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Latvijas transporta attīstīhas prohlēma'i
Transportam

picmil

nozīmc

i:t.šķiroša

valsts sa i mniccīhas altīstīhas

vcic in āšanā un tautas lahkl ājīhas cclšanā. Tikai noteikta stanJarta transporta
infrastruktūra un transporta l īJzckļ i noJrošina tautsaimniccīhas

konkurētspēju

un vciJo hā:t.i tālākai ekonomikas attīstīhai. Vispirms tran,portam i r milz īga
ekonomiska nozīmc kā jchkuras ražošanas organiskam posmam, uz ņēmumu

spccializ āc ijā un koopcrācij ā, apmaiņa, tirJzniccīhii un intcgrācijā ar citu valstu
tau tsai mniccīhu.
Latvijas

JcviņJcsrnito gaJu transporta politiku lielā mērā ietekmē

politiskā s un ekonomiskās innaii}aS
Repuhlikas

ncatkarihas

Eiropā:

atjaunošana un

PSRS

sahrukums,
Eiro pas

Austrumu

Latvijas
atvēršana

Rietumiem. Šo i1.1naiņu rctultāt<ī Latvijā strauji i .-.main �juš ās transporta plū�mas

un pā rvaJ<ī jumu struktūra. Šajā situā cij ā nav icspējarns izmantot
mc

h ānismu

rcgu lē š anas po l itiku .

Būs

novecojošo

nepieciešams transporta

saska ņot invcstīc ij u un
transpor ta attīstīhas politikas

attīstlhas

plānošanas gaitā

rcgulēšanas

pol iti kas pasākumus.

Komplcksās

ictvwos Saeima un Va ! Jī ha jau ir

picņērnus i veselu virkni likumdošanas aktu un in.stitucionālo noteikumu, kas
samazina iejaukšanās mērogus transporta sektorā un izveiJo priekšnote ikumus
un apstākļus konkurencei šajā scktorā. Tas viss veicina transporta sektora
funkcionēšanas cfcktivitātes paliclināšanos .

Transports ir viena no visno.-.īmīgākajām tautsaimniccīhas nozarēm va l stī.
saJalījurnā

Šajā nozarē strādā apmēram 90 tūkstoši cilvēku. Tautsaimniccīhas
tran s ports

un

sakari

hicži

ir

apvienoti,

to

nodarhināto

īpatsvars

ta utsai mnicdhā 1990 . gaJā h ija 7YA· un 1995.gadā jau 8,8%. Ar transportu
ir cieši saistilas vese l a virkne cilu n oz aru , tostarp cncrģē tika, lauksaimniccīha,
transporla mašīnhūvc. tird1.11iccīha, noliktavu saimniecīha u.c.

Transporta

un

sakaru

dala

Valsts

ickš;cmcs

kopproduktā

ir

paliclinājusics pateicoties straujai sakaru attīstihai. Tā hij a 1991.gadā - 7%
un

1 994 . g adā

-

I'J,3fit,(,,

Lauksaimniccīhas,

rūpnicc īhas

J aJas ick�;cmcs kopproJuktā stipri samazin āj ušās .
ražošana

Latvijā

1r

samazinājusics

1995.gadā

un

ccltniecīhas

Bet transporta līdzekJu
3

reizes

salīdzinol

ar

1990.gaJu.
lcJzīvotāj u patēriņa izdevumu struktūra transporta un sakaru daJa ir

pa liclinājusics no 7.5% 1990.gadā !īdz 7,8% 1995.gaJā.

Transporta
paliclinājušies:

pa tēriņa

sahieJriskajā

cenu

indeksi

transportā

(pret

136

icprickšējo
1994.gadā

1995.gaJā. Privāttran-.portii tic ir atti c cī gi 118 un 121.

277

gadu)
un

arī ir

163

Transporta infrastnrktūra, transporta līdzekji un pārvadāšanas process
pārsvarā ir novecojis un neathilst pasaules valstīs pieņemtajiem kvalitātes
komf()rta standartiem.
izdalīti

kapitālie

pašvaldīhas

Piemčram,

ieguld�jumi

orientējas

uz

Rīgas pilsētā

no

sabiedriskajam

pilsētas

pasažieru

Valsts hud/.eta

transportam
transporta

un

un

netiek
pilsētas

pašapmaksāšanos.

Dot�icijas transporta ekspluatācijas izdevumiem un parka atjaunošanai tiek.
izdalīlas tikai no pilsētas hudžeta. Dotāciju dclīcīts 1994.gadā hija
·

-

22,3f;!,

transporta ekspluatācijas izJevumos un 90,W;(, - parka atjaunošanā.
Lai stāvokli uzlahotu, notiek politiska, ekonomiska un likumdošanas

rakstura aktivitātcs. To rezultātā jau ir sākusies valsts garantētu ārvalstu kredHu
piešķiršana transporta infrastruktūras allīstīhai, jo no miīsu valsts budžeta
transporta minirnālo vajadzīhu aprnicrināšanai var tikt izJalīta tikai neliela daJa.
Īpaši jāuzsver, ka autoceju sairnnicclba� finansēšana pēdējo
sama1.inājusies

10 rei1.es.

paliclinājusies

no

Transporta

9,1%

un

1 990.gadā

sakaru

32%

IIJ1.

5 gadu laikā

kapitālicguldījumu

daja

1995.gadā

no

kapitālieguldjumu kopapjoma.
Slikto autoceJu dēf tautsaimniedbā rodas zaudējurni vairāku miljonu latu
aprnērā, ātrāk nolietojas autotransporta Hdzek]i, palielinās degvielas patēriņš,
pazeminās autoceJu satiksmes drošība un paliclinās vides piesārņojums.
Nākotnē tiek prognozēta autotransporta līdzekju skaita paliclināšanās,
izejot no šādas tendences

- par vienu gadu

skaits paliclinājās .1, 16 reizēs,
automor· ;u

-

1994.gadā brja

autobusu

(1995./1994.g.) kravas auto

skaits

1,16 reiz.es

-

un

vieglo

1,32 reizes . . Transpc1 ta IIJzekJu īpatsvars importa kopvērtība
6,7"/o

un

1995.J Jdā

jau

8%.

automohiļu skaits par vienu gadu palielinājās

Tikai

importēto

3,16 reizes.

intensitāte uz autoceļiem un autoccļu noslogojums

vieglo

Tātu.i kustīhas

arī paliclināsics, kas,

savukārt. izraisīs jau tā slikto autoceļu nolietošanās paātrināšanos.
Nolietoto dzclzceļu un auloceļu dēļ arvien vairāk samazinās lransporta
·JīdzekJu kustīhas ātrums, tiek lx�jāti transporta līdzek!i.
Transporta līdzekļu parks arvien vairāk nolietojas, kļūst ekoloģiski
bīstamāks un tuvojas krīzcs situācijai.

automobi!u

tehniskās

apkopes un remonta realizācijas apjoma paliclināšanās 1995 ga uā

To

liecina

25 reizes,

.

salīdzinot ar 1990.gadu un

2.8 reizes salīd1.inot

ar

J994.gadu.

Svarīgi ir turpinā! ekonomisķās un strukturālās reformas transportā.
Vislielākā vērība ir jāvelta tranporta valsts līnansu un IĪskālajai (nodokJu un
tarifu) politikai, jo tā vir1.a un re gulē transporta mv.ares Jarbību un attīslīhu.
Parast; ekonomiski grūtos laikos valstī par pirmo upuri kJūst
infrastru'<tūras

aUīstības

līnansēšana,

bieži

vien

Lālāk

pi.-nāk

kārta

cksplualih.:ijas, remonta, uzturēšanas un apkalpošanas izmaksām. Šāda tendence
vērojama arī Latvijā.
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