A Rede Europeia de Reguladores Ferroviários Independentes –
IRG-Rail - publicou o Sétimo Relatório Anual de Monitorização
do Mercado
A Rede Europeia de Reguladores Ferroviários Independentes (IRG-Rail) publicou o seu
Sétimo Relatório de Monitorização Anual do Mercado, no passado dia 15 de abril de 2019.
A elaboração deste Relatório, sob a coordenação da AMT e da ARAFER, a sua homóloga
francesa no grupo de trabalho de Market Monitoring, assenta nos dados fornecidos por
29 reguladores, e pretende contribuir para uma análise precisa, documentada e
educacional dos mercados ferroviários europeus, para a promoção da transparência dos
mercados, para o intercâmbio de boas práticas, fornecendo, ainda, elementos de
comparação entre os países.
O Relatório inclui dados sobre as características e o desempenho dos mercados
ferroviários na Europa, com um foco particular na i) concorrência no mercado de
passageiros, centrado nos procedimentos de adjudicação de Contratos de Serviço Público
e, ii) nas estratégias dos operadores incumbentes para aceder aos mercados de
passageiros no estrangeiro.
Assim, a primeira parte do Relatório apresenta dados sobre as características das redes
ferroviárias na Europa, o tráfego ferroviário mundial, o transporte de mercadorias e de
passageiros, as tarifas pagas pelas empresas ferroviárias pelo acesso à rede.
Esta base de informações recorrentes, enriquecida todos os anos, baseia-se em 5 anos
de dados e está disponível para o período de 2013-2017.
As estatísticas do IRG-Rail são regularmente mencionadas pela Comissão Europeia
(Eurostat), o que evidencia a fiabilidade e a relevância das mesmas.
O Sétimo Relatório Anual de Monitorização do Mercado divide-se em duas partes: o
relatório principal, que apresenta os resultados globais a nível europeu, e o documento
de trabalho, no qual são fornecidos pormenores específicos de cada país. Adicionalmente,
é também disponibilizado um ficheiro Excel, com os dados utilizados.
O acompanhamento do mercado ferroviário é um instrumento vital para aumentar a
transparência do mercado, definir as diretrizes para as atividades dos Reguladores e
incentivar os participantes do mercado a melhorar as suas atividades. O benchmarking
está, cada vez mais, a tornar-se um instrumento central para melhorar o desempenho.
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Consulte:
•

IRG-Rail – Seventh Market Monitoring Working Document

•

IRG-Rail – Seventh Market Monitoring Report

•

IRG-Rail – Data for Seventh Market Monitoring Report and Working Document
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