m., sujungiant 12 daugiausia viešųjų
municipalinių kompanijų – buvo sukurta vieninga mokesčių sistema traukinių paslaugoms. Tai
buvo sėkminga organizacija iki aštuntojo dešimtmečio, kuomet padidėjo mokesčiai, sumažėjo
keleivių ir išaugo kainos. 1990 m. aktas – pereinamasis periodas - sustiprino 45% visų
operacijų, teikiamų konkursams. 1995 m. šis aktas buvo pakeistas. 2002 m. 100% visų autobusų
operacijų buvo pasiūlymų objektas, tačiau buvusi veikiančiajai HT bendrovės daliai buvo leista
siūlyti kainas.
Dabartinė situacija: paskutinioji akto revizija 1999 metais neturėjo jokių pasekmių
visuomeninio transporto aprūpinime, išskyrus pačios administracijos organizavimą, kuomet
didžioji Kopenhagos administracija HUR pakeitė Kopenhagos Transportą HT. Didžioji
Kopenhagos administracija prisiėmė atsakomybę už 6 geležinkelius, esančius regiono
pakraščiuose.
Vietovė, kurioje atlikta studija: Århus

8.4 Suomija
Suomijos visuomeninį transportą sudaro dvi pagrindinės organizacinių formų rūšys.
Didžiuosiuose miestuose, Helsinkio Metropolitan Area (Helsinkio regionas) ir Turku bei
Tampere miestuose atsakomybė už visuomeninio transporto paslaugas yra išimtinai
visuomeninio transporto administracijos rankose (PTA). Kituose miestų rajonuose – vidutinio
dydžio miestuose – visuomeninis transportas remiasi rinkos iniciatyva ir autorizavimu.
Helsinkio regione ir Turku mieste veikia ir vietos savivaldos, ir privatūs operatoriai, kurie teikia
visuomeninio transporto paslaugas pagal kontraktą su PTA. Tamperėje visuomeninis transportas
pavaldus visuomeniniam valdymui. Vidutinio dydžio miestuose, išskyrus Pori miestą, visi
operatoriai yra privatūs. Geležinkelių sistema veikia tik Helsinkio regione; traukiniai siūlo
regionui paslaugas pagal kontraktą, tuo tarpu tramvajai ir metro Helsinkyje pavaldūs
visuomeniniam valdymui.
1991 m., kuomet ėmė veikti naujasis visuomeninio transporto įstatymas, Suomijoje buvo įvesta
galimybė skelbti konkursus visuomeninio transporto paslaugoms. Helsinkio metropoliteno
zonos taryba (YTV) pirmą konkursą paskelbė 1994 m. Konkurso rezultatai buvo labai sėkmingi;
kainos sumažėjo 33%, pasiūlytas autobusų parkas buvo ypač naujas, o paslaugos keleiviams –
labai geros. Kilo kai kurių problemų dėl darbinių santykių, kuomet pralaimintis operatorius
būdavo priverstas prisiderinti prie naujosios situacijos sumažindamas kainas, t.y. atleisdamas
darbuotojus.
Iki 2000 m. Helsinkio regione ir Turku mieste visoms regioninėms ir didžiajai daliai vietinių
paslaugų buvo skelbiami konkursai. Kainų lygis stabilizavosi 25 – 30% žemiau senosios
kontraktinės kainos. Paskutinieji konkursai rodo – pirmą kartą nuo rinkos atvėrimo – kainų
padidėjimą 5-10%. Konkurso būdu atrinktų paslaugų kokybės rezultatai įrodė esantys labai
aukšto lygio. Dabartiniu metu konkursų skelbimas autobusų paslaugoms vyksta toliau, iki 2002
m. visos autobusų paslaugos Helsinkio regione buvo teikiamos konkursų būdu. Vyksta aktyvi
diskusija dėl konkursų regioniniams traukiniams, tačiau, pasak ministerijos rengiamo
pasiūlymo, geležinkeliai nebus konkurencijos objektas, išskyrus tarptautines krovinių paslaugas.
Tamperėje situacija nepakito, turint galvoje organizacinę formą. Taip pat ir vidutinio dydžio
miestuose organizacinė forma vis dar remiasi rinkos iniciatyva ir autorizavimu. Municipalitetų
veikla suaktyvėjo, kuomet jie ėmė subsidijuoti mokesčius už važiavimą.
Skirtingų organizacinių formų pasidalijimas (% viso miestų visuomeninio transporto, matuojant
vietų kilomentrais) parodyta žemiau, 21 pav. Paveikslėlyje pateikti duomenys sumuoja pokyčius
1990-2005 m. laikotarpiu:
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• 1990 – 1995: visuomeninio transporto dalis (autobusai Helsinkyje ir Turku)
transformuojama į paslaugas, teikiamas pagal sutartis

• 1995 – 2000: daugumai pagal kontraktą teikiamų autobusų paslaugų skelbiami konkursai

• 2000 - 2005: likusiai autobusų paslaugų, teikiamų pagal sutartis, daliai skelbiami konkursai,
geležinkelio paslaugos lieka pavaldžios visuomeniniam valdymui arba teikiamos pagal
kontraktą. Antra vertus, visuomeninis transportas vidutinio dydžio miestuose lieka veikti
pagal rinkos iniciatyvą, kur dominuoja privačios kompanijos.

15 pav.: Miestų visuomeninio transporto produkcija (miestai > 50,000 gyv.) pagal organizacinę formą
Suomijoje 1990 – 2005, Šaltinis: Maretope

Šiuo metu Helsinkio regione visuomeninio transporto poreikis sparčiai auga. Kituose miestuose
poreikis yra stabilus arba nežymiai mažėja. Subsidijos visuomeniniam transportui Helsinkio
regione sudaro apie 40% bendros sumos. Tamperėje ir Turku subsidijų rodiklis yra maždaug
30%, o vidutinio dydžio miestuose - tarp 15 ir 20% bendros sumos.
Vietovė, kurioje atlikta studija: Turku

8.5 Prancūzija
Per paskutinius du dešimtmečius Prancūzijoje permainų miesto visuomeninio transporto srityje
laikotarpis galėtų būti apibūdinamas taip:
Devintajame dešimtmetyje įstatymas “LOTI” inicijavo decentralizaciją, naujai padalindamas
įsipareigojimus tarp valstybės ir vietinių valdžios organų. Išskyrus ypatingą Ile-de-France
regiono atvejį, miesto visuomeninio transporto organizatoriai yra nuo šiol Komunos
(Communes) ir Komunų asociacijos. Kalbant apie visuomeninio transporto finansavimą, įplaukų
(mokesčių už važiavimą, kitų mokesčių) panaudojimas yra paliktas vietinės valdžios iniciatyvai,
kuri savo ruožtu turi plačią manevravimo laisvę nustatytos sistemos ribose. Kita “LOTI”
įstatymo pasekmė – daugiau lankstumo kontrakto sudarymo procedūroje, kadangi įstatymas
pašalino pareigą rinktis tik vieną iš riboto skaičiaus pavyzdinių kontraktų.
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Per 1990 m. galima apžvelgti visuomeninės-privačios partnerystės raidą, privataus dalyvavimo
plėtrą, nors privataus kapitalo pilnai finansuojamos operacijos vis dar retos (daugelio operacijų
atvejų už beveik visus investicinius mokėjimus vis dar atsakinga organizuojanti valdžia).
Frančizės kontraktų atnaujinimas yra kita 1990-ųjų ypatybė. Per paskutinįjį dešimtmetį
prancūzų miesto visuomeninio transporto frančizių padaugėjo daugiau negu bet kurioje kitoje
Europos šalyje. Taip pat per šį dešimtmetį įstatymas “Sapin” (1993) pristatė konkurencijos
koncepciją, paremtą viešumo visuomeninių konkursų rengimo procedūrose reikalingumu.
Neseniai priimti du įstatymai gali turėti reikšmingų pasekmių miesto transporto srityje:

• Oro kokybės įstatymas (1997) nurodo būtinybę įgyvendinti “Miesto mobilumo planą”
kiekvienoje konglomeracijoje, turinčioje daugiau kaip 100,000 gyventojų (įskaitant ir Ile-
de-France regioną); kadangi “miesto perimetras”, vartojamas “Miesto mobilumo plane”
sisteminiu požiūriu nesutampa su organizuojančios valdžios naudojamu perimetru vietoje,
šis įstatymas potencialiai gali sąlygoti “antrojo lygio organizuojančios valdžios” atsiradimą.

• 2000 m. priimtas SRU įstatymas keičia finansavimo sistemą ir “kontraktualizavimo
sistemą” Ile-de-France regione (kita šio įstatymo pasekmė - “antrojo lygio organizuojančios
valdžios” atsiradimo palengvinimas).

Svarbi pastaba apie IDF regioną (Ile-de-France regionas):
Dėl savo dydžio (10.8 milijonų gyventojų, arba 19% visos populiacijos Prancūzijoje), ir dėl
savo svarbos Prancūzijos ekonomikai (28% bendrojo nacionalinio produkto), IDF regionas,
kuriame yra ir Prancūzijos sostinė, visuomet buvo traktuojamas kaip ypatingas atvejis.
Vietovė, kurioje atlikta studija: La Rochelle

8.6 Vokietija
Anksčiau visuomeninio transporto paslaugos buvo teikiamos uždarose rinkose. Išskyrus keletą
individualių atvejų, nei Rytų, nei Vakarų Vokietijoje kitiems operatoriams nebuvo galimybių
prieiti prie geležinkelių rinkos. Vietinio transporto rinkoje dominavo visuomeninių operatorių,
turinčių įgaliojimus, monopolis. Formaliai tie įgaliojimai priklausė nuo rinkos iniciatyva
pagrįstos konkurencijos procedūros. Dėl istorinio finansavimo sistemų augimo, konkurencijai
buvo nedidelis spaudimas. Buvusios VDR8 regione buvo susidariusi unikali situacija: pirmiausia
tose vietovėse geležinkelių infrastruktūra buvo ypač paliegusi, antra, po šalies susivienijimo
žymiai sumažėjo klientų skaičius.

Ženklų posūkį atsivėrimo konkurencijos link inicijavo įstatymų leidėjai, išleisdami geležinkelių
reformos informacinį paketą (“Bahnreform”):

• abu nacionaliniai geležinkeliai (DB/Vokietijos Federacinėje Respublikoje;DR/Vokietijos
Demokratinėje Respublikoje) buvo sujungti, panaikinus visas skolas ir pakeista valdymo
forma į privačią juridinę formą DB AG. Rinkos organizavimas buvo pakeistas iš valdžios
iniciatyvos į rinkos iniciatyvą, įtraukiant papildomą konkursų nekomercinėms paslaugoms
skelbimą. Kiekvienas tinklo operatorius turi suteikti konkuruojantiems operatoriams laisvą
priėjimą prie esminių paslaugų, t.y. geležinkelio infrastruktūros.

                                                     
8 Žr. sąvokų žodynėlyje sutrumpinimų, esančių šiame tekste, paaiškinimus.
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• “Regionalisierung” (regionalizavimas – decentralizavimo forma) prasidėjo tuo pat metu,
kai federacinė vyriausybė suteikė žemėms vietinio transporto paslaugų finansavimo
priemones. Dėl visuomeninį interesą turinčių paslaugų, žemių administracijos sudarė
kontraktus su geležinkelių transporto operatoriais. Keletas kontraktų buvo sudaryta,
suorganizavus konkurencingas procedūras.

• Vykstant regionalizavimui vietos savivaldos lygyje (tramvajai, autobusai, metro) ir
regioniniame autobusų paslaugų lygyje, buvo sukurtos juridinės taisyklės, suderintos su ES
įstatymais. Remiantis valdžios iniciatyva, buvo įvestas papildomas įėjimo į rinką takas
nekomercinėms paslaugoms. Rinkos prieinamumas juridiškai yra atviras. Finansavimo
struktūros reforma nevyksta, taigi praktikoje pokyčiai netapo tvirti.

Anksčiau vietinį transportą Vokietijoje apibūdino santykinai aukštas integracijos laipsnis. Nuo
1960-ųjų iki 1990-ųjų metų atsirado daug visuomeninio transporto asociacijų ir visuomeninio
transporto vykdomųjų organų. Tai užtikrino operatorių integraciją, UPT būdus ir
kompetentingus valdžios organus.
Tolesnis konkurencijos įgyvendinimas yra diskutuojamas politiškai. Vis dėlto apskritai
laukiama stipresnės rinkos atsivėrimo. Operatoriai intensyviai ruošiasi artėjančiam
konkurenciniam spaudimui. Didžioji visuomeninio transporto asociacijų dalis (priklausančių
operatorių kompanijoms) buvo dar kartą įkurtos kaip visuomeninio transporto vykdomieji
organai, priklausantys kompetentingiems valdžios organams (pvz., Hamburg, Frankfurt).
Visuomeninio transporto vykdomieji organai vykdo konkurencingo konkursų skelbimo
procedūras, taip pat intensyviai ruošiasi naujosios situacijos poreikiams. Deja, išlieka rimta
problema dėl to, kad finansavimo sistemos dar neatitinka konkurencijos.
Taip pat diskutuojama dėl tolesnių reformų geležinkelio sektoriuje, ypač dėl infrastruktūros
atskyrimo ir geležinkelio paslaugų tiekimo.
Vietovė, kurioje atlikta studija: Miunchenas

8.7 Airija
Palyginus su kitomis ES šalimis, visuomeninio transporto sistema Airijoje paskutiniaisiais
metais buvo labai stabili. Visuomeninio transporto paslaugas daugiausia teikia visuomeninės
kompanijos, gaunančios centrinės vyriausybės paramą mokesčiams. Veikia trys visuomeninės
nuosavybės kompanijos - Irish Rail, Irish Bus ir Dublin Bus. Šios kompanijos turi galiojantį
monopolio statusą autobusams ir geležinkeliams.
Tačiau dabartinė vyriausybė 2002 m. rugpjūčio mėn. pateikė pasiūlymus naujai institucinei ir
reguliavimo sistemai visuomeninio transporto srityje, apimančioje geležinkelį ir autobusus.
Pasiūlymuose ypatingai kreipimas dėmesys į padidintą privataus sektoriaus įtraukimą į
visuomeninio transporto sistemą kartu su kintančiu visuomeninių kompanijų statusu, kuris
keičiasi į nepriklausomų kompanijų statusą, įvedant nepriklausomą reguliavimo organą. Yra
išsamių pasiūlymų dėl reguliavimo sistemos autobusų rinkai didžiajame Dublino rajone,
įtraukiančių padidintą privatų dalyvavimą, tiekiant autobusų paslaugas daugiausia
konkurencingų konkursų skelbimo procedūrų pagalba (galbūt sujungiant su licencijavimu). Visi
pasiūlymai šiuo metu yra aptariami su akcininkais, kurie su tuo yra susiję.
Vyriausybės tikslas yra pasiekti konsensusą dėl reformos iniciatyvos, kuri galėtų reikšti įvairių
įgyvendinimo variantų tvarkaraščio delsimą. Tačiau Vyriausybė jau išplėtė privataus sektoriaus
galimybes dalyvauti Dublino autobusų rinkoje, priimdama mažiau suvaržytą traktavimą vertinti
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juos, išduodant autobusų keleivinio transporto licencijas. CIE autobusų kompanijoms šiuo metu
yra nurodoma informuoti Transporto departamentą apie paslaugų pokyčius (įskaitant naujas
paslaugas), kad būtų galima užkirsti jiems kelią įsigyti licencijas anksčiau negu privatūs
operatoriai. Naujų licencijų privatiems operatoriams išdavimas dėl autobusų maršrutų Dublino
rajone per paskutiniuosius pora metų atitinka peržiūrėtą ir pataisytą procedūrą. Tokios licencijos
rodo žymų licencijas turinčių privačių operatorių padaugėjimą didžiajame Dublino rajone.
Minėtos permainos vyksta itin svarbios visuomeninio transporto infrastruktūros investicijų
programos kontekste. Ši programa buvo paskelbta Nacionalinės plėtros plane 2000-2006. Per šį
periodą apie 2.8 milijardų eurų ketinama išleisti įvairiems visuomeninio transporto projektams
finansuoti. Toks požiūris išlaikomas ir Dublino transportavimo įstaigos strategijoje, kur
nustatytas ženklių investicijų į transporto infrastruktūrą poreikis. Tokie pokyčiai atspindi
svarbias ekonomines ir socialines permainas, vykstančias Airijoje paskutiniaisiais
dešimtmečiais. Tvirtas ekonominis augimas Airijoje yra sukoncentruotas Dubline. Pietryčių
regione generuojami padidinti eismo srautai. Šiuo metu Dubline, kaip ir kituose urbanizuotose
vietovėse, yra svarbios su grūstimis susijusios problemos, pvz. piko valandomis greitis
radialiniuose keliuose sumažėjo nuo 22 km/h 1991 m. iki 14 km/h 1997 m.. Šios problemos
blogėja dėl nepakankamos transporto infrastruktūros ir investicijų visuomeniniame transporte
stokos. Per ateinančius dešimtmečius laukiama tolesnio eismo intensyvumo augimo.
Reikėtų pažymėti, kad daug schemų Nacionaliniame plėtros plane struktūrizuotos kaip
visuomeninė privati partnerystė. Ypač taip plėtojamos bus tramvajaus  schemos Dubline (LUAS
ir METRO), tokiu būdu prisidedant prie privataus sektoriaus dalyvavimo visuomeninio
transporto srityje padidinimo. Buvo įkurta geležinkelių aprūpinimo agentūra (Railway
Procurement Agency), kuri rūpintųsi geležinkelių ir kitų visuomeninio transporto projektų
įgyvendinimu, daugiausia remiantis visuomenine privačia partneryste. Siūlomi instituciniai
pokyčiai kartu su investicijų programa siekia atgaivinti visuomeninį transportą, norint užtikrinti
subalansuoto ekonominio augimo pagrindą Airijoje ir skatinti socialinę sanglaudą.
Per paskutiniuosius penkerius metus buvo atliktas svarbus darbas, atsižvelgiant į visuomeninių
paslaugų kontraktų plėtrą tarp valstybės ir kiekvienos iš trijų visuomeninių paslaugas teikiančių
kompanijų. Minėti kontraktai iš principo buvo paruošti pristatymui 1999 m. rudenį (bent jau
bendrovėje Dublin Bus). Tačiau Generalinis prokuroras pažymėjo, jog tokiems kontraktams
reikia įstatymų. Taigi dabar visuomeninių paslaugų kontraktų įvedimas bus naujos reguliavimo
ir institucinės sistemos visuomeninio transporto srityje dalis.
Vietovė, kurioje atlikta studija: Dublinas

8.8 Lenkija
Čia pristatoma miesto transporto situacija Lenkijoje yra 1980-ųjų metų pabaigoje prasidėjusių
socialinių ir ekonominių transformacijų šalyje rezultatas. Skirtingi vietos savivaldos organų
požiūriai, užtikrinant miesto transporto paslaugų regione teikimą nulėmė įvairius valdymo
sprendimus ir skirtingas organizavimo ir juridines veikiančių kompanijų formas. Esant
dabartinei padėčiai, galima išskirti keletą sistemų dėsningumų, leidžiančių mums pristatyti
ryškių pokyčių visuomeninio transporto valdyme priežasties ir pasekmės efekto aprašymą.
Specifinis visuomeninio transporto bruožas Lenkijoje yra esminė transporto diferenciacija
miestuose ir už jų ribų. Tai praeities rezultatas – socialistinės ekonomikos centralizuotos
kontrolės periodas. Tuo metu provincijos transporto kompanijos (Wojewódzkie
Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - WPK) buvo atsakingos už visuomeninį transportą miestuose
ir prie jų esančiose zonose; Valstybinė automobilių transporto kompanija (Przedsiębiorstwo
Państwowej Komunikacji Samochodowej - PPKS) valdė regioninį autobusų transportą. Ši
diferenciacija – nors formaliai panaikinta - vis dar yra miesto ir vietinio transporto sistemų
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integracijos nebuvimo priežastis. Integracijos nebuvimo problemą gilina geležinkelių transporto
funkcionavimas monopolistinio geležinkelių operatoriaus – Lenkijos valstybiniai geležinkeliai
(Polskie Koleje Państwowe - PKP) – struktūroje, nepriklausomai nuo vietos savivaldos ir
regioninės administracijos.
Nuo 1989 m. Lenkijoje vyko radikalūs pasikeitimai, organizuojant ir valdant visuomeninį
transportą. Juos paveikė struktūrinės transformacijos, kurios reiškė socialistinės centralizuotai
kontroliuotos ekonomikos sistemos žlugimą ir posūkį į rinkos ekonomiką. Pokyčiai taip pat
apėmė ir visuomeninio transporto valdymo sferą, kuri pagal socialistines taisykles veikė iki
1989 m.. Pirmaisiais devintojo dešimtmečio metais žymiai sumažėjo keleivių srautai, vyko
teikiamų paslaugų rinkos liberalizavimas. Visa miesto transporto finansavimo našta teko
vietinėms administracijoms, kurios, kaip atsakingos už miesto transporto veikimą jų
administruojamuose rajonuose, ieškojo valdymo sprendimų, galinčių užtikrinti aukštą
visuomeninio transporto efektyvumą.
Kitas svarbus momentas miesto transporto valdymo srityje pastebimas Lenkijoje nuo 2000 m.
Greitos narytės ES perspektyva lėmė rinkos elementų vadybą. Taigi, vietos savivaldos organai
palaipsniui linksta į organizacinės ir paslaugų teikimo veiklų atskyrimą miesto transporto srityje
bei konkurencijos paslaugų teikimo srityje įvedimą.
Vietovė, kurioje atlikta studija: Poznanė

8.9 Ispanija
Reguliavimo struktūra: Kiekvienas miestas organizuojasi savo transportavimo sistemą, bet
vyriausybė taip pat vaidina aktyvų vaidmenį. Vyriausybė rūpinasi patenkinamu paslaugų lygiu
ir teikia operatoriams licencijas.
Horizontali struktūra ir visuomeninės veiklos dalis: Dauguma operatorių yra privatūs.
Miesto transporto paslaugas teikia 185 kompanijos, iš jų 28 priklauso miestams ir 3 darbuotojų
kooperatyvams. Mažuose miestuose 129 iš 134 firmų yra privačios. 80% didžiųjų miestų miesto
transporto paslaugas teikia vietos savivaldos organai. Infrastruktūra ir geležinkelio riedmenys
yra operatorių nuosavybė.

Reguliavimo pobūdis: Apmokantis išlaidas ir dalį pelno režimas: Vietinė valdžia nustato
kainas, tvarkaraščius ir maršrutus. Lengvatos teikiamos laikotarpiui nuo 8 iki 20 metų. Apskritai
veikiančios kompanijos neremia finansinės rizikos, kadangi subsidijos balansuoja biudžetą.
1984 m. vyriausybė įkūrė miesto transporto fondą, finansuojamą iš nacionalinio biudžeto ir
skirstomo įvairiems tinklams.
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Konkurencija: Konkurencingas konkursų skelbimas yra naudojamas tam, kad būtų galima
suteikti lengvatų, remiantis mažiausiu kaštų kriterijumi.
Vietovė, kurioje atlikta studija: Barselona

8.10 Švedija
Iš gana nelanksčios sistemos Švedijoje, kur licencijas turintys operatoriai turėjo išskirtinį
monopolį, išsivystė konkurencinga konkursų sistema, veikianti nuo 1989 m. liepos 1d. Pats
bendriausias principas šiandien yra tai, kad apygardos transporto administracijos yra atsakingos
už visą planavimą, įskaitant tinklo kūrimą, tvarkaraščius ir mokesčius už važiavimą, bet faktinis
paslaugų teikimas yra skelbiamų konkursų objektas. Konkursai gali apimti specifinius
išvykimus, bet dažniausiai – maršrutų tinklo dalis. Taip paslaugų, kurioms skelbiami konkursai,
dėka sutaupoma nuo 5 iki 45% kaštų.
Paskutiniaisiais metais atsirado tendencija ypatingą reikšmę skirti kokybės aspektams bei
skatinimui dėl pajamų ar kokybės. Kita tendencija – visuomeninės paslaugas teikiančios
organizacijos yra parduodamos privačioms kompanijoms, konkuruojančių operatorių skaičius,
ypač visuomeninių operatorių, buvo sumažintas. Ne tik autobusų, bet ir priemiestinių traukinių
paslaugos įvairiuose rajonuose ir Stokholmo metro buvo įgytos tokiu būdu.
Vietovė, kurioje atlikta studija: Helsingborgas

8.11 Nyderlandai
Nyderlanduose teisinių pokyčių procesas kaip vienas žingsnių, siekiant pereiti iš centralizuotai
organizuojamos ir centralizuotai subsidijuojamos sistemos į decentralizuotą sistemą su
konkurencingu režimu lengvatoms teikti, vyko visai neseniai.
Nors praeityje juridinė sistemos forma buvo grindžiama rinkos iniciatyvomis, praktiškai visus
finansinius bei daug kitų klausimų sprendė Transporto ministerija.
Devintajame dešimtmetyje prasidėjo decentralizacijos ir konkurencijos įsigalėjimo procesas. Tai
sudarė sąlygas įplaukų rizikai, kurią patiria operatoriai esant režimui be konkurencijos. Naujasis
keleivinio transporto aktas įsigaliojo 2001 m. sausio mėn. ir nustatė Nyderlanduose sistemą
miesto bei regiono visuomeninio transporto srityje (įskaitant geležinkelio filialų linijas) tolesnio
decentralizavimo ir konkurencijos diegimo link.
Pirmieji konkursai įvyko 2001 m., daugelis kitų yra planuojami. Miesto geležinkelio sistemose
(tramvajus ir metro) iki šiol konkursų skelbta nebuvo, nors naujasis įstatymas reikalauja
konkurencijos ir šioje srityje.

Iš operatoriaus pusės galima skirti dvi pokyčių rūšis:

• VSN grupės (didžiausio olandų operatoriaus, teikiančio regioninio transporto paslaugas)
dalies pardavimas - rinkos disbalanso reguliavimo rezultatas (VSN grupė buvo laikoma
pernelyg didele)

• Visuomeninių kompanijų formavimas, pagrindu imant buvusius tiesioginius valdžios
organų veiksmus ir parduodant akcijas trečiosioms šalims.
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Esant naujajam režimui, kurio pagrindas - iš valdžios pusės kylanti iniciatyva, numatoma
organizuoti konkursus smulkesnio tinklo  lygyje bei nacionalines konkursų skelbimo
procedūras, kurios suteiktų lankstumo pasirenkant procedūras. Tikimasi, kad pajamų rizika
atiteks daugiausia operatoriams ir - kaip pasekmė- kai kurios taktinės priemonės taip pat bus
operatorių rankose.
Olandijos valdžia nustatė uždavinius atsižvelgdama tiek į kaštų padengimo santykį, tiek į
keleivių skaičių (augantį). Vykstantys pokyčiai kol kas dar nesukėlė subsidijų lygio mažėjimo.
Taip pat dar neišspręstas uždavinys, kaip pritraukti daugiau keleivių. Esant neseniai priimtam
naujam strateginiam dokumentui NVVP, tikslas pritraukti daugiau keleivių buvo sumažintas iki
tam tikrų rinkų, kur visuomeninis transportas gali įnešti svarbų įnašą mažinant grūstis. Šiuo
metu kaimo vietovių rinka dėl socialinių priežasčių laikoma labiausiai patraukli visuomenei.
Vietovė, kurioje atlikta studija: Arnhem – Nijmegen

8.12 Jungtinė Karalystė
Per paskutiniuosius du dešimtmečius Jungtinėje Karalystėje visuomeninio transporto srityje
vyko radikalios reformos, t.y. buvo pakeista teisinė sistema (pradedant 1980 m. Transporto
aktu), siekiant palengvinti konkurenciją autobusų pramonėje, pereinant iš situacijos, kuomet
nebuvo konkurencijos arba ji buvo labai menka, į tokią padėtį, kur stipri konkurencija remiasi
atvira įėjimo į rinką sistema. Buvusios visuomeninės autobusų kompanijos tapo privatizuotos,
nors keletas šių kompanijų liko visuomeninės. Šis modelis buvo įdiegtas visoje Jungtinėje
karalystėje (išskyrus Londoną ir Šiaurės Airiją).
Londonui skirtas kitas traktavimas, apimantis ribotą įėjimą į rinką ir konkurencingų konkursų
maršrutas po maršruto skelbimą. Šiaurės Airijoje visuomeninis transportas lieka funkcionuoti
pagal visuomeninės nuosavybės modelį. Geležinkelių atveju, 1993 m. buvo išleistas įstatymas,
suteikiantis teisę privatizuoti visuomeninius geležinkelius British Rail. Būtent tai atskyrė
infrastruktūros nuosavybę ir valdymą nuo transporto paslaugų teikimo. Atrenkant operatorius
skirtingoms keleiviams skirtų paslaugų grupių, naudojamas frančizės modelis. Įstatyminė bazė
leidžia iki tam tikro laipsnio atvirą priėjimą kompanijoms imtis teikti paslaugas už frančizės
sutarčių ribų, tačiau ši galimybė iki šiol buvo leidžiama tik labai mažu mastu, siekiant užtikrinti
traukinių paslaugas teikiančių kompanijų finansinį gyvybiškumą (atviro priėjimo operatoriaus
pavyzdys yra kompanija Heathrow Express). Taigi konkurencija geležinkelių srityje labiau
buvo “ne ant bėgių” negu “ant bėgių”.
Minėtos reformos pašalino centrinės valdžios vaidmenį kaip visuomeninio transporto paslaugas
teikiančių kompanijų savininkės (išskyrus Londono metro), vietinės valdžios organai kai kuriais
atvejais vis dar turi savo nuosavybėje visuomeninio transporto kompanijų. Vietinė valdžia įgyja
reikšmingą vaidmenį, turint galvoje visuomeninio transporto paslaugų planavimą ir tiekimą.
Centrinės valdžios vaidmuo apsiriboja teikti bendrąją sistemos ir finansinę paramą keleivinio
geležinkelio paslaugoms ir visuomeninio transporto infrastruktūros investicijoms. Šiuo metu
didžioji dalis visuomeninio transporto operatorių yra privačiame sektoriuje. Be to, daugelis
privačių kompanijų yra įtrauktos į autobusų, priemiestinių vežimų bei keleivinio geležinkelio
rinką. Penkiolika iš 25 traukinių paslaugas teikiančių kompanijų pasikeitė į autobusų
kompanijas. Kiekviena keleivinio geležinkelio frančizė turi mažiausiai 2 paraiškas iš autobusų
kompanijų. Taip pat kaip šių reformų dalis vyko esminės organizacinės permainos, pavyzdžiui,
geležinkelių srityje, bendrovės British Rail privatizavimas privertė sukurti visiškai naują
struktūrą, kurioje būtų reguliavimo tarnyba bei ne ministerijai pavaldus departamentas,
atsakingas už keleiviams teikiamų paslaugų frančizes.
Kiti organizaciniai pasikeitimai valdžios lygmenyje buvo, pvz., Londono tarybos (Metropolitan
councils) panaikinimas 1986 m. Pasikeitė daugumos valdžios organų atsakomybė, susijusi su
visuomeniniu transportu, įskaitant vietines administracijas ir eismo komisijos narius (atsakingus
už kokybę ir kainų reguliavimą prieš 1980 m. ir 1985 m.Transporto aktus). Autobusų ir
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geležinkelio srityse susikūrė daugybė privačių kompanijų, nors greitai iškilo jungimosi (arba
jungimosi iš naujo) procesas. Tarp 1988 m. ir 1997 m., Transporto patarėjų tarnyba (Transport
Advisory Service, TAS) (1997 m.) įregistravo 185 pagrindinių susijungusių kompanijų autobusų
pramonėje. Iškilo trys didžiausios autobusų pramonės kompanijos (Arriva, First Group ir
Stagecoach), kurios kontroliavo 11% pramonės apyvartos 1989 m., o 1997 m. kontroliavo jau
53%. Vėlesnė TAS atlikta analizė parodė, kad einamasis pelningumas pramonėje buvo
vidutiniškai 12%, is kuriu 21% kompanijų turėjo didesni nei 15% pelningumą, ir 22%
kompanijų – mažesni nei 5% pelningumą. Reikėtų paklausti: ar susijungimas nulėmė
monopolinę rentą (kai kuriems)? Tokie įmonių susivienijimai ir nepagrįsti teigimai apie
dominuojančių operatorių plėšikišką elgesį patraukė konkurencijos atžvilgiu palankiai
nusiteikusios valdžios dėmesį (the Office of Fair Trading and the Monopolies and Mergers
Commission), turinčios virš 30 nagrinėjamų atvejų autobusų transporto srityje nuo 1989 m..
Tačiau šių likusių reguliavimo valdžios organų galia buvo silpna, nors 1998 m. Konkurencijos
akto pasekoje tai pasikeitė – buvo įgyta sustabdymo ir ieškojimo teisė bei galimybė skirti
baudas iki 10% metinės apyvartos. Geležinkelių atveju, konsolidacija atsirado tiesiog iškart.
Keturios grupuotės (National Express Group, Connex, Stagecoach/Virgin Trains ir First Group)
kontroliuoja 70% pajamų.
Privataus sektoriaus įtraukimas į visuomeninio transporto sritį taip pat įvedė privačius finansus,
įskaitant investicijas, susijusias su transporto parkais, geležinkelio riedmenimis ir kelių
infrastruktūra. Paskutiniais metais buvo plačiai naudojama visuomeninės privačios partnerystės
(PPPs) forma. Reformos iniciatyvos reiškė būdo, kuriuo garantuojama finansinė parama
visuomeninio transporto paslaugų teikėjams, pasikeitimą: nuo visaapimančios subsidijų
sistemos prie sistemos, kurios pagrindas - paslaugų kontraktai (daugeliu atveju naudojami
savikainos kontraktai).
1997 m. pasikeitus vyriausybei, vyko reikšmingi su transporto strategijos kryptimi susiję
pokyčiai, ypač pabrėžiantys integruoto transporto strategiją, norint sumažinti transporto įtaką
aplinkai, kaip pabrėžta Baltojoje transporto knygoje (Transport White Paper: A New Deal for
Transport – Better for Everyone), žr. DETR (1998a). Vėliau buvo sukurtos strateginės
priemonės, kurių tikslas – stiprinti visuomeninio transporto reguliavimo ir planavimo
priemones. Transporto akte 2000 buvo nurodytos strategijos priemonės, reikalaujančios tam
tikrų įstatymų. Kaip dalis šios politikos pasikeitimo, buvo paskelbta pagrindinė infrastruktūros
programa su vidutiniškai €270 milijardų per ateinančius dešimt metų, žr. DETR (2000). Šios
iniciatyvos turėtų būti suvokiamos mažesnio reguliavimo ir privatizavimo problemų kontekste,
skatinant naudotis visuomeniniu transportu. Minėti strateginiai pokyčiai vyksta kartu su
iniciatyvomis dėl perduoto valdymo Šiaurės Airijai, Škotijai, Velsui ir Londono miestui.
Vietovės, kurioje atliktos studijos: Londonas ir Mančesteris
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9. Sąvokų žodynėlis
(Paimta iš MARETOPE projekto)
Liberalizuoti: padaryti lengvesnį autonominį įėjimą į rinką.
Sumažinti reguliavimą: sumažinti valdžios kišimąsi į tiekėjų rinkoje veiksmus.
Privatizuoti: parduoti (individualiems asmenims, akcininkams) buvusį valstybės (savivaldos)
turtą, pvz., kompanijas.
Rinkos konkurencija: Konkurencija atviroje rinkoje tarp daugelio kompanijų, kurios
konkuruoja tarp savęs, siekdamos parduoti savo produktus ir paslaugas, nustatydamos kainas,
kurias jų kaštai ir rinka gali pakelti.
Rinkos nesėkmė: Situacija, kuomet rinkos rezultatai yra nepakankami dėl šių veiksnių buvimo:

- nepakankama konkurencija,

- natūralus monopolis,

- visuomeninės prekės,

- išoriniai veiksniai,

- bendra prekių nuosavybė,

- tinkamos informacijos stygius,

- neišbaigtos rinkos.
Rinkos konkurencingumas: Tam tikros rinkos, kurioje esančioms kompanijoms kyla grėsmė iš
naujų potencialių rinkos dalyvių pusės, charakteristika. Tokia grėsmė sukelia veiksmingus
rezultatus neegzistuojant grynosioms konkurencinėms sąlygoms. Baumol, Panzar ir Willing
(1982) teigė, kad konkurencinės rinkos garantuoja socialinę tobulos rinkos naudą, nedarant
rimtų prielaidų dėl rinkoje privalančių veikti kompanijų skaičiaus. Shepherd (1984) pastebėjo,
kad tokie rezultatai yra galimi tik tuomet, jei egzistuoja šios prielaidos:

- įėjimas į rinką yra laisvas ir be suvaržymų.

- įėjimas yra absoliutus.

- įėjimas yra grįžtamasis.
Valdžios organai: vyriausybė ar (jos) administracija.9

Transporto organizavimo valdžia yra valdžios organai, turintys galią, o galbūt pareigą,
organizuoti (t.y. sukurti) keleivinio transporto paslaugas savo įgaliojimų ribose. Tokioje
sistemoje transporto kompanijos veikia transporto administracijos vardu.
Transporto reguliavimo valdžia yra valdžios organai, turintys tam tikrų galių reguliuoti
transporto kompanijų veiklą keleivinio transporto rinkoje. Tokios valdžios galios gali žymiai
skirtis pagal tam tikros šalies teisinę sistemą: nuo labai silpnų laisvos rinkos reguliuotojų iki
labai galingų reguliuotojų, kurių galios artimos organizacinės valdžios galioms. Tokioje
sistemoje transporto kompanijos turėtų būti nepriklausomos (ar jos būtų privačios, ar
visuomeninės) ir veikti rinkoje sava iniciatyva.

                                                     
9 Pastaba: kuomet teigiama “valdžios organai”, turima galvoje, jeigu nepareikšta kitaip, visa valdžia (atitinkamai
nacionaliniu, regioniniu ar vietiniu lygiu), įskaitant civilinius tarnautojus.
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Transporto planavimo agentūros yra tam tikros (pusiau) nepriklausomos institucijos, sukurtos
valdžios (dažniausiai transporto administracijos), kad profesionaliai administruotų daugybę
užduočių, susijusių su transporto paslaugų planavimu administracijos kompetencijoje esančiame
regione.Tai gali apimti kontraktų su transporto operatoriais sudarymą (konkurencingų konkursų
būdu). Jeigu tokia agentūra nėra sukurta, planavimo funkcijas atlieka transporto operatoriai arba
tiesiogiai transporto administracija.
Licencija: teisė imtis keleivinio transporto operatoriaus (“operatoriaus”) veiklos. Licencija
suteikiama remiantis kvalifikacija (atsižvelgiant į pvz., gerą reputaciją, finansinę padėtį,
profesinius įgūdžius), kuri atestuoja gebėjimą būti operatoriumi. Taigi, licencija yra leidimas
tam tikram užsiėmimui.
Įgaliojimų teikimas: išimtinė arba neišimtinė teisė teikti tam tikras paslaugas, dėl kurios
operatorius (turintis licenciją) gali kreiptis į kompetentingus valdžios organus. Išimtinės teisės
suteikimo atveju, kitiems operatoriams neleidžiama teikti tų pačių paslaugų tokiomis pat
sąlygomis. Įgaliojimų teikimo procedūra įgalina patikrinti, ar kandidatas atitinka visus
reikalingus (objektyvius ir nediskriminuojančius) juridinius ir administracinius reikalavimus.
Lengvatų teikimas: tai susitarimas tarp valdžios organų ir operatoriaus (turinčio licenciją)
pastarajam pasirenkant, ar valdžia perduoda jos atsakomybėje esančių paslaugų tiekimą
operatoriui. Operatorius sutinka už suteiktą išimtinę ar neišimtinę teisę tiekti paslaugas kartu su
mokėjimu. Lengvatų teikimas gali būti kelių juridinių formų, tačiau tai visada yra susitarimo
rūšis, kur būtinas operatoriaus sutikimas. Jungtinės Karalystės geležinkelių frančizės yra
lengvatų teikimas (mes linkę apsiriboti šio termino reikšme, kokia jis paprastai yra suprantamas
“komercinės prekinės etiketės frančizės” (pvz., McDonald's) norėdami išvengti supainiojimo).
Bendrasis kokybės valdymas: tai vadybos traktavimas, integruojantis visas funkcijas ir
procesus organizacijos viduje, norint siekti nuoseklaus prekių ir paslaugų kokybės gerinimo
(ISO 8402). Šis kokybės valdymo traktavimas veikia visas bendrojo valdymo funkcijų veiklas,
nusakančias kokybės politiką, uždavinius, atsakomybę, ir įgyvendina jas tokiomis priemonėmis
kaip kokybės planavimas, kokybės kontrolė, kokybės užtikrinimas ir kokybės pagerinimas
(QUATTRO)
Lyginimas su etalonu. Sisteminis organizacijos veiklos lyginimas su kitų
departamentų/dukterinių kompanijų veikla (vidinis) ar kitomis organizacijomis, konkurentais ar
pirmaujančiomis pramonės kompanijomis (išorinis); tai pasidalijimo žiniomis ir geros praktikos
patirtimi metodas, siekiant rezultatų pagerinimo.
Kokybės partnerystė. Ne kontraktinis bendradarbiavimo susitarimas tarp šalių
visuomeniniame ir privačiam sektoriuje dėl bendrų tikslų, remiant visuomeninį transportą.
Miestiečio chartija. Dokumentas, aiškinantis, kurių paslaugų gali tikėtis miestų gyventojai, ir
nustatantis visuomeninių paslaugų įsipareigojimus tiems, į kurių nuomonę atsižvelgiama,
kuomet chartija peržiūrima.
Vartotojo chartija. Dokumentas, kuris smulkiai nusako įsipareigojimus vartotojams, nustato
operatorių veiklos standartus, kaip tai atrodo panaudojus, numato kompensaciją, jei viskas
vyksta blogai, ir kaip vartotojai gali susisiekti su paslaugų teikėju.
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