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SANTRAUKA
Laima Petrikonytë
AB Lietuvos pašto reformos įgyvendinimo analizė
Magistro darbas
Magistro darbe yra apžvelgta pašto paslaugø svarba ir reformos nauda. Išanalizuota užsienio
šaliø konferencijø medžiaga, išanalizuoti ir susisteminti Europos komisijos viešøjø konsultacijø
tyrimai. Pristatyti liberalizavimo proceso pavyzdžiai ES, Naujoje Zelandijoje, Švedijoje, Austrijoje
ir JAV, apžvelgta patirtis ir aptartos problemos atvërus rinkà Europoje. Atlikta Lietuvos
Respublikos norminiø aktø, turinèiø átakos pašto sektoriaus valdymui, analizë, atlikta pašto
direktyvø, turinèiø átakos pašto sektoriaus valdymui, apžvalga. Apibûdinta AB Lietuvos pašto
veikla, apibrëžtos pašto sektoriaus reformos nuostatos, atlikta pašto paslaugø rinkos, infrastruktûros,
finasiniø rezultatø analizë. Suformuluotos AB Lietuvos pašto veiklos valdymo problemos. Išsamiai
analizuojamos ámonës veiklos valdymo problemos. Atliktas tyrimas apie AB Lietuvos pašto pašto
sektoriaus reformos ágyvendinimo pokyèius darbuotojø požiûriu. Patvirtinta autorës suformuluota
mokslinio tyrimo hipotezë, kad pašto sektoriaus vykdoma reforma daro tiesioginæ átakà ámonës
veiklos efektyvumui.
SUMMARY
Laima Petrikonytë
Analysis of the implementation of AB Lietuvos paštas reform. Master’s Work
The Master‘s work contains the review of the significance of postal services and the benefit
provided by its reform. The analysis of the material from conferences abroad was performed and the
European Commission public consultation researches were analyzed and systemized in this work.
The examples of the liberalization process in the EU, New Zealand, Sweden, Austria and the USA
are presented, as well as the experience and the problems undergone after opening of the market in
Europe are reviewed and discussed. The analysis of regulatory legal acts of the Republic of
Lithuania which have impact on the management of the postal sector is performed, as well as the
review of postal directives which influence the management of the postal sector is provided. The
activities of AB Lietuvos paštas are characterized, the provisions of the reform of the postal sector
are defined and the analysis of the infrastructure and financial indicators is performed in this work.
The problems in the management of the activities of AB Lietuvos paštas are presented. The
problems in the management of the activities of the company are comprehensively analyzed. The
research on AB Lietuvos paštas postal reform implementation changes from the viewpoint of the
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personnel is performed. The author’s research hypothesis, that the implemented reform of the postal
sector has direct influence on the efficiency of the company’s activities, has been confirmed.
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SUTRUMPINIMAI
BKIS – brûkšninio kodo tarptautinëms ir vidaus registruotosioms siuntoms informacinë sistema
BPS – Baltijos šaliø pašto sàjunga
CEPT – Europos pašto ir telekomunikacijø administracijø konferencijos
CERP – Europos pašto reguliavimo komitetas
CVVS – centralizuota verslo valdymo sistema
EBPO – Tarptautinë ekonominio bendradarbiavimo ir plëtros organizacija
EB – Europos bendrija
EMS – tarptautinis greitasis paštas
EPG - Europos siuntinys
ES – Europos Sàjunga
IPC – tarptautinë pašto korporacija
IP - informacijos pristatymas
IPP - informacijos parengimo paslauga
NATO – Šiaurës Atlanto Sutarties Organizacija
PES – Private Express statues
POSTEUROP – Europos valstybiniø pašto operatoriø asociacija
PPO – Pasaulio prekybos organizacija
PPS – Pasaulinë pašto sàjunga
RRT – Ryšiø reguliavimo tarnyba
ŠPS – Šiaurës šaliø paštø sàjunga
UNEX – Tarptautiniø pašto bendroviø (IPC) kokybës kontrolës sistema
UPDV – universalioji pašto darbo vieta
UPP – Universaliosios pašto paslaugos
UPT - angl. USP - universal service provider – universaliøjø (visuotiniø) paslaugø teikëjas
USO (angl.) - Universal Service Obligation - Ápareigojimas teikti universaliàsias paslaugas
proc. - procentai
p – statistinis reikšmingumas
t – neparametrinis kriterijus
÷2 – chi kvadratas
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PAGRINDINĖS SĄVOKOS
Brūkšninio kodo informacinė sistema (BKIS) – kompiuterizuota informacinë sistema, skirta
registruojamøjø pašto siuntø ir jø judëjimo informacijai apdoroti, centralizuotai rinkti ir saugoti bei
išsiuntimo dokumentams formuoti.
Centralizuota verslo valdymo sistema (CVVS) – kompiuterizuota informacinë sistema, skirta
visø Lietuvos pašto padaliniø apskaitos, finansinei ir paslaugø informacijai rinkti, centralizuotai
saugoti ir apdoroti.
ES Pašto direktyva nustato ápareigojimus valstybëms narëms užtikrinti universaliàsias pašto
paslaugas ir suteikia kompetencijà (bet ne pareigà) tam tikrais atvejais reguliuoti pašto paslaugø
teikimà.1
Kito piniginio tarpininkavimo (finansinės) paslaugos – tai pensijø, pašalpø ir kitø išmokø
pristatymas (išmokëjimas), ámokø, mokesèiø, išpirkø priëmimas, išmokø išmokëjimas, pašto
perlaidos ir kitos piniginio tarpininkavimo paslaugos.
Kitos paslaugos - tai periodiniø leidiniø prenumerata, neadresuotoji reklama, konsignacinës
siuntos, „Prekës paštu“, papildomos pašto paslaugos, mažmeninë ir komisinë prekyba, informacijos
parengimo paslauga (IPP), katalogø ir telefonø knygø išdavimo ar pristatymo, pašto faksogramø
siuntimo/gavimo bei kitos paslaugos.
Kitos pašto paslaugos – tai pašto korespondencijos siuntø, sunkesniø kaip 2 kilogramai, pašto
siuntiniø, sunkesniø kaip 10 kilogramø, surinkimas, paskirstymas, vežimas ir pristatymas ar
áteikimas; pašto siuntiniø, sunkesniø kaip 20 kilogramø, gautø iš kitø Europos Sàjungos šaliø nariø,
pristatymas ar áteikimas, reklaminiø pašto siuntø paskirstymas, vežimas ir pristatymas, informacijos
pristatymo (IP), teismo šaukimø ar kitø procesiniø dokumentø (toliau – teismo šaukimai) pristatymo
paslaugos.
Pasiuntinių paslaugos – tai vidaus pašto korespondencijos ir pašto siuntiniø surinkimas bei
tarptautinio greitojo pašto (EMS), „EXPRESS“ ir EPG (Europos siuntinio) siuntø paskirstymas,
vežimas ir pasirašytinas áteikimas gavëjams per pasiuntiná Lietuvoje.
Rezervuotosios paslaugos. Kad bûtø užtikrintas nenutrûkstamas universaliøjø pašto paslaugø
teikimas, universaliøjø pašto paslaugø teikëjui rezervuojamos vidaus korespondencijos siuntø,
reklaminio pašto, gaunamø tarptautiniø korespondencijos siuntø surinkimo, paskirstymo, vežimo,
pristatymo bei áteikimo paslaugos, laikantis svorio ir kainø limitø. Nuo šio Ástatymo ásigaliojimo
dienos taikoma 100 gramø, o nuo 2006 m. sausio 1 d. – 50 gramø rezervuotøjø pašto siuntø svorio
riba. Pašto paslaugø teikëjai rezervuotàsias pašto paslaugas nuo 2004 m. gegužës 1 d. privalo teikti
taikydami ne mažiau kaip 3 kartus, o nuo 2006 m. sausio 1 d. – ne mažiau kaip 2,5 karto didesná
1

Išvados ir pasiûlymai dël pašto ástatymo projekto (2004 kovas). Lithuanian Free Market Institute. [žiûrëta 2009-05-

03]. Prieiga per internetà: <http://www.lrinka.lt/Tyrimai/Konkurencija/Pastas.phtml>.
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tarifà, negu yra nustatytas universaliøjø pašto paslaugø teikëjui pirmosios svorio pakopos pašto
korespondencijos tarifas. 2
Universaliosios paslaugos –yra pašto korespondencijos siuntø iki 2 kilogramø, pašto siuntiniø
iki 10 kilogramø, registruotøjø ir ávertintøjø pašto siuntø surinkimas, paskirstymas, vežimas ir
pristatymas ar áteikimas bei pašto siuntiniø iki 20 kilogramø, gautø iš kitø ES valstybiø nariø,
pristatymas ar áteikimas. UPP apima siunèiamas ir gaunamas vidaus ir tarptautines pašto siuntas.
Universali pašto darbo vieta (UPDV) – CVVS dalis, skirta Lietuvos pašto teikiamø paslaugø
informacijai rinkti, saugoti ir apdoroti.

2

Rezervuotosios pašto paslaugos. Vartotojų teisių gynimo centras. [žiûrëta 2009-05-03]. Prieiga per internetà:

<http://www.vartotojucentras.lt/istatymas.php?id=239>.
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Magistro baigiamojo darbo tema „AB Lietuvos pašto reformos įgyvendinimo analizė“.
Anotacija. Darbo tyrimo tikslas - ávertinti pašto sektoriaus reformà bendrovës efektyvumo
didinimui, paruošti Lietuvos paštà dirbti visiškai liberalizuotos rinkos bei padidëjusios
konkurencijos sàlygomis. Šiam tikslui realizuoti pasitelkti tyrimo metodai - mokslinës literatûros
studijavimas ir analizë, ámonës pirminiø duomenø šaltiniø analizë, anketinë apklausa.
ĮVADAS
Integracija á Europines ir pasaulines struktûras, pasaulyje vykstantys globalizacijos procesai
verèia Lietuvos verslo struktûras persitvarkyti. Tai rodo ir užsienio valstybiø patirtis. Viena iš
priežasèiø, lemianèiø pašto sektoriaus reformavimo bûtinumà, šalyje atsirandantys nauji
poreikiai ir naujos galimybës juos patenkinti. Todël valdymo sistemos turi pasižymëti dideliu
lankstumu, adaptatyvumu, inovatyvumu ir sugebëjimu sparèiai persitvarkyti reaguojant á naujai
iškylanèius reikalavimus bei naujas sàlygas 3.
Tai bûdinga tokioms ámonëms kaip ir AB Lietuvos paštas. Šalyje daugëja ávairias siuntas
pristatanèiø ámoniø. Jos sudaro nemažà konkurencijà AB Lietuvos paštui. Konkurencinis
spaudimas nuolat auga ir ateityje augs. Siekiant išlikti konkurencinëje kovoje ir dirbti pelningai,
reikia didinti bendrovës veiklos efektyvumà, gerinti valdymà. Šiame darbe kalbama apie pašto
sektoriaus ypatybes ir liberalizuojamoje rinkoje veikianèiø analogiškø užsienio organizacijø
patirtá. Šiame kontekste valdymo sistemø efektyvumo didinimo problemos yra ypaè svarbios, o
jø sprendimas ypaè aktualus bûtent Lietuvoje4.
Nuo 2011 metø sausio 1 d. didelëje Europos Sàjungos dalyje bus liberalizuota pašto paslaugø
rinka. 11 Europos Sàjungos valstybiø – nariø (tame tarpe ir Lietuva) liberalizavimo pradžià nukëlë
á 2013 metø sausio 1 d. Tad stambiausio Lietuvoje universaliøjø pašto paslaugø operatoriaus laukia
pagrindinis liberalios pašto rinkos iššûkis – kokiu bûdu atsisakius rezervuotojø pašto paslaugø
užtikrinti pelningà ir vartotojus nediskriminuojantá universaliøjø pašto paslaugø teikimà.
Pagal „PricewaterhouseCoopers“ paskaièiuotà pasiruošimà atverti pašto paslaugø rinkà
Lietuva atsilieka nuo daugumos Europos Sàjungos valstybiø (dvidešimt pirma iš 27) rinkos
reguliavimo institucijø pasiruošime ir universaliøjø paslaugø pritaikyme laisvosios rinkos
sàlygomis. „Ecorys“ studijos, atliktos 2005 metais, duomenimis Lietuva pagal dabartiná rinkos
liberalizavimà lenkia tik Lenkijà. Taip pat Vyriausybës patvirtintoje strategijoje pripažástama,
kad tiek Lietuvos pašto paslaugø apimtis, tiek pašto paslaugø prieinamumas, tiek pašto
darbuotojø neefektyvumas atsilieka nuo Europos Sàjungos vidurkiø. Tai rodo ir suaktyvëjusios
diskusijos dël neefektyvios Lietuvos pašto veiklos.
3

Burns T., Stalker G. M. (1981) Mechanistic and organic systems. Plano: Business publikations.

4

Paliulis N., Pabedinskaitë A., Raudeliûnienë J. (2001) Nacionalinio pašto reorganizavimas á ES kontekste. Verslas:

teorija ir praktika. Vilniaus Gedimino technikos universiteto mokslo žurnalas. T. 1, p. 121.
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Europos komisija pateikia kelius pavyzdžius, kaip dël pašto rinkos liberalizavimo vartotojai
gali tikëtis patikimesniø ir geresnës kokybës pašto paslaugø. Vartotojai galës siøsti ir gauti
laiškus patogesnëse vietose (degalinëse, parduotuvëse, kt.), jiems bus teikiama daugiau paslaugø
(kaip laiško judëjimo sekimo paslaugos ar patogesnis apsipirkimo á namus pristatymas),
paslaugos gali tapti pigesnës.
Šiame darbe siekiama išanalizuoti Lietuvos pašto rinkà, ágyvendinant reformà, ir nustatyti
ámonës infrastruktûros optimizavimo bûtinumà, siekiant padidinti Lietuvos pašto veiklos
efektyvumà. Tema aktuali tuo, kad ágyvendinant Lietuvos pašto reformà, siekiama padidinti
ámonës veiklos efektyvumà, paslaugø pasiûlos ávairove ir aktualumu išlaikyti esamus ir pritraukti
naujus pašto paslaugø vartotojus, paruošti Lietuvos paštà dirbti visiškai liberalizuotos rinkos bei
padidëjusios konkurencijos sàlygomis.
Pagrindinė pašto paslaugø monopolizavimo problema – pašto paslaugoms bûdingas veiklø
kryžminis susidijavimas. Kadangi paštas teikia ne tik laiškø, bet ir siuntiniø pristatymo paslaugas,
taip pat verèiasi ávairiø mokesèiø surinkimo, t. y. finansinëms paslaugoms bûdinga veikla,
neišvengiamai mažiausiai pelningas laiškø pristatymas á kaimo vietoves yra kryžmiškai
subsidijuojamas iš siuntiniø bei mokesèiø surinkimo veiklø. Nerimaujama, kad nauji rinkos
dalyviai konkuruos teikdami pelningiausias paslaugas, o Lietuvos paštui bus vis sunkiau padengti
universaliøjø paslaugø sànaudas. Artëjant pašto paslaugø rinkos liberalizavimo datai, bus ieškoma
ávairiø bûdø, kaip padengti nepelningas universaliàsias paslaugas kitø rinkos dalyviø sàskaita.
Taèiau nustaèius tam tikras svorio ar kainos ribas konkurencijai, neleis naujiems rinkos dalyviams
pasinaudoti masto ekonomijos pranašumais ir mažinant kaštus plësti savo paslaugas á mažiau
pelningas paslaugas.
Kita nepelninga pašto veiklos dalis yra platus pašto skyriø tinklas, daugelis kuriø nepadengia
savo paèiø kaštø ir tik retas yra pelningas. Po pašto skyriø reformos Olandijoje, po kurios tik
penktadalis pašto skyriø liko Olandijos pašto nuosavybëje, pašto skyrius valdyti franèizës
pagrindais perëmë pašto darbuotojai. Vokieèiø Deutsche Post, atlikæ reformà, nuo 1995 iki 1999
metø sumažino darbuotojø pašto skyriuose dviem treèdaliais, jiems valdyti perduodami pašto
skyrius. Jie pradëjo teikti ávairias paslaugas, tuo padidindami paèiø skyriø patrauklumà.
Franèižinës pašto paslaugos Lietuvoje galëtø bûti papildomas smulkiøjø konkurencinis pranašumas
stiprinantis konkurencijà rinkoje.
Darbe palyginamos Lietuvos ir Europos pašto rinkos ir Lietuvos pašto rinkoje nustatytos šios
problemos: neefektyvi bendrovës veikla, didelë darbuotojø kaita, darbo laiko problema,
nepakankama kokybë, perteklinë infrastruktûra. Vyriausybës patvirtintoje strategijoje yra
pipažástama, kad tiek Lietuvos pašto paslaugø apimtis, tiek pašto paslaugø prieinamumas, tiek
pašto darbuotojø efektyvumas atsilieka nuo Europos Sàjungos vidurkiø.
10
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Tyrimo objektas – AB Lietuvos pašto reformos ágyvendinimas.
Kadangi Lietuvos pašto sektoriaus plëtrai daugiausia átakos turi eurointegraciniai ir
globalizacijos procesai bei informaciniø technologijø plëtra, siekiama sukurti ir išlaikyti
ekonomiškai efektyvø ir stiprø pašto sektoriø. Tyrimo tikslas – ávertinti AB Lietuvos pašto
reformos ágyvendinimo eigà, siekiant padidinti bendrovës efektyvumà, kokià átakà reformos
vykdymo pasekmës tolimesnei AB Lietuvos pašto veiklai.
Siekiant užsibrëžto tikslo, darbe suformuluojami šie uždaviniai:
Ø

paanalizuoti rinkos ir demokratijos vertybiø santyká viešajame sektoriuje, kuris padës

suvokti naujus iššûkius, reformuojant viešojo sektoriaus veiklà;
Ø

apibrëžti paslaugø sàvokas, jø esmæ – santykius tarp paslaugø vartotojo, jø teikëjo,

apžvelgti paslaugø funkcionavimo aspektus;
Ø

ES kontekste išsiaiškinti užsienio pašto operatoriø patirtá;

Ø

apžvelgti Lietuvos pašto veiklà (pašto sektoriaus veiklos tikslai, organizacinë struktûra,

UPP kokybë);
Ø

atlikti Lietuvos pašto rinkos analizæ (pašto paslaugø rinkos, infrastruktûros);

Ø

atlikti Lietuvos pašto veiklos finansiniø rezultatø analizæ;

Ø

ištirti AB Lietuvos pašto reformos ágyvendinimà darbuotojø požiûriu;

Ø

nustatyti reformos privalumus ir trûkumus darbuotojø požiûriu.

Darbas atliktas remiantis Lietuvos ir ávairiø šaliø mokslininkø teoriniais šaltiniais, AB
Lietuvos pašto ekonominiais duomenimis.
Tyrimo metodika:
Ø

mokslinës literatûros analizë;

Ø

duomenø sisteminimas ir apdorojimas;

Ø

AB Lietuvos pašto darbuotojø apklausa.

Metodologiškai naudotas kiekybinis (Lietuvos pašto darbuotojø anoniminë anketinë apklausa)
tytimo metodas.
Magistro darbà sudaro ávadas, du sisteminiai skyriai, tyrimas,

išvados, praktinës

rekomendacijos literatûra, priedai. Darbo apimtis – 121 puslapis, jame yra 16 lenteliø ir 38
paveikslai. Darbo pabaigoje prieduose pateikta AB Lietuvos pašto valdymo struktûra ir anketa.
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1. VIEŠASIS SEKTORIUS IR PASLAUGŲ TEIKIMAS
1.1. Valstybės vaidmuo reformuojant viešąjį sektorių
Pastaraisiais dešimtmeèiais, viešojo administravimo raidà stipriai veikia globalizacijos procesai
ir informacinës technologijos. Daugelio išsivysèiusiø pasaulio šaliø viešasis sektorius išgyveno
reikšmingø permainø. Valstybës, siekdamos efektyviai ir kokybiškai patenkinti vis didëjanèius
visuomenës poreikius, vykdë viešojo sektoriaus pertvarkymo reformas: „buvo mažinamas
biurokratinis aparatas ir valstybinis reguliavimas, privatizuojamos viešosios ámonës, privataus
sektoriaus vadybos patirtis buvo perkeliama á viešàjá valdymà“. 5
Valdžia,

privatus

ir

nevyriausybinis

sektorius

veikia

globalizacijos

sàlygomis,

bendradarbiaudami ar konkuruodami tarpusavyje dël visuomenës poreikiø tenkinimo. Dël sudëtingo
šiandieninës veiklos konteksto biurokratija gyvuoja ne tik viešajame sektoriuje, bet ir
nevyriausybiniame sektoriuje, privaèiose kompanijose, bažnyèiose, universitetuose.6
Biurokratijos idëja priklauso vokieèiø sociologui M. Vëber. Idealios biurokratijos teorijos
nuostatos (pagal M. Vëber):
− biurokratinio aparato tarnautojai išlaiko asmeninæ nepriklausomybæ ir yra pavaldûs
vadovybei tik dël savo nuasmenintø oficialiø pareigø;
− biurokratinio aparato tarnautojai sudaro aiškiai apibrëžtà pareigybiø hierarchijà;
− kiekviena pareigybë turi aiškiai apibrëžtà teisiniu požiûriu kompetencijos sritá;
− á darbo vietà pareigûnas paskiriamas, remiantis sutartimi;
− kandidatø atranka vykdoma remiantis techniniais gebëjimais;
− tarnyba laikoma vieninteliu arba pagrindiniu valdininko darbu;
− biurokratinis aparatas sukuria prielaidas karjerai;
− tarnautojas, vykdydamas savo pareigas, turi paklusti griežtai ir sistemingai disciplinai ir yra
kontroliuojamas.7
Biurokratijos privalumai. Biurokratijoje stengiamasi reikalus tvarkyti racionaliai, atsiribojant
nuo subjektyvumo (nuomonës, vertybës, interesai), profesionaliai, remiantis ástatymais, taisyklëmis,
žiniomis, turimu patyrimu, ekspertize. Toks biurokratinis organizavimosi principas gimdo
standartizuotà valstybës tarnybà, kur orientuojamasi á lygybæ. Vienodas visø traktavimas, priešingas
5

Gudelis D., Rozenbergaitë V. (2004).Viešojo ir privataus sektoriø partnerystës galimybës. Viešoji politika ir

administravimas, Nr. 8. [internete]. [žiûrëta 2009-05-04]. Prieiga per internetà:
<www.smf.su.lt/documents/konferencijos/Galvanauskas%202005/2005%20m.%20leidinys/Raisiene.pdf>.
6

Palidauskaitë J. (2007). Etiniai iššūkiai „naujajai viešajai vadybai“. Kn. Naujoji viešoji vadyba. Kaunas:

Technologija, p. 76.
7

Kas yra biurokratija? Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reiklaų ministerijos. [žiûrëta 2009-05-04]. Prieiga

per internetà: <http://www.vtd.lt/index.php?1597343349>.
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nepotizmui, patronažui, specialioms paslaugoms, yra geros ir efektyviai dirbanèios valdžios
bruožas.8
Politinë administravimo terpë diktuoja politinæ tarnautojø atskaitomybæ - esamos teisinës bazës,
procedûrø ir taisykliø rëmuose reikalavimas pasiaiškinti už savo veiklà ir naudojamus išteklius.
Greta politinës kontrolës galimi ir kiti biurokratijos kontrolës bûdai (alternatyvûs ir savarankiški
ekspertizës šaltiniai, teisinë kontrolë, ombudsmenas ir kt.). Biurokratinës kultûros stipriosios
savybës – tai ástatymo galios pripažinimas, vienodas visø traktavimas ástatymø rëmuose, neutralus
ir nešališkas elgesys.9
Biurokratijos trûkumai - reikalavimas paklusti taisyklëms ir bûti lojaliems, ir deklaruojama
biurokratinë autonomija ir diskrecija, iš kitos pusës, sukelia tam tikrà vidinæ átampà.10 Per didelis
administracinës

veiklos

reglamentavimas

sàlygoja

pasitaikanèius

neefektyvumo

atvejus

(nelankstumas reaguojant á skirtingus visuomenës grupiø ar individø poreikius), susidûrus su
taisyklëmis nenumatytais atvejais, neskatina asmeninës atsakomybës ir iniciatyvos.11 Pasikliovimas
taisyklëmis mažina kûrybiškumà, darbuotojo tobulëjimà ir iniciatyvà.
Biurokratinis viešojo administravimo modelis ilgà laikà spræsdë pagrindines visuomenës
problemas: užtikrino socialinæ gerovæ, suteikë stabilumo, leido pajusti teisingumo ir lygybës
jausmà. Valdymo centralizavimas, hierarchinës kontrolës mechanizmas, taisyklës, tapo savaiminiu
tikslu, užuot buvæ priemone visuomenës tikslams pasiekti. 12
Besiremiant vadybos teorija ir praktika, atsirado naujas požiûris á viešàjá administravimà.
Valdžios institucijø bandymus perimti privataus verslo veiklos metodus bei strategijas tyrinëtojai
pavadino skirtingai, pavyzdžiui, Ch. Hood vartoja „naujosios viešosios vadybos“ (new public
managment), Ch. Pollitt menedžerizmo (manageralism), D. Rosenbloom rinka pagrásto viešojo
administravimo (market based public administration), D. Osborne ir T. Gaebler antrepreneriniu
valdymu (entrepreneurial government) ir kt.13 Globalizacija, gamybos, rinkos, kapitalo ir finansø

8

Cooper, T. J. (1990). The Responsible Administrator. An Approach to Ethics for the Administrative Rrole. San

Francisko: Jossey-Bass Publisher, p.46.
9

Palidauskaitë J. (2007). Etiniai iššûkiai „naujajai viešajai vadybai“. Kn. Naujoji viešoji vadyba. Kaunas: Technologija.

p. 77.
10

Wise L. R. (2004). Bureaucratic Posture: on the need for a Composite Theory of Bureaucratic Behavior. Public

administration review, Vol. 64, Nr. 6, p. 672.
11

Palidauskaitë J. (2007). Etiniai iššūkiai „naujajai viešajai vadybai“. Kn. Naujoji viešoji vadyba. Kaunas:

Technologija. p. 78.
12

Šiugždienë J. (1999). Įvadas į viešąjį administravimą. Kn. Viešøjø institucijø valdymas. Kaunas: Technologija, p.6.

13

Hood Ch. (1991). A Public Management for all Seasons? Public administration, Vol. 69, Nr. 1; Lan Zh, Rosenbloom

D. (1992). Editorial. Public administration review, Vol. 52, Nr. 6; Osborne D., Gaebler T. (1992). Rainventing
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internacionalizacija, ekonomikos plëtra, mokslo ir technologijø vystimasis reikalauja naujo požiûrio
á visuomenës reikalø tvarkymà.14 Gyventojai tikisi daugiau ir kokybiškesniø paslaugø už mažesnæ
nei anksèiau kainà, sàžiningo ir kompetentingo tarnavimo visuomenei, etiško ir principingo elgesio
ne tik profesinëje veikloje, bet ir viešame bei privaèiame gyvenime.15
Vienas iš bûdø tobulinti valdžios veiklà reaguojant á auganèius visuomenës lûkesèius buvo
antrepreneriškos valdžios idëja - nuolat ieškanèios galimybiø efektyvumui ir rezultatyvumui
pasiekti. Šià idëjà 1992 m. pasiûlë amerikieèiai D. Osborne ir T. Gaebler savo knygoje
„Reinventing government“.16 Antrepreneriškos kultûros bruožai - tikslo aiškumas, gerai suplanuota
strategija, atskaitomybë klientams, orientacija á veiklos pasekmes, darbuotojø ágalinimas, tobulumo
siekis, naujovës, asmeninës atsakomybës prisiëmimas.17
Minëti autoriai daugiau kalba apie neigiamus biurokratijos bruožus, nei teigiamus (tæstinumo,
garbingumo,

atsidavimo

antrapreneriškumà

organizacijai

siûlanèiø

darbø

ir

ásipareigojimo

nekalbama

apie

pilieèiams),

antrapreneriškumo

nei

viename

etikà,

etikos

iš
ir

antrepreneriškumo konfliktus.18
Šios teorijos atstovai siûlë valdžios hierarchijà ir centralizacijà pakeisti demokratiniu
administravimu, kur daugiau dëmesio bûtø skiriama galimybiø paieškai. Šiuo požiûriu hierarchijos
ir centralizacijos nëra efektyviausi viešøjø gërybiø paskirstymo mechanizmai. Ostromas këlë mintá
apie rinkos mechanizmø taikymo galimybes valdžioje. Decentralizuota, rinkos orientacijos
administracinë sistema užtikrintø didesná lankstumà ir reagavimà, kuri siûlo daug galimybiø
klientams.19

Government: How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector. Reading, MA: Addison-Wesley; Pollit
Ch. (1990). Managerialism and the Public Services: the Angloamerican Experience. Oxford: Basil Blackwell.
14

Farazmand A. (2002). Administrative Ethics and Professional Competence: Accountability and Performance under

Globalization. International review of administrative sciences, Vol. 68, Nr. 1, p. 127-144; Wolf A. (2000). Trends in
Public Administration – a Practitioner‘s View. International review of administrative sciences. Vol. 66, Nr. 4, p. 689696.
15

Palidauskaitë J. (2007). Etiniai iššûkiai „naujajai viešajai vadybai“. Kn. Naujoji viešoji vadyba. Kaunas:

Technologija. p. 79.
16

Osborne D., Gaebler T. (1992).Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public

sector. Reading, MA: Addison-Wesley, p. 19-20.
17

Osborne D., Plastrik P. (1997). Banishing Bureaucracy: Five Strategies for Reinventing Government. Reading,

Mass.: Addison-Wesley, p. 259.
18

Palidauskaitë J. (2007). Etiniai iššūkiai „naujajai viešajai vadybai“. Kn. Naujoji viešoji vadyba. Kaunas:

Technologija, p. 78.
19

Denhardt R.B. (2001). Viešųjų organizacijų teorijos. Vilnius: Algarvë, p. 194-195.
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1.1.1. Nauji iššūkiai viešojo valdymo reformų kontekste
Viešojo valdymo reformos buvo pradëtos Vakarø demokratijos tradicijà plëtojanèiose šalyse
(Jungtinëje Karalystëje, JAV, Kanadoje, Naujojoje Zelandijoje, Australijoje, Švedijoje, Suomijoje ir
kitur).20
Siekiant, kad viešojo sektoriaus organizacijos veiktø geriau, jø pokyèiai susijæ su viešojo
valdymo reforma. Reformos pagrindinës kryptys buvo šios:
• efektyvumo siekis;
• rinkos mechanizmø diegimas (privatizacija, konkurencijos mechanizmai, organizacijos
lankstumas);
• didesnis dëmesys paslaugoms (orientacija á klientus);
• decentralizacija (daugiau funkcijø perduodama vietos valdžiai);
• funkcijø persiskirstymas (valdžia iš paslaugos teikëjos tampa jos pirkëja);
• veiklos prioritetø pasikeitimas (didesnis dëmesys ne procesams ar struktûrai, bet
rezultatams).21
Ch. Pollitt ir G. Bouckaert išskiria keturias reformos komponentes: finansus, personalà,
organizacijà ir veiklos rezultatø vertinimà.22 E. D. Rosen nuo 1980 m. pabrëžia dvi tendencijas:
valdžios mažinimo filosofijos ágyvendinimà (perduodant funkcijas privaèiam sektoriui, pasirašant
kontraktus) ir institucijø/organizacijø veiklos gerinimo akcentavimà (visuotinës kokybës vadybos
diegimas ir kt. priemonës).23 J. Lane išskiria nevienodus viešojo sektoriaus valdymo ir viešojo
sektoriaus reformos tikslus. Viešojo sektoriaus valdymo reformos tikslai: efektyvumas, lygybë ir
taupymas. Efektyvumas - tikslas, kai reikia reformuoti valdžios paskirstymà ir reguliavimà, lygybë tikslas, kai prireikia keisti valdžios paskirstymo vaidmená. 24
Viešojo sektoriaus reforma nukreipta á du tikslus: geresnius rezultatus ir sànaudø mažinimà. Jei
pabrëžiami rezultatai, gali bûti priimta diegti technologijas, naujas programas, kurti efektyviau
veikianèiø institucijas. Jei tikslas - ekonomiškesnës veiklos siekimas, geriausia priemonë - sànaudø
mažinimas.25

20

Domarkas V. (2004). Naujieji viešojo administravimo raidos akcentai. Viešoji politika ir administravimas, Nr. 4, p.

12-13.
21

Kettl D. F. (2000). The Global Public management. A Report on the transformation of Governance. Washington:

Brookings Institution Press.
22

Pollit Ch., Bouckaert G. (2003). Viešojo valdymo reforma. Vilnius: Algarvë, p. 82

23

Rosen E. D. (1993). Improving Public sector Productivity. Concepts and Practice. London, new Delhi: SAGE

publications, p. 15-18.
24

Lane J. (2001). Viešasis sektorius. Vilnius: margi raštai, p. 205.

25

Lane J. (2001). Viešasis sektorius. Vilnius: margi raštai, p. 209.

15

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

Vyriausybës pradëjo privatizuoti kai kurias savo ámones, ëmë taikyti konkurencijos
mechanizmus, hierarchijas keisti lankstesnëmis organizacijomis. Beveik visose Vakarø Europos
šalyse vyksta viešojo sektoriaus reforma. Kiekviena vyriausybë kruopšèiai administravimo politikà.
J. Lane skiria du privatizavimo tipus: išoriná (viešojo sektoriaus veiklos išskaidymas privaèiam
sektoriui) ir vidiná (rinkos metodø panaudojimas viešajame sektoriuje).26 Svarbiausias
privatizavimo tikslas - efektyvumas, paskui siekiama kuo daugiau pasinaudoti privataus sektoriaus
mechanizmais. J. Lane nuomone, privatizavimas gali reikšti viešojo sektoriaus sumažinimà ir
viešosios nuosavybës apribojimus. Iš kitos pusës, jis reiškiasi pastangomis pertvarkyti prekiø ir
paslaugø teikimà viešame sektoriuje, vadovaujantis tokiais rinkos principais kaip pasirinkimas ir
konkurencija.27
Tarp viešo, privataus ir nepelno (nevyriausybinio) sektoriø konkurencijà dël paslaugø teikimo
papildo konkurencijos leitmotyvas. Viešojo sektoriaus reforma buvo nukreipta tiek á asmenis, tiek ir
organizacijas.28
Tradicinis viešojo administravimo modelis nemotyvavo darbuotojø dirbti geriau, efektyviau,
todël pertvarka siekiama keisti bendrà valstybës tarnybà diferencijuota, labiau personalizuota
sistema. Valstybës tarnyba pradëta laikyti kaip paslaugø teikimas viešajame sektoriuje.29 Personalo
reformos - etatø mažinimas, naujos atskaitomybës (nuo politinës pereinant prie vidinës ir
profesinës, atskaitomybës už veiklà), paaukštinimo (priklausomybë nuo darbo rezultatø)
peržiûrëjimas - buvo susijæ su organizacijø kaitos bûtinybe.30
Nuostatà, kad viešasis ir privatusis sektoriai skiriasi savo tikslu, struktûra, veiklos organizacija,
principais ir kontekstu keièia modernesnë pozicija apie šiø sektoriø suartëjimà ar net galimà
partnerystæ.31 Pati partnerystë ágalina skatinti tokias profesines vertybes kaip komandinis darbas,
inovacijos, efektyvumas.32 Ši partnerystë sujungia viešojo ir privataus sektoriaus išteklius viešosios
politikos tikslø realizavimui ir viešøjø paslaugø kokybës užtikrinimui. Viešojo ir pivataus sektoriø

26

Lane J. (2001). Viešasis sektorius. Vilnius: margi raštai, p. 214.

27

Lane J. (2001). Viešasis sektorius. Vilnius: margi raštai, p. 236.

28

Du Gay P. (2000). In Praise of Bureaucracy. London: SAGE publications, p. 78.

29

Pollit Ch., Bouckaert G. (2003). Viešojo valdymo reforma. Vilnius: Algarvë, p. 93-97.

30

Palidauskaitë J. (2007). Etiniai iššūkiai „naujajai viešajai vadybai“. Kn. Naujoji viešoji vadyba. Kaunas:

Technologija, p. 83.
31

Peters B. G. (2003). The Changing Nature of Public Administration: from Esasy Answers to Hard Questions. Viešoji

politika ir administravimas, Nr.5, p. 7-20.
32

Kernaghan K. (2000). The Post-Bureaucratic Organization and Public Service Values. International review of

administrative, Vol. 66, Nr. 1, p. 91 (p. 91-104).
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partnerystæ apibûdina ilgalaikiai grindžiami abipuse nauda susitarimai tarp viešosios valdžios
institucijø ir privaèiø bendroviø.33
Atskaitomybë naujojo viešojo administravimo kontekste ágauna su demokratija nieko bendra
neturinèià sukomercintà formà: orientuojamasi ne á kolektyvà – visuomenæ, o á individualius
vartotojus rinkoje.34 Naujame veikios kontekste labiau akcentuojama asmeninë, organizacinë ir
finansinë atsakomybë, á pirmà planà keliama atskaitomybë vartotojams. Valstybës tarnautojai
atskaitingi pilieèiams už jø prioritetø, poreikiø ir interesø atpažinimà, supratimà ir pasvërimà.35
Atskaitomybë gali bûti suvokiama praktiniu ir etiniu požiûriu. Praktiniu požiûriu valstybës
tarnautojai turi gebëti paaiškinti paslaugos kainos efektyvumà, ekonomiškumà, tinkamumà,
rezultatyvumà. Etiniu požiûriu iškyla vienodumo, lygybës, laisvës, teisingumo, žmogiško orumo,
privatumo, demokratijos ir kitos vertybës. 36
Pasikeitusioje valdžios veiklos aplinkoje reikalø patikëtinio vaidmuo nebetenka prasmës, nes
sunku numatyti kiekvieno vartotojo poreikius. Tarnauti visuomenei pašaukimà keièia reikalavimas
išmanyti strateginio planavimo, vadybos, finansinës apskaitos dalykus. Politiko tipo valdininkams
sudaro palankias sàlygas klestëti rinkos mechanizmø perkëlimas á viešàjá sektoriø, pamirštant tokias
vertybes kaip neutralumà, nesavanaudiškumà ir nešališkumà.37 Nebëra taip griežtai atskiriami
viešas ir privatus valstybës tarnautojo vaidmenys.
Reformos iššûkiai (konkurencija, organizaciniai pokyèiai, technologinis imperatyvas ir kt.)
veikia ne tik valstybës tarnautojø elgesá, sprendimus, bet ir jø mentalitetà. D. Menzel teigimu
valstybës tarnyba apima tarnavimà privaèiajam, viešajam bei nevyriausybiniam sektoriø.38
Valdžios organizavimas gali bûti grindžiamas centralizavimo ir decentralizavimo principais.
Kiekvienas jø turi savo privalumø ir trûkumø. Centralizavimo privalumai – tai lygybë ir
koordinavimas, trûkumai - hierarchija ir pernelyg didelio atvejø standartizacijos pavojø.

33

Gudelis D., Rozenbergaitë V. (2004). Viešojo ir privataus sektoriø partnerystës galimybës. Viešoji politika ir

administravimas, Nr. 8. [internete]. [žiûrëta 2009-05-04]. Prieiga per internetà:
<www.smf.su.lt/documents/konferencijos/Galvanauskas%202005/2005%20m.%20leidinys/Raisiene.pdf>.
34

Hague M. (2000). Significance of Accountability Under the New Approach to Public Governance. International

review of administrative sciences, Vol.66, Nr. 4, p. 603.
35

Cooper T. (1990). The Responsible Administrator. An Approach to Ethics for the Administrative Role. San

Francisko: Jossey-Bass Publisher, p. 43.
36

Cooper T. (1990). The Responsible Administrator. An Approach to Ethics for the Administrative Role. San

Francisko: Jossey-Bass Publisher, p. 44.
37

Du Gay P. (2000). In Praice of Bureaucracy. London: SAGE publications.

38

Menzel D. (2001). Images of Public Administration. PA Times. Vol.24, Nr. 5.
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Decentralizacijos privalumai - lankstumas ir gebëjimas prisitaikyti, trûkumai - tradicionalizmas ir
nelygybë.39
Ch. Pollitt ir G. Bouckaert skiria kelis decentralizacijos tipus:
1) politiná - centrinë valdžia perduoda ágaliojimus vietos valdžiai,
2) administraciná – ágaliojimai perduodami valdžios paskirtam dariniui,
3) konkurenciná - konkurso tvarka nors ima veikti valdžios vardu,
4) nekonkursiná - ágaliojimai tiesiog deleguojami,
5) vidiná - valdžios perdavimas vyksta organizacijos viduje,
6) išoriná (valdžia perduodama esamam išorës organui arba sukuriamos naujos ástaigos).40
Perkeldama valdžià žemyn, decentralizacija reiškia tam tikrà demokratëjimà. Siekis aktyvinti,
átraukti pilieèius á visuomenei reikšmingø sprendimø priëmimà liudija posûká nuo atstovaujamosios
interesø grupiø demokratijos link.41 Panašius procesus decentralizacija skatina ir viešojo sektoriaus
organizacijø viduje: valstybës tarnautojø ágalinimas, átraukimas á sprendimø priëmimà,
organizacijos vizijos, misijos ir tikslø kûrimà.42
Sauganti, produkuojanti ir perskirstanti valdžia atlieka skirtingas funkcijas. Sauganti valdžia
palaiko esamà tvarkà ir prižiûri ástatymø vykdymà. Pagrindinës administracinës vertybës –
teisëtumas, taisykliø laikymasis, atskaitomybë. Produkuojanti valdžia yra prisiëmusi atsakomybæ už
gërybiø teikimà, rûpinasi socialinëmis paslaugomis ir infrastruktûra. Tokios valdžios vertybë efektyvumas. Perskirstanti valdžia tvarko socialines išmokas ir socialinæ apsaugà. Tokioje gerovës
valstybëje pagrindinës administracinës vertybë yra procedûrinis korektiškumas ir teisingumas.43
Produkuojanèios valdžios adresu, kintant visuomenës poreikiams ir lûkesèiams, atsirado naujø
idëjø siûlanèiø ávairius valdžios atkûrimo modelius. „Valstybinë negalia“ (J. Lane terminas) siûlë
privatizavimo išeitá (nuosavybës perdavimas, nuosavybës formos keitimas ir kt.). Privatizavus
paslaugos ir liko viešos, nors produkcija tampa privaèia.44 Privatizavimo reforma padidino
konkurencijà, pakeitë valdžios vaidmená, t. y. valdžia iš paslaugos teikëjos tampa jos pirkëja
(sutarèiø/kontraktø sudarytoja).
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Pollit Ch., Bouckaert G. (2003). Viešojo valdymo reforma. Vilnius: Algarvë, p. 103-4.
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Viešojo sektoriaus tikslai - atskaitomybë, teisëtumas, efektyvumas ir teisingumas. Paslaugø
teikimo srityje apribojus valdžios galias, valdžia ne tik turi prisiimti naujos atsakomybes, bet gauna
naujø galimybiø skirti daugiau dëmesio tvarkai ir ástatymams saugoti, teisingumui diegti. 45
Viešojo administravimo sistemos sudedamoji dalis - visuomenës interesas, kuris užtikrina
veiksloa tikslingumà, pasireiškiantá jo geru atlikimu. Privaèios organizacijos tikslus lemia savininkø
norai, kuriuos veikia visuomenëje susiformavusi paklausa ir konkurencinë aplinka. Versle
nesirûpinama taisykliø vykdymu, svarbiau yra lankstumas, gebëjimas prisitaikyti, kûrybiškumas.
Šie veiklos prioritetai suponuoja netradicinius sprendimus, veiksmø staigumà ir slaptumà
(neviešinamà siekiant apsisaugoti nuo galimos konkurencijos).46 Su verslu siejamos ne tik
neigiamos vertybës. M. Vëber išvardijo tokias savybes kaip asketiškumà, taupumà, darbštumà,
atsakingumà, profesionalumà ir kt. asmenines savybes, lëmusias kapitalizmo ásitvirtinimà.47
Kintant viešajam administravimui, vadovavimàsis taisyklëmis keièiamas orientacija á veiklà.
Tikslø kokybinë prigimtis átakoja vertinant visuomenës organizacijos valdymà. Tradiciškai viešøjø
organizacijø veikla vertinama atsižvelgiant á kitø to paties tipo organizacijø veiklà arba remiantis
teisine tvarka (taisyklës turi bûti aiškiai suformuluotos, o veiksmai dokumentuoti).48
Taèiau susiklosèius naujoms situacijoms (privatizacija, viešieji pirkimai, kontraktai,
partnerystës ir kt.), siekiant ávesti tam tikrà tvarkà, neišvengiamai kyla ir naujø taisykliø,
reglamentavimo poreikis. Kai kuriose išsivysèiusiose demokratijose patebima tokiø vertybiø kaip
alternatyvos taisyklëms, direktyvoms, gairëms akcentavimas.49 A. Wolf vertina tokiø dokumentø
atsiradimà vietoj griežtø biurokratiniø taisykliø kaip alternatyvià priemonæ užkirsti kelià
piktnaudžiavimams, švaistymui ir korupcijai.50
1.1.2. Naujos interesų konflikto ir korupcijos grėsmės
Šiandieniniame pasaulyje globalizacija ir plintanti privatizacija skatina korupcijà privaèiajame
bei viešajame sektoriuje, sudarydama sàlygas interesø konfliktui, neetiškam elgesiui ir kitoms
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negerovëms (dominavimas nacionalinëms ekonomikoms, atskaitomybës mažëjimas, neracionali ir
pavojinga žmogiškø ir gamtiniø ištekliø eksploatacija ir kt.) atsirasti.51
Korupcijos sàvoka išskiria šias kitimo tendencijas: 1) nuo asmeninës naudos akcentavimo
pereinama grupinës, organizacinës naudos suvokimo (áskaitant partinius, verslo partneriø interesus)
link, 2) dëmesys tik nuo valstybinio sektoriaus pasislenka privataus sektoriaus (siaura/plati sàvoka)
link, 3) suvokiamas kintamas paèios problemos kontekstas (lokali/globali problema).52
Korupcija

privaèiajame

sektoriuje

(karteliniai

susitarimai,

monopolijos,

nesàžininga

konkurencija dalyvaujant viešuosiuose pirkimuose ir kt.) neigiamai veikia ne tik kitus verslo
subjektus, bet ir paèià visuomenæ, kuri moka už ilgalaikes, ne visada akivaizdžias korupcijos
pasekmes. Dar didesnæ grësmæ kelia verslo ir politikos sandëris, nes bandoma veikti ne tik ástatymø
leidimà, bet ir valstybës bei visuomenës vystymosi tendencijas. 53
Kurá laikà neaiškioms žaidimo taisyklëms bei situacijos specifikai Dël viešojo valdymo reformø
átakos atsiveria naujø interesø konfliktø ir korupcijos grësmiø.54
Žmonës perëjæ iš verslo pasaulio á politikà nepasikeièia ir netampa visuomeniškesni. Skatinant
valstybës tarnautojø savarankiškumà ir kûrybiškumà, privatizavimo atvejai, viešieji konkursai,
bandymai išlaisvinti iš taisykliø gniaužtø ne visada duoda norimø rezultatø. Lankstumas, naujoviø
paieška, veiksmø operatyvumas gali bûti susijæ su nepakankamu atsakomybës ir veiklos konteksto
suvokimu, neapdairiu finansiniø, materialiniø ir žmogiškøjø ištekliø naudojimu. Naujø žmoniø su
kitokiomis vertybëmis ásitraukimas á valdžios paslaugø teikimà kelia resocializacijos klausimà.55
Korupcijos antipodas yra visuomenëje ásigaliojusi principingumo sistema (public integrity).
Reikalinga atskirø valdžios ar visuomenës institucijø parama sukurti nacionalinæ integralumo
sistemà (National integrity system), á kurios kûrimà turi bûti átraukti parlamentas, vykdomoji
valdžia, teisminë valdžia, generalinis auditorius, valstybës tarnyba, žiniasklaida, ombudsmenas,
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antikorupcinës agentûros, pilietinë visuomenë, privatus sektorius ir tarptautinë bendruomenë .56 Šià
problemà išspræsti ámanoma tik bendromis valdžios, verslo ir visuomenës pastangomis.
1.1.3. Pokyčių vidiniai prieštaravimai, vertinimo peripetijos ir pamokos
Globalizacijos ir technologizacijos procesai, pasikeitæs valdžios veiklos kontekstas, visuomenës
kultûra turi átakos ir pilieèiø nuomonei apie valdžià.
Kokybė versus kiekybė. Pasitelkus naujas technologijas, vadybinius metodus, gali bûti
realizuota viešøjø lëšø taupymo lozungas ir reikalavimas pagerinti valdžios paslaugø kokybæ,
daugiau dëmesio skirti individualioms atskirø vartotojø reikmëms, pertvarkyti organizacijos
struktûras ir veiklos orientyrus. Tik labai gerai parengta ir ágyvendinta informacinë kampanija, kuri
turi bûti vykdoma tiek organizacijos viduje, tiek ir išorëje, gali užtikrinti bet kokios reformos
sëkmæ.57
3E versus etikos ar net teisės normos. Vienu iš imperatyvø lieka procedûrinis teisingumas, nes
svarbus demokratijoje ne tik pilieèiø poreikiø patenkinimas, bet ir jo siekimo bûdai.58
Naujovių ir teisės suderinamumo dilema. Naujø ágûdžiø bei naujo požiûrio gali pareikalauti
laikinas tæstinumo, nuspëjamumo nutraukimas, kurá lemia naujoviø diegimas59.
Valdžios atsakomybės stiprinimas verstis jos atsisakymas. Atsakingas privatizavimas gali
apsaugoti visuomenës interesus ir teikti ekonominës naudos, atsirandanèios dël produktyvumà
skatinanèio rinkos mechanizmo spaudimo. Yra ir kitas argumentas už privatizavimà: turtas
parduodamas per pigiai, nesugebëjimas ádiegti veiksmingo reguliavimo mechanizmo. Realiai
ágyvendinant privatizavimo projektus, atsiranda daugybë galimybiø nukrypti nuo visuomenës
interesø.60 Net ir atsisakius dalies savo funkcijø, atsakomybë kontroliuoti ir prižiûrëti tø funkcijø
vykdymà išlieka.
Personalo motyvacijos didinimas versus etatinės tarnybos atsisakymas. Veiklos saugumo
garantijø atëmimas iš valstybës tarnautojø pereinant prie darbo sutarèiø pagrindø, diferencijuoto
atlygio ávedimas, veiklos vertinimo rodikliø pasikeitimas teoriškai turëjo padidinti darbuotojø
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motyvacijà. Atlyginimo už veiklà ávedimas gali tapti grësme nešališkam, objektyviam pareigø
atlikimui. 61
Vadybiškumas versus profesionalizmas. Stiprioji profesionalø valstybës tarnautojø savybë -jø
techninë ekspertizë, ágûdžiai ir klientø poreikiø išmanymas. Tuo tarpu vadybininkai pirmiausia
orientuojasi á rinkà, pelnà, siekia efektyvumo.62 Per didelis susižavëjimas vadyba gali kelti rimtà
pavojø profesionalumui valstybës tarnyboje, todël geriausia bûtø gebëti subalansuoti vadybà ir
profesionalumà.63
Privatizavimo, viešojo sektoriaus vadybos praktika, panašëjanèios problemos (keièiasi darbo
pobûdis, turto prigimtis64) leidžia kalbëti apie mažëjanèius viešojo ir privaèiojos sektoriø skirtumus.
Tokia viešojo ir privaèiojo sektoriø partnerystë, nepaliekant nuošaly ir nevyriausybinio sektoriaus,
turi potencijos kovoti su senomis ar naujai iškylanèiomis visuomenës problemomis65.
1.2. Paslaugų veikla, jų teikimas
Šiuolaikinëje ekonomikoje paslaugos yra dominuojanti veiklos rûšis tiek kiekybine išraiška, tiek
daro poveiká kasdieniniam žmoniø gyvenimui. Išvystytose šalyse kiekybiniu požiûriu paslaugø
sektoriuje dirba apie du treèdalius darbuotojø, pagaminanèiø 60-70 proc. BNP (bendro nacionalinio
produkto). Ši veikla taip pat daro didelæ átakà asmeninio vartojimo sferai. Paslaugos átakoja darbo bei
užimtumo santykius, santykius tarp individø, visuomenës tipà, šaliø augimà ir plëtrà, aplinkos
sàlygas, kainas bei konkurencijos galimybes ir kitø visuomenës gyvenimo aspektø.66
Paslaugų esmė. Paslaugos sàvoka gali reikšti:
1. Pagalbà, malonæ,parëmimà, naudojimà (á visa tai áeina ir fiziniai objektai, pvz. maistas).
2. Produkcijà (plaèiai vartojamas produktas, informacija ar rezultatas, kuri nëra materialios
prigimties, pvz., konsultacijà, prekybà, kelionë, banko sàskaitos atsidarymas, rinkos tyrimas).
3. Priemonæ, padedanèià sukurti paslaugà (telefonø automatai ar autobusø stotelës taip pat yra
paslaugos, kaip ir piniginiø operacijø mašinos, nes jos padeda pasiimti pinigø iš banko sàskaitos).
4. Darbà, kuris kuria paslaugas ir kuris vadinamas paslauga ar paslaugø veikla (pardavëjai,
vairuotojai, banko darbuotojai, daktarai it kt.). Darbas ámonëse ar visuomeninëse organizacijose
61
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klasifikuojamas pagal ámonës tikslus, jos ákûrimà: jei ámonës darbo rezultatai yra paslaugø produktai,
tai laikoma, kad ámonë veikia paslaugø sektoriaus aplinkoje. Gamybos sektoriaus aplinkoje gali bûti
nemažai žmoniø, atliekanèiø paslaugø darbà, tai inžinieriai, vairuotojai sekretorës.67
Sàmoningiausià paslaugos apibrëžimà suformulavo Švedijos Karlstado universiteto profesorius,
paslaugø vadybos specialistas Evert Gummesson (1987): „Paslauga yra tai, kas gali bûti perkama ar
parduodama, bet ko neámanoma užsimesti sau ant kojos“.68
Kiti kritikai bando atrasti teigiamesná šios sàvokos apibrëžimà: prasmingiau paslaugomis laikyti
visuomeninæ veiklà. Dauguma paslaugø veiklos apibrëžimø apibûdina jà kaip paslaugø gamintojo ir
paslaugø vartotojo santyká. Paslaugø apibrëžimuose išskiriamos šios savybës:
Ø paslauga – tai veikla, kuri neapèiuopama;
Ø paslauga – tai santykiai, nors ne visada matomi ir t. t.
Ø klientø poreikiø tenkinimas;
Ø veikla, kurià gali atlikti tik kitas asmuo;
Ø dalyvauja ir paslaugos teikëjas ir vartotojas.69
Paslaugos gamybos procese dalyvauja ir klientas, ir paslaugø teikëjas, ir árengimai ir personalas
paslaugø teikimo ámonëje, kuris nëra matomas (1 pav.):
Ø paslaugos gamyba numato kliento dalyvavimà (1);
Ø gamyboje kliento dalyvavimas pasireiškia sàveika su kontaktiniu personalu (KP) (2);
Ø gamyboje kliento dalyvavimas pasireiškia sàveika su árengimais (3);
Ø šios sàveikos pasekoje sukuriama paslauga (4);
Ø sàveikà ir jos elementus vakdo ir palaiko vidinë organizacija (5), ávairios jos struktûros.70
Vidinë
organizacija

Árengimai

Klientas, paslauga

Kontaktinis
personalas

Paslauga

1 pav. Ryšiai paslaugø teikimo procese71
Ávairiø autoriø apibrëžimuose pabrëžiamas kliento poreikiø patenkinimas. Paslauga – tai
procesas, susijæssu asmens prigimties, bûsenø, galimybiø keitimu, jam paèiam to pageidaujant.72
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Apibendrinant galima pasiûlyti daugiakopá paslaugos apibrëžimà (Vengrienë, 1998):
Paslauga – tai veikla, tenkinanti vartotojo poreikius;
Paslauga – tai veikla, kurios rezultatai neturi apèiuopiamo materialaus rezultato;
Paslauga – tai veikla, kurios procese sàveikauja jos teikëjas ir vartotojas.73
Paslaugų organizavimas ir teikimas. Yra trys svarbiausi paslaugø teikimo proceso dalyviai:
1. Paslaugos vartotojas tiesiogiai ásigyja arba gauna paslaugà (individas, šeima, valstybinë
institucija, privati organizacija).
2. Paslaugos gamintojas tiesiogiai atlieka darbà arba pasirûpina gamintoju, kuris aptarnauja
vartotojà. (Gamintojas gali bûti, bet ne visada valstybinë ástaiga, vietinë arba federalinë savivalda,
apygarda, valstija, savanoriška gyventojø asociacija, privati firma).
3. Paslaugos organizatorius (kartais vadinamas tiekëju) yra agentas, kuris paskiria gamintojà
vartotojui ir atvirkšèiai arba išrenka gamintojà, kuris aptarnauja vartotojà. 74
Paslaugų srities mechanizmai. Išskiriami keturios mechanizmø klasës, kurios savo ruožtu
skirstomos á dešimt konkreèiø mechanizmø tipø pagal organizatoriaus, gamintojo ir tiekëjo specifiná
sàveikos bûdà (2 pav.).

Prekës ir paslaugos

Aprûpina valstybë
Gamina
valstybë
Valstybinë
paslauga

Aprûpina privatus sektorius
Gamina privatus
sektorius

Gamina privatus sektorius
Sutartis

Garantija

Privilegija
Tarpžinybinis
susitarimas

Laisvoji rinka
Dotacija

Gamina valstybë
Valstybës
institucijø
parduodamos
paslaugos

Savanoriška
paslauga
Savitarna

2 pav. Paslaugø srities mechanizmai75
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Ypaè daug dëmesio skiriama septyniems mechanizmams, kai gamintojas yra privatusis
sektorius. Privatizacijos procese paprastai naudojamas vienas arba keli iš šiø mechanizmø. Toliau
dešimt mechanizmø bus nagrinëjami tokia seka:
1) Valstybinë paslauga – tai paslauga, kurià teikia valstybës institucijos darbuotojai; valstybës
institucija yra paslaugos organizatorë ir gamintoja (tiekëja).
2) Valstybës institucijø paslaugø pardavimas – galimybë gauti prekiø ir paslaugø iš valstybës
institucijø. Valstybë šiame procese yra organizatorë.
3) Tarpžinybinis susitarimas – tai, kai viena valstybës institucija gali pasamdyti kità
valstybës institucijà ir sumokëti jai už suteiktà paslaugà.
4) Sutartys. Valdžios institucijos sudaro prekiø ir paslaugø teikimo sutartis ne tik vienos su
kitomis, bet ir su privaèiomis firmomis bei ne komercinëmis organizacijomis. Veikiant šiam
mechanizmui privatus asmuo yra gamintojas, valstybës ámonë organizatorë.
5) Privilegija – organizacinë forma, užtikrinanti paslaugø teikimà. Kai paslauga pagrásta
privilegija arba pagal sutartá, valstybë yra organizatorë, o privati firma – paslaugos teikëja. Valstybë
(organizatorë) sumoka gamintojui už paslaugà pagal sutartá, o privilegijos metu gamintojui už
paslaugà moka vartotojas.
6) Dotacija – tai subsidija, kurià vyriausybë suteikia gamintojui. Tikslas – mažinti prekiø /
paslaugø kainas atitinkamiems vartotojams, kad iš subsidijuojamø gamintojø jie galëtø pirkti daugiau
nei iki šiol. Veikiant dotacijos mechanizmui gamintojas yra privati firma, o valstybë ir vartotojas –
organizatoriai.
7) Garantija. Pagal garantijø sistemà subsidijuojamas vartotojas. Pagal garantijø sistemà
gamintojas yra privati firma, o valstybë ir vartotojas moka gamintojui.
8) Laisvoji rinka. Vartotojas pats organizuoja paslaugø teikimo procesà ir išsirenka jos gamintojà
– privaèià firmà.
9) Savanoriška paslauga. Savanoriškos organizacijos užsiima geranoriška veikla. Geranoriška
asociacija, kaip paslaugos organizatorë arba tiesioginë paslaugos teikëja, veikia pasitelkdama savo
narius arba tarnautojus arba išnuomoja privaèià firmà ir jai sumoka už panašius darbus.
10) Savitarna. Apsauga nuo gaisrø ir vagysèiø – viena iš paprasèiausiø savisaugos bûdø.76
Privatizacija. Privatusis sektorius, taikydamas septynis iš dešimties organizaciniø mechanizmø
- sutartis, dotacijas, garantijas, privilegijas, laisvàjà rinkà, savanoriškà tarnybà bei savitarnà, yra
gamintojas. Kai taikomi kiti trys mechanizmai - vyriausybës paslaugos, tarpžvalgybiniai susitarimai
bei paslaugø pardavimas valstybinëmis ástaigomis, gamintoja yra vyriausybë. Mechanizmai yra
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statiška, privatizacija - dinamiška sàvoka, reiškianti mechanizmo, kai gamintojas yra vyriausybës
institucija, pakeitimà mechanizmu, kai gamintojas yra privatusis sektorius.
Privatizacija yra dinamiška samprata ir atstovauja mechanizmo pakeitimo procesui, kai
pereinama iš aukštos valstybës átakos pakopos á žemesniàjà.77
1 lentelëje pateikti mechanizmai suskirstyti hierarchine tvarka. Privatizuoti reiškia vienà
mechanizmà pakeisti kitu (aukšèiau esanèiu).
1 lentelë
Privatizacijos mechanizmų klasifikacija
Mechanizmas
Privalusis sektorius gamintojas
Rinka; savanoriška paslauga; savitarna
Privilegija
Garantija
Dotacija
Sutartis
Vyriausybė gamintoja
Paslaugos pardavimas valstybinëms ástaigoms
Tarpžinybinis susitarimas
Valstybinë paslauga
Šaltinis: Parengta pagal Obrazcovas, V. (2003). Valstybės ir savivaldybių turto valdymas ir privatizavimas: patirtis ir
praktika. 1 knyga. Vilnius, p. 101

Rinka, savanoriška paslauga ir savitarna yra lygiaverèiai ir pagrindiniai privatizacijos
mechanizmai. Pagrindinis bruožas - kuo mažesnis valstybës kišimasis. Privilegija pagal eiliškumà
yra antras po rinkos mechanizmas, kuris neapima tiesioginiø išlaidø ir vyriausybë yra tik paslaugø
organizatorë.
Garantija, dotacija ir sutartis lentelëje išvardyti mažëjanèia tvarka pagal pilieèiø pasirinkimo
laipsná ir pagal didëjanèias vyriausybës išlaidas (vyriausybë apmoka tik dalá išlaidø, o sutarties
atveju - visas išlaidas). Kitas pagal eiliškumà mechanizmas yra paslaugos pardavimas valstybinëms
ástaigoms.
Tarpžinybinis susitarimas yra viršesnis už valstybinæ paslaugà, nes jis apima paslaugos
patikslinimà, pasirinkimà ir pirkimà ir todël yra labiau orientuotas á rinkà. 78
Perëjimas nuo valstybinës paslaugos prie tarpžinybinës sutarties arba paslaugø perdavimas
valstybinëms ástaigoms logiškai negali bûti pavadintas privatizacija, bet pabrëžia didesná
pasitikëjimà privaèiojo sektoriaus (rinkos) mechanizmais. Perëjimas nuo rinkos prie garantijø
mechanizmo yra priešingas privatizacijai, nes jis mažiau naudojasi rinkos jëgomis, nors privatusis
77
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sektorius teikia paslaugà abiem atvejais. Panašiai prezidento Klintono programa teikti
studentams,

dirbusiems

visuomeninëse tarnybose, koledžø stipendijas (garantijas)

yra

privatizacijos priešprieša ir nacionalizacijos forma, nes tai reiškia didesná vyriausybës kišimàsi. T. y.
vietoj savo pasirinktos darbo vietos jauni žmonës šioje darbo programoje neturi pasirinkimo laisvës
darbo rinkoje ir yra priversti dirbti vyriausybës patvirtintus darbus, jei nori užsitikrinti garantijas.
Galima išskirti pagrindinius pereinamuosius laikotarpius:
• valstybinio mechanizmo pertvarkymas á sutarties, dotacijos, garantijos, privilegijos arba
rinkos mechanizmus;
• dotacijø panaikinimas (gamintojø subsidijavimas) ir jø pakeitimas garantijø arba rinkos
mechanizmu;
• išvalstybinimas - ypatinga privatizacijos forma, teikianti prioritetà valstybiniø ámoniø arba
pagrindiniø fondø, priklausanèiø valstybei, pardavimui privaèiajam sektoriui (arba perdavimui
visuomenei arba darbuotojams);
• pripažinimas, kad konkreti valstybës teikiama paslauga pristato bendrai mokamà arba
privaèià preke ir mokesèio ëmimà iš naudotojo; jeigu naudotojui leidžiama rinktis tarp
valstybinio ir privataus paslaugos teikëjo, tuomet pereinama nuo valstybinio mechanizmo prie
valstybiniø ástaigø paslaugu pardavimo, o tai sudaro sàlygas tolesniam perëjimui prie rinkos
mechanizmo;
• privilegijos perskirstymas ir kitø kainø kontrolës formø panaikinimas bei sàlygø kûrimo
rinkos santykiams plëtotis apribojimas norint patenkinti žmogaus poreikius. 79
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2. PAŠTO SEKTORIAUS REFORMOS PATIRTIS EUROPOJE
2.1. Pašto paslaugų svarba ir reformos nauda
Pašto paslaugos yra svarbus Europos Sàjungos ekonomikos sektorius. 2004 m. teikiant pašto
paslaugas Europos Sàjungoje gauta 90 mlrd. EUR pajamø, arba apytikriai 1% ES BVP80. Pašto
paslaugos yra imlios darbui, todël pašto paslaugø sektorius taip pat yra svarbus darbdavys: 2006 m.
pas pašto operatorius tiesiogiai dirbo apie 1,6 milijono žmoniø81.
Pašto paslaugos – tai ryšiø, reklamos ir transporto kryžkelë ir kartu su kitomis transporto,
logistikos ir ryšiø paslaugomis jos sudaro vienà iš pagrindiniø ES pramonës šakø. Be to, pašto
paslaugos teikia ir socialiniø privalumø, kurios neámanoma kiekybiškai ávertinti ekonomikos
požiûriu (pvz., jos svarbios ekonominei ir socialinei sanglaudai).
Pašto sektorius sparèiai vystosi. Pašto sektoriuje yra keletas pokyèius skatinanèiø veiksniø, tai –
kintanti vartotojø paklausa, organizaciniai pokyèiai, rinkos atvërimas, automatizavimas, naujos
technologijos ir didëjantis elektroniniø priemoniø naudojimas82. Elektroniniø ryšiø priemoniø
konkurencija verèia pašto operatorius gerinti našumà ir keisti savo verslà taip, kad galëtø geriau
tenkinti klientø poreikius. Be to, vis labiau atveriant pašto paslaugø rinkas, kurioje ásitvirtinæ pašto
operatoriai susiduria su vis didesne naujø rinkos dalyviø konkurencija. Reaguodami á šiuos
pokyèius, pašto operatoriai labai padidino veiklos našumà, pertvarkydami jà taip, kad galëtø geriau
kontroliuoti sànaudas ir paslaugø kokybæ. Pašto tvarkymø procesø pertvarkà skatina nauji produktai
ir idëjos, o savo ruožtu ji ir pati dažnai skatina naujø produktø ir naujø idëjø atsiradimà.
Fizinius pašto produktus vis labiau papildo pristatymas ávairiais kanalais ir konkreèiam klientui
specialiai pritaikyti sprendimai, pavyzdžiui, hibridinës pašto paslaugos, kurias dabar teikia dauguma
pašto operatoriø. Naujos pridëtinæ vertæ turinèios paslaugos kuriamos reaguojant á grësmæ, kad
fizines pašto paslaugas gali pakeisti elektroninës paslaugos, ir išnaudojant galimybes, kurios
atsiranda, vystantis technologijoms83.
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Pašto paslaugos – esminis ES bendrosios rinkos politikos elementas ir jos átrauktos á Lisabonos
ekonomikos augimo ir darbo vietø kûrimo strategijà84. Komisijos komunikate dël bendrosios rinkos
XXI a. Europai pabrëžiama, kad iniciatyvos, jeigu jos visiškai ágyvendintos, tinklø pramonës
šakose, pavyzdžiui, pašto paslaugø srityje, jau duoda rezultatø85. Taèiau galima padaryti dar
daugiau. Plaèiai sutariama, kad visuotinës ekonominës svarbos paslaugas visø pirma pašto
sektoriuje ir kitose liberalizuotose tinklø pramonës šakose geriausiai galima užtikrinti
konkurencingoje rinkoje ir plëtojant Europos bendràjà rinkà.
Daugiau nei prieš penkiolika metø pradëtos vykdyti ES pašto politikos pagrindinis tikslas –
užtikrinti, kad visoje Bendrijoje klientams ir ES pilieèiams bûtø teikiamos kokybiškos
nenutrûkstamos universaliosios paslaugos. ES pašto reformos tvarkaraštyje numatoma apdairiai
palaipsniui stiprinti konkurencijà pašto rinkose siekiant gerinti pašto paslaugø veiksmingumà,
kokybæ ir pasirinkimà ir galiausiai visiškai atverti rinkà86.
Pašto sektoriuje laukia nauji sprendimai ir atradimai toliau plësti pašto rinkà. Tai lieèia visø
pirma Europos Sàjungà, kuri planuoja daugumoje valstybiø nariø visiškai atverti rinkà iki 2010 m.
gruodžio 31 d. (faktiškai 95% ES pašto rinkø dydžio), o likusiose valstybëse narëse - iki 2012 m.
gruodžio 31 d.87:
Ø Visiškas rinkos atidarymas nuo 2011 m. sausio 01 d. (ES pašto direktyva 2008/6/EB);
Ø Pereinamojo laikotarpio reguliavimas iki 2013 metø 11-ai šaliø nariø: Èekija, Graikija,
Kipras, Latvija, Lietuva, Liuksemburgas, Vengrija, Malta, Lenkija, Rumunija, Slovakija.
ü Priešlaikinis , pvz. platus, siuntø rinkos liberalizavimas 7 valstybëse narëse.
ü Visiškas rinkos atvërimas: Švedijoje (nuo 1993), Suomijoje (nuo 1994), Estijoje,
Didžiojoje Britanijoje (2006), Vokietijoje (2008).
ü Visiška liberalizacija vidaus miesto pašto korespondencijos Ispanijoje (nuo 1964).
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Rinkos atidarymas turës átakos ir kitø šaliø pašto sektoriui. Valstybë turi garantuoti visapusiškà
priëjimà prie pašto paslaugø. Ypatingas dëmesys atkreipiamas liberalizavimui, daranèiam átakà
universaliøjø paslaugø apimèiai, kokybei, kainoms ir finansavimui, taip pat užimtumui ir
konkurencijos vystymuisi po liberalizavimo. Norima parodyti, kokia apimtimi pašto sektoriø
apimantis liberalizavimas gali paveikti ES rinkos atvërimo procesà kitose valstybëse88.
ES pašto reforma suplanuota, kad galima bûtø pakeisti nusistovëjusià situacijà, kai esami
operatoriai, kuriems priklauso pašto monopolis kiekvienoje valstybëje narëje, teikia skirtingos
kokybës ir riboto pasirinkimo pašto paslaugas.
Istoriškai pašto tarnybos neturëjo siûlyti savo paslaugø konkurencijai. Pašto sektoriaus
monopolis („rezervuotoji sritis“) buvo ápareigota teikti pašto paslaugas visoje šalyje visiems
pilieèiams žemomis kainomis („Universaliosios paslaugos“).
ES universaliøjø pašto paslaugø apibrëžtis grindžiama paslaugø spektru ir su jø teikimu
susijusiomis sàlygomis. Universaliosios pašto paslaugos apibrëžiamos Pašto direktyvos 97/67/EB 3
str.89 Jas galima bûtø apibendrinti kaip galimybæ naudotis paslaugø spektru (laiškai, paketai,
registruotosios ir ávertintosios siuntos, kitos pašto siuntos) už prieinamas kainas, pagal prieinamumo
ir kokybës reikalavimus (surinkimas ir pristatymas penkias dienas per savaitæ, ribotas tranzito
laikas) ir laikantis „pagrindiniø reikalavimø“ (pvz., privati korespondencija).
Pašto sektoriuje ávairûs veiksniai pagreitino liberalizacijà90:
− Neoliberalinis posûkis organizavimo politikoje – liberalizavimo darbotvarkë tokiø
viršvalstybiniø organizacijø, kaip EBPO, ES, PPO, Pasaulio bankas;
− Liberalizacija kituose sektoriuose (specialiai telekomunikacija);
− Ekspreso ir logistikos ámoniø kaip didžiøjø siuntëjø ekonominiai interesai ir politinis
pagirtinas darbas.
Šiandienà daugelyje valstybiø nariø universaliøjø paslaugø finansavimas priklauso nuo
rezervuotøjø paslaugø arba išlikusiø monopoliø (papildytø masto ir ávairovës ekonomijos). Jei
rezervuotosios paslaugos sukuria patogø mechanizmà finansuoti universaliøjø paslaugø teikimà, jos
tampa pagrindine kliûtimi sukurti pašto vidaus rinkà. Kaip pažymima 1992 m. Žaliojoje knygoje dël
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bendrosios pašto paslaugø rinkos plëtros, reikia skatinti operatorius pritaikyti paslaugas, kurti
naujoves ir teikti veiksmingas universaliàsias paslaugas visiems ES pilieèiams. Todël
kontroliuojamam rinkos atvërimui 1992 m. pritarë Komisija, 1994 m. – Taryba, 1997 m. ir 2002 m.
– Europos Parlamentas ir Taryba.91
2.2. Pašto sektoriaus liberalizacija: vystymasis ir status quo
Iki šiol vykæs pašto sektoriaus liberalizavimas vystosi nevienodai. Pašto rinkos atidarymà tam
tikrose šalyse veikë ávairios jëgos ir buvo veikiamas ávairiø politiniø motyvø. Toliau pristatomas
kaip pavyzdys liberalizavimo procesas ES, Naujoje Zelandijoje, Švedijoje, Austrijoje ir JAV.
Europos Sąjungoje pašto paslaugø liberalizavimas vyko politinës programos rëmuose
panaikinti komercinius barjerus ir vystyti vieningà ES prekiø, paslaugø, kapitalo ir darbo jëgos
rinkà. 80-aisiais metais Europos komisija vis dëlto pripažino pašto paslaugø ágyvendinimo reikšmæ
ir siekë pašto struktûros suvienijimo ir teisinio suformavimo ávairiose ES valstybëse. Taèiau jau kai
kuriose valstybëse prasidëjæs reformos procesas pašto administravimo reorganizavimui ir daug
teisiniø ginèø dël ES nacionalinio pašto monopolio davë dar vienà tolesnæ legitimacijà tolimesnei
Europos pašto reformos politikai. ES pašto politikos tikslas buvo ne tik sektoriaus liberalizavimas,
bet taip pat ES ribose universaliø paslaugø pasiûlos garantavimas92.
1997 metais Europos komisijos priimta ir visas ES valstybes nares ápareigojanti pašto direktyva
97/67/EB nustatë vieningas universaliàsias pašto paslaugas, kuriø finansavimui ES narëms buvo
sukurta vadinamoji „rezervuotoji sritis“ kaip universaliøjø paslaugø teikëjo monopolinë teisë. Ši
rezervuotoji sritis 1997 metø direktyvoje buvo nustatyta siuntoms iki 350 gramø, toliau apribojant
ES valstybëms monopolinæ sritá93.
Pašto direktyvos 97/67/EB tikslas - garantuoti efektyvias, patikimas ir kokybiškas pašto
paslaugas palankiomis kainomis.
Direktyvos 97/68/EG pasekoje buvo pasiekta teisiniø nuostatø harmonija visoje ES. Didieji
visuomeniniai universaliøjø paslaugø teikëjai reorganizavosi á ámones – dviems atvejais
(Vokietijoje ir Nyderlanduose) prasidëjo privatizacija. Privatizacijos „pirmaujanèioje šalyje“ –
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Komisijos ataskaita Tarybai ir Europos Parlamentui, KOM(2006) 596 galutinis. Europos bendrijų komisija. [žiûrëta
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Didžiojoje Britanijoje – paštas vis dar buvo 100% valdžios átakoje. Ámonës reorganizavimas vedë
prie stipraus rentabilumo, išlaidø efektyvumo, klientø orientacijos ir inovacijos išryškinimo.94.
ES pašto direktyvos 97/67/EB 3 straipsnis iš dalies galioja:
„1. Valstybës - narës užtikrina, kad naudotojai turi teisæ á universaliàsias paslaugas, apimanèias
visiems naudotojams prieinamomis kainomis nenutrûkstamai teikiamas pašto paslaugas.
2. Šiam tikslui valstybës narës imasi priemoniø, reikalingø užtikrinti, kad aptarnavimo ir pašto
paslaugø teikimo vietø tankumas atitiktø naudotojø poreikius.
3. Jos imasi priemoniø, kad universaliøjø paslaugø tiekëjai užtikrintø kiekvienà darbo dienà ir
ne mažiau kaip 5 darbo dienas per savaitæ...:
-

vienà surinkimà per dienà;

-

vienà pristatymà á namus kiekvienam fiziniam ar juridiniam asmeniui …“95

-

tam tikrose šalyse buvo pašto pristatymo punktai, kur reikëjo pasiimti savo paštà,

-

JAV yra centrinës pašto dëžutës.

2002 metais teisiškai ásigaliojo antroji pašto direktyva (2000/39/EB), kad galima bûtø
laipsniškai liberalizuoti pašto sektoriø.
Taip buvo svorio apribojimai sumažinti dviem pakopomis iki 100 gramø (nuo 2003 m. sausio
01 d.) ir 50 gramø (nuo 2006 metø sausio 01 d.) ir planuojamas pilnas rinkos atidarymas nuo 2009
m. sausio 1 d. Naujoji direktyva susieja su rinkos atidarymu daug posityviø efektø, kurie
pritraukiami kaip pilno liberalizavimo pasiteisinimas.
2008 Treèia pašto direktyva: Tolesnës liberalizacijos ES kompromisas 2009 metais ir
universaliøjø paslaugø monopolio finansavimas:
1. Pilnas rinkos atvërimas 2011/2013 metais.
2. Universaliøjø paslaugø garantijos.
3. Universaliøjø paslaugø finansavimas gali bûti užtikrinamas sekanèiomis priemonëmis:
− visuotinës piniginës kompensacijos per tiesiogines valstybës subsidijas;
− viešasis konkursas;
− kompensavimo fondas;
− socialinës paramos priemonës.96
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<www.politikberatung.or.at/typo3/fileadmin/02_Studien/1_Liberalisierung/PostNEU.pdf>.
95
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Dël kai kuriø šaliø pasipriešinimo, taip pat dël profesiniø sàjungø ir politiniø partijø
egzistavimo negali bûti užtikrintas visiškas pašto rinkos liberalizavimas. Nors Europos Sàjungos
politinës institucijos palengvino pilnà rinkos atvërimà ES pašto sektoriuje, galima nustatyti, kad
pilnas pašto sektoriaus liberalizavimas pagal ES sutartis buvo neišvengiamas.
Jau prieš pašto paslaugø liberalizavimo pradžià ES Švedija 1993-aisiais metais - prieš 2 metus
iki ástojimo á ES 1995 - aisiais metais - kaip pirmoji pramoninë valstybë parlamento sprendimu
reorganizavo galiojantá pašto monopolá. Švedijos pašto rinkos atidarymas buvo áteisintas jau
vykstanèios konkurencijos ir liberalizavimo. Su rinkos atidarymu atsirado aukšto lygio verslo
lankstumas, tam kad neatsilikti nuo jau esamos konkurencijos. Švedijos pašto rinkos atidarymas
nesiekë tikslo sustabdyti jau deja esanèià konkurencijà, kartu su Inkumbento reorganizacija apriboti
naujo paslaugø tiekëjo City Mail veiksmus. Taip pat 1994 metais nebegaliojantis Švedijos pašto
ástatymas neturëjo tikslo išlaikyti konkurencijà pašto rinkoje, o siekë bûtent užtikrinti universaliøjø
paslaugø kokybæ97.
Priešingai nei Švedijoje, panaikinus pašto monopolá, dël naujos pasiûlos atsiradimo Naujoje
Zelandijoje pašto sektoriaus liberalizavimas buvo átrauktas á konservatyviosios valdžios politikà.98
Ši valdžia bandë su privatizavimo ir liberalizavimo siekianèia politika išspræsti šalies ekonomines ir
politines problemas. Naujoje Zelandijoje pašto reforma prasidëjo jau 1987 metais, valstybinæ pašto
ástaigà reorganizavus á privaèià New Zealand Post Ltd. Tuo paèiu metu buvo apribotos pašto
monopolio galimybës siuntoms iki 500 gramø. Jau 1991 metais sekë nauji apribojimai pašto
siuntoms iki 200 gramø, o 1998 metø balandžio 01 d. pašto rinka buvo pilnai atverta
konkurencijai99. Pašto ástatyme daugiau nebuvo paminëti nacionalinio pašto ápareigojimai atlikti
universaliàsias pašto paslaugas. Taèiau nuo 1989 metø yra susitarimas, kuriame nacionalinis paštas
ásipareigojæs pristatyti pašto siuntas 6 kartus per savaitæ ir išsaugoti 880 priëmimo punktø, tarp jø
240 savo filialø. Nacionalinis paštas lieka vienintelis Naujosios Zelandijos atstovas tarptautinëse
pašto organizacijose ir turi teisæ išleisti „Naujoji Zelandija“ pašto ženklus.
96

Reform der polnischen Postdienste im Rahmen der EU-Richtlinien Warschau, 21.-22.04.2008. ...Input-consulting.

Publikationen. [žiûrëta 2008-12-26]. Prieiga per internetà: <http://www.input-consulting.com/publish-index.html>.
97

Study on the development of competition in the European postal sector (2006-2008) - (Ecorys - July 2005). European

Commission The EU Single Market. [žiûrëta 2009-04-09]. Prieiga per internetà:
<http://ec.europa.eu/internal_market/post/studies_en.htm>.
98

Universaldienst, Beschäftigung und Wettbewerb in liberalisierten Postmärkten - Erfahrungen, Problemfelder und

Perspektiven (Beitrag für die 2. UNI Post Global Union Weltkonferenz, Athen/Griechenland, 27. und 28. April 2007).
...Input-consulting. Publikationen. [žiûrëta 2009-01-21]. Prieiga per internetà: <http://www.inputconsulting.com/publish-index.html#2007>.
99

Postal Services in New Zealand. Ministry of Economic Development. [žiûrëta 2009-03-25]. Prieiga per internetà:

<http://www.med.govt.nz/templates/Page____1441.aspx>.

33

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

Austrijoje visa liberalizacijos istorija nuo 90-øjø metø sukelia tendencijà pablogëjimui. Išliko
vis mažiau darbo vietø. Austrijos paštas nuo 2004 iki 2007 metø atleido apie 2000 darbuotojø ir
uždarë 900 paštø. Jis dabar átrauktas á biržà.
Privaèiø tarpe tariamai sukurtos naujos darbo vietos tradicinëse pašto ámonëse buvo lydimos
darbo vietø mažinimu. Pas privaèius asmenis didelis skaièius naujø darbo vietø pasižymëjo žemu
darbo užmokesèiu ir nesaugiomis darbo sàlygomis. Dauguma naujø teikëjø konkuruoja tarpusavyje
ne dël kokybës, o dël prastø darbo sàlygø. Tradicinës pašto ámonës praranda dalá rinkos. Pašto
sektoriaus darbo užmokestis buvo pakankamas, dabar mažas. Darbuotojø, dirbanèiø visà darbo
dienà mažëja. 50 proc. moterø dirba ne visà darbo dienà. Dël to reikia imtis priemoniø.
Antras trûkumas: universaliosios paslaugos, kalbant apie apimtá, kokybæ ir kainà, pajuto
spaudimà. Smulkaus verslo ir privatûs klientai turi mokëti daugiau. Pašto dëžuèiø ir pašto langeliø
skaièius mažëja. Naudà turi išskirtinai dideli siuntëjai. Be rezervuotosios srities universaliøjø
paslaugø finansavimas negarantuojamas. Komisija siûlo kompensacijø fondà ir viešàjá konkursà,
kas rinkoje nebuvo išbandyta. Šie organizaciniai dalykai bus sprendžiami derybø metu.
Su rinkos atvërimu konkurencija viena automatiškai nedidëja. Panaikinti monopolá nepakanka.
Konkurencija susidaro ilgesniam laikui, kur nauji konkurentai gauna pelnà. Šalyje yra 50 proc.
Austrijos namø ûkiø kaimuose. Naujuosius teikëjus domina miestai ir aglomeracijos. Ši rinka turi
bûti apibrëžta100.
Jeigu JAV iki šiol nepriklausë šalims, kuriose pašto rinkos liberalizavimas priklausë politinei
srièiai, verta vien dël JAV pašto rinkos dydžio ir vertës trumpai apžvelgti rinkos atvërimà JAV
pašto rinkoje. Kol Jungtinës Valstijos buvo ávairiø ekonomikos srièiø, tokiø kaip finansinës
paslaugos, telekomunikacijos, transportas ir susisiekimas, liberalizavimo pavyzdys, pašto sektoriaus
liberalizavimas iki šiol neátakojo. Ástatyminis pašto monopolio pagrindas yra numatytas Private
Express Statues101 (PES) ástatuose, pagal kuriuos privatiems asmenims ir organizacijoms pašto
siuntø siuntimas yra baudžiamas. Yra eilë išimèiø, kurias dalinai garantuoja valstybinë pašto
organizacija (USPS). Išimtys galioja taip pat greitoms siuntoms su tarifu didesniu nei 6 kartus
mažiausio svorio pirmos klasës laiško (tuo metu 2,34$), taip pat siuntoms, sverianèioms daugiau
kaip 350 gramø102. Šios išimtys nelieèia „mailbox rul“ pristatymo monopolio. JAV pašto monopolis
apsaugoja pašto siuntø pristatymà á pašto dëžutes.
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Nors tik mažoji pašto rinkos dalis atvira konkurencijai ir išimtinæ teisæ pašto siuntø pristatymui
turi valstybinis paštas, vis tiek JAV pašto rinkoje vyksta konkurencija. Su pristatymo išimtimi
didžioji dalis pašto grandies yra liberalizuota.103 Tokioms paslaugoms kaip skirstymas, kodavimas
ir t. t. didiesiems siuntëjams suteikiamos nuolaidos, kurios 1979 metais padidinà politiná spaudimà
ir nuo tada ásteigiamas plaèios apimties darbo pasidalijimas tarp privaèiø paslaugø teikëjø ir
valstybinio pašto104. Jau apie 25% darbo apimties pašto grandyje ávykdo privatûs teikëjai ir daugiau
kaip 70% visø pašto siuntø remiantis Worksharing programa integruojami á pašto paslaugø tinklà.105
2.3. Pašto sektoriaus liberalizacijos status quo
Pašto sektoriaus liberalizavimas vyksta ne tik skirtingø motyvø pasekoje, bet yra taip pat
atskiruose regionuose skirtingas. Kaip matyti iš 2 lentelës, pasauliniu mastu iki šiol tik 10% visø
šaliø visiškai liberalizavo savo pašto rinkà, daugumoje šaliø (61%) pašto monopolis buvo
nepaliestas106. Afrikoje ir Azijoje daugiau kaip trys ketvirèiai visø šaliø egzistuoja pašto monopolis.
11% iš 157 ávertintø Pasaulinës pašto organizacijos (PPS) šaliø iki šiol ávyko tik dalinis rinkos
atidarymas pašto siuntoms virš 100 gramø, tolimesni 18% atvërë plaèiau jø rinkas ir dar labiau
apribojo rezervuotàjà sritá. Didžioji dalis šiø šaliø yra ES valstybës, už Europos ribø yra tik vienetai
šaliø, kurios nustatë rezervuotàjà sritá pašto siuntoms mažesnëms negu 100 gramø (3 lentelë).
2 lentelë
Status quo pašto sektoriaus rinkos atvėrimo apžvalga
Šalys be pašto
monopolio
Afrika (47)

4%

Šalys su nustatytu
rinkos atvėrimu
(<100 g)
2%

Šalys su žemu
rinkos atvėrimu
(100 - 500 g)
17%

Šalys su plačiu
monopoliu
77%

ribos išimtiniams atvejams buvo sumažinti nuo 3$ iki 2,34$. Svarbiausiø ástatyminiø pasikeitimø apžvalga nurodyta
National Association of Letter Carriers: ieškoti NALC. (pages 4-11 postal reform [žiûrëta 2009-04-03]. Prieiga per
internetà: <http://www.nalc.org/postal/reform/summary.pdf>).
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Amerika (16)
23%
Azija (43)
7%
Europa (41)
12%
Pasaulyje (157)
10%
Šaltinis: apskaièiavimai, UPU (2006)107

0%
2%
66%
18%

8%
14%
2%
11%

69%
77%
20%
61%

Jei ES pilnas pašto rinkos atidarymas 2011/2013 metais bûtø realizuotas, tai reikštø ne tik
kiekybiniu atžvilgiu reikšmingà liberalizavimo postûmá, kuris vestø prie to, kad tuomet apytiksliai
ketvirtadalyje šaliø pasauliniu mastu pašto sektoriuje nebebûtø monopoliniø teisiø.
3 lentelë
Status quo pašto sektoriaus rinkos atvėrimas – šalių pavyzdžiai
Šalys be pašto monopolio

Argentina
(nuo 1993)
Estija*)
Suomija*)
(nuo 1994)
Didžioji Britanija*)
(nuo 2006)
Naujoji Zelandija
(nuo 1998)
Peru
Rusija
Švedija*)
(nuo 1993)

Šalys su nustatytu rinkos
atvėrimu
(<100 g)
Europos Sąjunga
(>50 g, Belgija,
Danija, Vokietija,
Prancûzija, Graikija,
Italija, Airija, Latvija,
Lietuva,
Luksemburgas, Malta,
Niderlandai, Austrija,
Lenkija, Portugalija,
Slovakijos Republika,
Slovënija, Ispanija,
Èekijos Republika,
Vengrija, Kipras)
Norvegija (>50 g)
Šveicarija (>100 g)

Šalys su žemu rinkos
atvėrimu (100 - 500 g)

Šalys su plačiu
monopoliu

Australija (>250 g)
Indija (>200 g)
Izraelis (4,5-karto
standartinio tarifo)
Kanada (>500g)
Kenija (>350 g)
JAV (>ca. 350g,
pristatymo monopolis)
Zimbabvė (>500 g)

Egiptas
Brazilija
Čilė
Kinija
Honkongas
Indonesija
Japonija
Korėja
Meksika
Singapuras
Pietų Afrika
Turkija

*) ES valstybës narës
Šaltinis: UPU (2006), paieškos

2.4. Patirtis ir problemos atvėrus pašto rinką
Pašto rinkos liberalizavimas pristato rizikas, kurios susijusios su ypatingais iššûkiais ir
sunkumais : „Pašto rinkos atvërimas turbût yra sudëtingesnis ir labiau kompleksinis nei bet koks
kitas rinkos atsivërimas kitose rinkose per pastaruosius dešimtmeèius Europoje“.108 Kokias
pasekmes turi rinkos atidarymas pašto sektoriui ir užimtumui, sunku iš anksto prognozuoti. Europos
Sàjunga yra pirmaujanti pašto rinkos liberalizavime, prieš 10 metø rinkos prasidëjusio atidarymo
átaka apimèiai, kokybei, kainoms, taip pat universaliøjø paslaugø finansavimui èia jau buvo patirtos.
Atlikus visà eilæ tyrimø pašto sektoriaus vystymuisi Europos Sàjungoje, prieinami duomenys apie
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liberalizavimo pasekmes, kurie taip pat galëtø sudominti liberalizavimo procesus už ES valstybiø
ribø.109
Tikimàsi, kad paslaugos darnesnës ir geresnës kokybës. Neigiamas aspektas – gali bûti
padarytas nepalankus poveikis galimybei naudotis paslaugomis nutolusiuose regionuose. Tokiu
atveju gali prireikti priemoniø, jei universaliøjø paslaugø tiekëjai ir kiti rinkos dalyviai nepasiûlys
pakankamai alternatyvø.110
2.4.1. Universaliosios paslaugos: apimtis, kokybė ir kaina
Liberalizuotoje rinkoje ávairiapusiø diskusijø pagrindas yra universaliųjų paslaugų apimtis ir
kainos. Bendràja prasme tikimàsi, kad visiškas rinkos atvërimas padarys poveiká universaliosioms
paslaugoms ir šios labiau atitiks vartotojø ir mažø bei vidutiniø ámoniø tikruosius poreikius ir jø
pasiryžimà už jas mokëti111.
Privaèiø klientø ir smulkiø verslininkø pažiûromis universaliosios paslaugos kaip valstybës
infrastruktûros atsakomybës sudëtinë dalis turëtø bûti išsaugota, didieji verslininkai turi dalinës
naudos iš universaliøjø paslaugø pasiûlos ir ávertina tai kaip išlaidø aspektà. Ypaè tai lieèia
universaliàsias paslaugas, tam tikrus pašto paslaugø aspektus ryškiai skirtingai ávertina
didmenininkai ir smulkieji verslininkai. Tai rodo Europos komisijos vykdomos konsultacijos pašto
paslaugø vystymuisi rezultatai. Kol didmenininkams pašto siuntø kaina turi didelæ reikšmæ, smulkûs
ir vidutiniai klientai teikia didžiausià reikšmæ priëjimui prie pašto tinklo pašto dëžuèiø ir pašto
langeliø forma112.
Universaliøjø paslaugø ir su tuo susijusiø išlaidø diskusijø centre iškyla klausimas, kokia
apimtimi bûtinos pašto universaliosios paslaugos tobulėjant žmonijos komunikaciniam elgesiui
naudojantis Internetu ir e-paštu. Nors elektroninio bendravimo reikšmë privaèioje kasdienybëje
ir komerciniame gyvenime išaugo, pašto komunikacijø svarba turëtø bûti nenuvertinama. 2004
metais ES naudojosi nepilnai pusæ žmonijos internetu. Mažai apgyvendintose vietose, vyresniø ir
109
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neišsilavinusiø žmoniø tarpe, taip pat atskirose ES valstybëse, bendrai paëmus ši dalis dar mažesnë.
Nors išaugo telekomunikacijø dël žiniø perdavimo reikšmë, pasinaudojimas pašto paslaugomis ES
ribose sudaro 89% ir tai yra didesnë dalis nei naudotojai laidiniais arba mobiliais telefonais (nuo 83
iki 86 %). Iš infrastruktûriniø paslaugø tik elektros ir vandentiekio paslaugomis naudojasi Europos
Sàjungoje daugiau žmoniø nei pašto paslaugomis 113.Tai reiškia, kad ES didesnioji dalis, nepaisant
aukšto Interneto ir e-pašto ásiskverbimo, priklausoma nuo išsivysèiusios pašto struktûros privaèiai ir
komercinei komunikacijai, kuri turi bûti užtikrinta universaliøjø pašto paslaugø dëka114.
Sekantis su pašto sektoriaus liberalizavimu susijæs svarbus klausimas lieèia universaliøjø
paslaugø atlikimo kokybæ. Visose vietose kokybiškø paslaugø teikimas yra svarbiausias esamø
universaliøjø paslaugø teikëjø rinkodaros pranašumas. Jei nekils konkurencinis spaudimas, mažiau
patraukliems rinkos segmentams gali reikëti ir toliau taikyti reguliuojamojo pobûdžio kontrolæ ir
stebësenà, kad bûtø užtikrinta kokybë115.
Pasireiškiantis dël rinkos atidarymo, susijæs su liberalizavimu, didelis nepasitikëjimas dël
žmonijos pablogëjusio aprūpinimo pašto paslaugomis.
Kol pristatymas ir aukšta laiškø persiuntimo trukmës kokybë gali bûti garantuojama, net ir
konkurencijos sàlygomis, esant didžiøjø siuntëjø valdžiai, paslaugø, susijusiø su išlaidomis ir
išimtinai reikšmingø privatiems klientams ir smulkiems verslininkams - taigi pasiûlymai prie
langeliø ir pašto dëžuèiø, - beveik neámanoma ávykdyti, esant padidëjusiai pašto verslininkø pasiûlai
esanèioje konkurencijoje. Baiminamasi, kad vykstant pašto rinkos liberalizavimui, žmonijos
aprûpinimas pašto paslaugomis, remiantis rinkos atidarymo ES patirtimi, neárodytas. Klientø
pasitenkinimas, susijæs su priëjimu prie pašto tinklo, laikotarpyje tarp 2000 ir 2005 metø sumažëjo
5%116. Tai buvo ypaè akivaizdu uždarant pašto langelius ir panaikinant pašto dëžutes daugumoje ES
valstybiø. Kai kuriose ES valstybëse 2002 - 2004 metais iki 25% pašto filialø buvo uždaryta ir
trûkumas kompensuojamas sukuriant kolonëlëse ir mažmeninëje prekyboje agentûras. Ypaè šalyse,
113
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kuriose pašto rinkos liberalizavimas jau toli pažengæs, reguliuojantys veiksmai, sutankëjus pašto
tinklui, užfiksuoti žemame lygyje ir universaliøjø paslaugø teikëjams suteikta daug komercinës
laisvës organizuojant pašto langeliø tinklà. Dël to šalyse su pažengusiu liberalizavimu pašto
aptarnavimo filialø skaièius 10000-iø gyventojø žemesnis ir svetimø pašto agentûrø pašto filialø
tinkle skaièius didesnis, negu šalyse, kurios savo rinkos dar pilnai neatidarë117.
Lûkesèiai dël pagerintos paslaugø pasiûlos žemesnių kainų sudarymas susijæs su rinkos
atidarymu konkurencijai. Pašto sektoriuje pagal šiuolaikinius duomenis tokios kainø nuolaidos
nežinomos arba jos taikomos tik tam klientø ratui. Pagal Europos komisijos užklausimà kainø
tyrimo institucija Coopers nustatë, kad remiantis stipria išlaidø orientacija, nustatant kainas
liberalizuotoje rinkoje, persiuntimo tarifai vienetinëms siuntoms išauga, o nauji paslaugø teikëjai,
ypaè masinëms siuntoms, kainas mažins esant stipriai konkurencijai118. Taip pat Europos komisijos
pravestoje visuomeninëje konsultacijoje dël pašto paslaugø tik didmenininkai pasireiškë
optimistiškai po rinkos atidarymo dël krintanèiø kainø, kai mažmenininkai ir privatûs klientai turëjo
susitaikyti po liberalizavimo su esamais arba aukštesniais pašto siuntø tarifais119. Šis ávertinimas
susijæs su patirtimi, kuri ávyko Švedijoje po liberalizavimo. Ten po rezervuotos srities panaikinimo
mažo kiekio pašto siuntø kainos pakilo apie 75%, o didmenininkai naudojosi nuolaidomis iki 50%.
Netgi pašto ámonës nustatë, kad kainos privatiems klientams kils po rinkos atidarymo 120.
Taip lieka nustatyti: rinkos atidarymo nauda beveik išimtinai orientuojasi á didmenininkus,
kurie masiniø siuntø konkurencijoje gali tikëtis krintanèiø kainø. Priešingai mažmenininkai ir
privatûs klientai, vykstant pašto sektoriaus liberalizavimui, turi susitaikyti su kylanèiomis kainomis
ir pablogëjusiu pašto paslaugomis aprûpinimu, ypaè tai lieèia pašto langelius ir pašto dëžutes.121
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2.4.2. Universaliųjų paslaugų finansavimas
Didžiausias politinis ávykis, susijæs su tolimesniu pašto rinkos liberalizavimu, yra
konkurencijos ir universaliųjų paslaugų garantavimo sujungimas. Su pašto rinkos atidarymu
iškyla eilë klausimø, ypaè tai lieèia išlaidas ir finansavimo mechanizmà. Pakankamai didelis siuntø
kiekis yra prielaida ekonominei veiklai tam, kad padengti dideles fiksuotas pašto tinklo sànaudas.
Tik taip gali bûti apribojamos sànaudos už siuntà ir garantuojamos vieningos kainos visoje
sistemoje. Jei dël konkurencijos pašto sektoriuje vadinamasis konkurentø razinø skinimas ypatingai
pelningose (miesto) srityse yra ámanomas, kol lieka pristatymas, atnešantis sànaudas, užmiesèio
regionuose, kryžminis subsidijavimas nëra garantuotas tarp pelningø ir nepelningø pašto tinklo
daliø ir tuo paèiu neužtikrinamos universaliosios paslaugos.122 Atidarius pilnai rinkà, šis
mechanizmas nebus vykdomas universaliøjø paslaugø išlaidø finansavimui: „Valstybës narës negali
teikti ar palikti galioti išimtiniø ar specialiø teisiø kurti ir teikti pašto paslaugas. Valstybës narës
universaliøjø paslaugø teikimà gali finansuoti vienu ar keliais ... nurodytø bûdø arba bet kokiais
kitais Sutartá atitinkanèiais bûdais“123.
Pagal Europos komisijos planus, net ir atsisakius išimtiniø ir ypatingø pašto ámoniø teisiø nuo
2011-01-01/2013-01-01, universaliosios paslaugos turëtø bûti išsaugotos. Rinkos jëgos vis daugiau
prisidës prie veiksmingesnio universaliøjø paslaugø teikimo. Esant pakankamai aukštam
produktyvumui ir apgalvotam universaliøjø paslaugø ávykdymui ES komisijos nuomone pašto
ámonëms universaliosios paslaugos neturëtø bûti didelë našta. „Jei universaliøjø paslaugø teikëjai
išlaikys bûtinà lankstumà reaguojant á konkurencijà, rizika finansinei universaliøjø paslaugø
pusiausvyrai bus ribota“124. Universaliøjø paslaugø teikëjams turi bûti suteikta tam tikra komercinë
laisvë (ypaè panaikinant vienodas kainas dideliø matmenø siuntoms), o atsižvelgus á pagrástumo ir
proporcingumo principus, gali bûti reikalingas specialus finansavimas125. Jei tam tikrose valstybëse
finansinë pagalba universaliøjø paslaugø teikimui bus bûtina, tai turës ávykti pagal rinkai palankius
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mechanizmus, kurie „rinkoje reikalauja mažiau iškrypimø negu priklausymas nuo monopolio“126.
Šiems mechanizmams priklauso valstybinë parama, viešieji universaliøjø paslaugø konkursai, taip
pat išlyginamojo fondo sukûrimas universaliøjø paslaugø išlaidø finansavimui. Visiems iki šiol
pasiûlytiems sprendimams iškyla neišspræsti klausimai: kokio dydžio universaliøjø paslaugø
sànaudos? kaip garantuojama, kad iš alternatyviø finansavimo mechanizmø bus gaunama
pakankamai áplaukø universaliøjø paslaugø išlaidø padengimui?127
Ypaè kitose šalyse pamëgti išlyginamieji fondai universaliųjų paslaugų finansavimui
iššaukia problemà, kad konkurentai, kurie áëjæ á rinkà, susidûrë su didelëmis pradinëmis išlaidomis,
neturi pakankamai lëšø tam, kad finansuoti universaliøjø paslaugø teikëjø susidariusias sànaudas.128
Pvz. Italijoje, kur toks procesas jau buvo numatytas, fondø áplaukos iš naujø teikëjø ánašø sudarë
vos 0,04% realiø universaliøjø paslaugø sànaudø, kurios sudarë beveik 300 mln. EUR per metus129.
Šalia to nauji teikëjai informuojami apie abejotinà išlyginamøjø fondø prieinamumà, taip pat apie
praktiškumà, kurio procesas susijæs su didelëmis administracinëmis sànaudomis. Ypaè
išlyginamiesiems fondams græsia - taip pat kitiems alternatyviems finansavimo mechanizmams intensyvûs pokalbiai tarp mokëtojø ir lëšø gavëjø dël universaliøjø paslaugø sànaudø ir su tuo
susijusio á šiuos fondus ánašø dydžio. Šie ginèai gali privesti prie to, kad universaliøjø paslaugø
išlaidø dydis ir apimtis bûtø sumažinti. Kadangi Europos rinkoje nauji teikëjai koncentruojasi
išimtinai á šalis ir regionus su mažais ánašais á išlyginamuosius fondus, nusistatoma iš komercinës
pusës prieš išlyginamuosius fondus. Vëlgi šalyse ir regionuose su dideliais ánašais á išlyginamuosius
fondus ástatymais numatyta, nežiûrint á dideles universaliøjø paslaugø išlaidas, á išlyginamuosius
fondus ánašø dydá taip pat mažinti. To pasekoje privestø prie to, kad universaliosios paslaugos
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daugiau negali bûti plëtojamos. Atsiradæs finansavimo trûkumas turëtø bûti padengtas
visuomeninëmis lëšomis, norint išvengti universaliøjø paslaugø kokybës pablogëjimo 130.
Ávairûs pelno, nesiekiantys universaliøjø paslaugø finansavimo, mechanizmai turëjo daug
bendro, ko jie pašto sektoriuje neišbandë arba iki šiol praktiškai neišbandë. Vienoje iš devyniø
Europos pašto bendrijos131 parengtø studijø universaliøjø paslaugø finansavimui pabrëžia, kad be
árodyto

funkcionalumo

vieno

iš

finansavimo

mechanizmø

kituose

sektoriuose,

kaip

telekomunikacijos ir aprûpinimo energija, jokiu bûdu priimtini sprendimai, kad šie mechanizmai tà
paèià átakà padarys pašto sektoriui. Ne tik pašto specifika turi átakà tokiø finansavimo instrumentø
panaudojimui, bet taip pat rinkos ypatumai átakoja jø funkcionalumà universaliøjø paslaugø išlaidø
finansavimui132. Šiai nacionaliai skirtingai rinkos specifikai priklauso ne tik skirtingo dydžio dël
alternatyviø finansavimo instrumentø atsirandanèios universaliøjø paslaugø išlaidos, bet taip pat
labai skirtingos konkurencijos ekonominës pasekmës toms pašto ámonëms133. Oxera studija
rekomenduoja iki šiol dar neišsprestus klausimus, susijusius su universaliøjø paslaugø ávykdymu,
konkurencijoje atsisakyti tolimesniø liberalizavimo žingsniø134.
Rezervuotos srities išlaikymas rekomenduojama ypaè kaip priemonë universaliøjø paslaugø
finansavimui, jei dël pilno rinkos atidarymo atsirandanti konkurencija produktyvumui laukiamà
átakà neišskleidžia ir nauji teikëjai koncentruojasi pelningiems veiksmams. „Todël galima prielaida,
kad labiau tikëtina, jog politikos kûrëjai, kurie teikia reikšmës garantuotam esamos USO (angl. Universal Service Obligation; Ápareigojimas teikti universaliàsias paslaugas) formos išsaugojimui,
130
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palankiau vertins rezervuotàjà sritá, ypaè atsižvelgiant á tai, kad tai yra „išbandyta“ metodika, kuri
pasitvirtino kaip praktiškai ágyvendinama. Taip pat labiau tikëtina, kad iš sritis bus patrauklesnë
šalyse, kuriose egzistuoja dideli sànaudø skirtumai pristatant á daug sànaudø reikalaujanèias ir
mažai sànaudø reikalaujanèias sritis, nes šiose šalyse grësmë, kad bus teikiamos tik pelningiausios
paslaugos (anlg. - cream-skimming), yra didžiausia.“135.
2.4.3. Užimtumo poveikis
Atidarius pašto rinkà, didžiausià susirûpinimà kelia užimtumo plëtimas. Kai kuriose šalyse
pašto ámonës yra didžiausi darbdaviai. Taip pat pasauliniu mastu pašto bendrovës, bendrai paëmus,
turinèios 5,5 mln. darbuotojø, yra svarbus užimtumo faktorius. Daugiau kaip pusë globaliø
darbuotojø išsibarstæ JAV (apie 800.000), Kinijoje (apie 690.000), Europos Sàjungoje136 (apie 1,7
mln.)137. Nuo 90-øjø metø pradžios užimtumo plëtra pašto sektoriuje buvo sustabdyta, per 15 metø
dël reorganizacijos priemoniø sumažëjo apie 700.000 darbo vietø, dël konkurencijos prarastos
rinkos dalies pasekoje - ypaè pramonës valstybëse138. Tuo paèiu rinkos atidarymo procesai pašto
bendrovëms darë didelá racionalizavimo sprendimà jø produktyvumui didinti. „Kad sumažintø savo
sànaudø lygius operatoriai pradëjo vykdyti tradicines restruktûrizavimo programas, kuriø tikslas yra
padidinti organizacijos [veiklos] efektyvumà pritaikant adaptuotas ir lanksèias struktûras ir didinant
organizacijos [veiklos] efektyvumà ávedant kokybës vertinimo ir tobulinimo programas.
Vykdydami tokià veiklà patys iniciatyviausi pašto operatoriai pasiekë neátikëtinø rezultatø.”139
Ryškiausiai sumažėjusi užimtumo plėtra matosi tose ES valstybëse, kur labiausiai pašto rinka
buvo atverta konkurencijai. Tarp 1995 ir 2000 metø 15-oje ES valstybiø pašto bendroviø užimtumo
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apimtis sumažëjo 6% nuo 1,5 iki 1,08 mln. darbuotojø140. Tarp 2000 ir 2002 metø užimtumo
apimtis 2%141, o tarp 2002 ir 2004 metø sumažëjo dar 1%142. Per 10 metø sumažëjo ES 10% darbo
vietø. Tarp kitko šie užimtumo plëtros pašto sektoriuje skaièiai iš ávairiø Europos komisijos studijø
rodo per daug optimistiškà vaizdà realioje užimtumo plëtroje. Šiuose skaièiuose yra ir pozityviø
užimtumo skaièiø, lieèianèiø vienetines pašto bendroves, kurie Deutsche Post AG arba Nyderlandø
TNT atveju dël Express-ir logistikos akvizicijos ásigijo didelá darbo vietø skaièiø už pašto verslo
ribø.
Ávertinant atskirø šaliø plëtrà, praëjusiais metais matosi dramatiškesnis darbo vietø
sumažëjimas. Daugiausia darbo vietø prarado pašto bendrovës tose šalyse, kur labiausiai buvo
liberalizuotos pašto rinkos:
- Švedijoje 90-øjø metø pradžioje sumažëjo beveik pusædarbo vietø nuo 72000 iki 38000. 143
- Naujoje Zelandijoje nuo 1987 metø - rinkos atidarymo pradžios - iki 1997, prieš pilnà pašto
rinkos liberalizavimà sumažëjo 43% darbo vietø.144
- Vokietijoje laiškø skyriuje nuo 1999 ir 2005 metø sumažëjo daugiau kaip 28.000 darbo
vietø145. Deutsche Post AG bendrovëje bendrai paëmus užimtøjø skaièius nuo 1992 iki 2006 metø
sumažëjo daugiau negu per pusæ.146
- Italijoje nuo rinkos liberalizavimo pradžios 1993 metais darbo vietø skaièius sumažëjo nuo
220000 iki 150000147.
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Pašto bendroviø reorganizacija taip pat turëjo ir kokybinę užimtumo įtaką. Èia ypatingai
atsirado tokie lankstûs darbo projektai, kaip sutrumpintas darbo laikas ir terminuoti darbo santykiai
bei tarnautojø skaièiaus sumažëjimas. „Pažangiausieji UPT (angl. – USP, universal service
providers; universaliøjø (visuotiniø) paslaugø teikëjai) šiuo metu jau progresyviai ávedinëja [...]
naujas lanksèiø pristatymo sutarèiø formas, o tie, kurie dar to nesiima, susidurs su konkurencija dël
naujø rinkos dalyviø, ypaè patraukliose srityse.“148
Tradiciniø pašto ámoniø kokybinius užimtumo pasikeitimus rodo sekantys skaièiai:
- Nuo 2002 iki 2004 metø tarnautojø skaièius bendrame užimtøjø skaièiuje sumažëjo 10%.
- Nuo 2002 iki 2004 nepilnà dienà dirbanèiø skaièius išaugo 3,5 %, šalyse su pažengusiu
liberalizavimu kaip Švedija, Danija, Vokietija ir Nyderlandai pašto ámonëse darbuotojai, dirbantys
nepilnà darbo dienà, sudaro tarp vieno ir dviejø treèdaliø visø užimtøjø149.
Taip atrodo kiekybinis ir kokybinis konkurencijos darbo vietų vystymasis Vokietijos pašto
rinkoje 150:
- Nuo 1999 iki 2004 metø 950 aktyviø Vokietijos atestuotø darbdaviø tarpe darbuotojø
padidëjo nuo 17650 iki 34410 daugiau nei dvigubai. Priešingai Vokietijos pašto laiškø srityje
tikimasi darbo vietø pablogëjimo, nuo 1999 iki 2004 metø darbo vietø skaièius Vokietijos laiškø
rinkoje sumažëjo 6,2% arba 12148 darbo vietø. Atkreipiant dëmesá á pilnà darbo dienà, dar labiau
matomas darbo vietø sumažëjimas, sumažëjus 15057 darbo vietoms: faktiškai prasidëjus
liberalizavimui buvo prarastas dešimtadalis visos užimtumo apimties Vokietijos pašto rinkoje.
- Esant 62,5% (2004) terminuotiems darbo santykiams ir terminuotø darbo sutarèiø plitimui,
naujoje

pasiûloje

dominuoja

užimtumo

formos,

neturinèios

garantijø,

stabilumo

ir

nepriklausomybës.
- Naujai pasiûlai laiškø rinkoje bûdingas žemas darbo užmokestis. Naujø paslaugø tiekëjø
mokamas darbo užmokestis sudaro vidutiniškai mažiau nei 50% pradinio darbo užmokesèio
pristatymo darbuotojams ir dirbant pilnà darbo dienà negarantuoja egzistencijos. Žymi dalis prie
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pašto konkurentø mokamo žemo darbo užmokesèio kompensuojama valstybiniø socialiniø išmokø
forma.
- Skirtingai nuo Deutsche Post AG pas konkurentus darbo santykiai nenustatyti kolektyvinëse
sutartyse, profsàjungø nariø skaièius ir profsàjungø átaka naujoje paslaugø pasiûloje yra labai
ribotas.
- Ypatingos darbo sàlygos pas naujus tiekëjus yra dažniau taisyklë negu išimtis. Licenzijos
turëtojø dauguma seka verslo modeliu, pagrástu mažesnëmis sudëtingø darbo santykiø išlaidomis.
- Šiø mažëjanèiø darbo užmokesèio sànaudø pagrindu vykdomos konkurencijos negatyviai
veikia darbuotojø perspektyvà. Iš vienos pusës, prarandant tradicinei pašto ámonei tolimesnæ rinkos
dalá, gresia darbo vietø mažinimas. Iš antros pusës, jei nepavyks tæstinai pagerinti licenzijø turëtojø
kaip perspektyviausiø santykiø, kas lieèia užimtumo sàlygas pašto rinkoje, kyla grësmë, kad
ankstesniø monopolistø standartai veikiant spaudimui sumažës. Taip gali tapti labai svarbia
užimtumo sàlygø problema netgi rinkà reguliuojanèiai ámonei. Bendrai paëmus, nuo liberalizavimo
pradžios laiškø sektoriuje užimtumo galutinis rezultatas yra neigiamas ir vis daugiau socialiai
užtikrintø darbo vietø atstûmiamos neužtikrintais darbo santykiais. Taip gresia vis labiau, kad pašto
sektorius dël nesaugiø darbo santykiø atsidurs žemiausio darbo užmokesèio srityje. Ši problematika
gali išsiplësti ir kitose šalyse, žengianèiose á pašto rinkos atidarymà.151.
Tæsiasi bûsimø operatoriø restruktûrizavimo tendencija, o rinkos atvërimas yra tik vienas iš
veiksniø. Apskritai, galima pasiekti daugiau potencialo remiant dinamiškesnæ atvirà rinkà,
suteiksianèià pramonei daugiau naudos, nei išlaikant dabartinæ situacijà.152
2.4.4. Konkurencinė plėtra
Liberalizavimas siekia konkurenciniø santykiø išplëtimo tarp monopolistø ir naujø paslaugø
teikëjø. Ar atidarant rinkà iš tikrøjø atsiras konkurencija, nepriklauso nuo monopolio teisiø
apribojimo ar panaikinimo. Tæstinë konkurencija vyksta tik tada, jeigu áëjimas á rinkà naujiems
tiekëjams yra pakankamai pelningas ir áëjimas á rinkà ne tik de jure,bet ir de fakto yra ámanomas,
taigi nëra jokiø tolimesniø áëjimo á rinkà trukdymø. Remiantis patirtimi pašto rinkoje, teisinis rinkos
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liberalizavimas neveda prie tæstinës konkurencijos. Pašto rinkos faktiná konkurencijos atsiradimà
lems153:
Ø

Rinkos atvërimo mastas, rezervuotosios dalies svorio ribø konkurencijos galimybës;

Ø

Naujiems konkurentams reguliuojamø rinkos kliûèiø egzistavimas;

Ø

Inkumbents konkurentø reguliavimo ir prieigos prie tinklo sàlygos.

Nors visose ES valstybëse monopolio srities teisinis reguliavimas atliktas pagal ES pašto
direktyvos reikalavimus, tam tikrose šalyse egzistuoja išimtys:
Ø šalyse, kuriose, nepaisant teisiniø „rezervuotosios srities“ panaikinimo, siuntø rinkoje nëra
konkurencijos - pvz., Suomija;
Ø šalyse, kuriose nepaisant teisinio rezervuotosios rities išsaugojimo, siuntø rinkoje vyrauja
konkurencija - pvz., Nyderlandai, Vokietija (prieš 2008):
- Vokietijoje Deutsche Post AG suteikia prieigà prie tinklo;
- Didžiojoje Britanijoje prieiga prie tinklo labai patraukli, visi naudojasi Royal Mail tinklu
(nuo 30 iki 40 proc. siuntø kiekio iš Royal Mail perëjo á privatø sektoriø).
Ø šalyse, kur panaikinus monopolá, nëra jokios konkurencijos - pavyzdys Suomija - tiekëjai
turi aprûpinti ir kaimo regionus, priešingu atveju jie turës mokëti dideles baudas.
Ø Olandijoje yra monopolio teisës ir konkurencija (dalimi iki 10 proc.). Pavyzdžiui, siuntos
virš 50 gramø nepriklauso monopoliui. Olandijoje kiekvienas gali bûti aktyvus be licenzijos.
Nežiûrint á monopolines teises yra visa eilë teisinių trukdymų, kuriuos turi áveikti nauji
teikëjai, áeinant á rinkà. Prie jø galima priskirti ypatingai didelius licenzijø mokesèius (vienkartinius
ir pastovius), detalø verslo ir finansø planà, finansiniø garantijø árodymus, pristatymo kokybæ arba
ypatingi pristatymo regionø teritoriniai reikalavimai, kuriuose numatomas naujai pasiûlai
pristatymas užmiestyje, sànaudø reikalaujanèiose srityse (Belgija, Suomija, Airija, Italija,
Portugalija, Vengrija, Lietuva).
Vidutiniai reikalavimai, pvz., pateikiant verslo, finansø, investicijø planus, finansinio saugumo
árodymas, ádarbinimo ir personalo mokymo tikslai, skundø valdymo ádiegimas, ásipareigojimo
galimybë teikti universaliàsias paslaugas (Prancūzija, Didžioji Britanija, Austrija, Lenkija, Švedija,
Ispanija, Slovakija).
Žemi reikalavimai – tai maži ar jokiø licenzijos mokesèiø, tik bendri reikalavimai patikimumui
ir pajëgumui (Čekija, Danija, Nyderlandai, Vokietija).154
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Áëjimà á rinkà naujai pasiûlai apsunkina nacionaliniai specifiniai trukdymai, kaip pavyzdžiui,
vieninga priverstinë raktø sistema gavëjø dëžutëms (Prancûzija, Austrija, Lenkija) ir neegzistuojanti
pašto kodø sistema (Airija), kurie turi átakos, kad potencialûs konkurentai atsisakytø áëjimo á
rinkà.155
Pašto rinkoje galioja ne tik teisiniai áëjimo á rinkà sunkumai, bet ir visa eilë ekonominių
konkurencijos stabdžių. Jie nukreipti á naudà, kuri ypaè laiškø pristatyme parodo natûralaus
monopolio požymius. Pasiûlos dydžiø pliusai ir didelës investicinës sànaudos tinklo išplëtimui
konkurentams parodo ypatingus áëjimo á rinkà sunkumus. Jie stabdo, kad konkurentai po
rezervuotos srities nebuvimo, išpleèiant teritoriná pristatymo tinklà, greitai áeitø á rinkà ir be dideliø
praradimø paliktø rinkà. Dël tam tikrø sàlygø nauji konkurentai atsisakys teritorinio pristatymo
tinklo išplëtimo ir apsiribotø regionaliais pasiûlymais, nišos produktais ir pristatymo esamoje
rinkoje veiksmais. Dël šiø ekonominiø konkurencijos trukdymø galima tikëtis, kad iki šiol esantys
monopolistai netgi po rezervuotos srities panaikinimo dar labai ilgà laikà galës apginti jø lyderio
pozicijà.156
Nepaisant rezervuotosios srities panaikinimo, ekonominiai ir reguliuojantys áëjimo á rinkà
sunkumai tæstinæ konkurencijà gali apriboti, tai rodo ribotas naujø teikëjø skaièius jau pilnai
atvirose pašto rinkose Suomijoje, Švedijoje, Estijoje ir taip pat dalinai Didžiojoje Britanijoje. Ypaè
pabrëžiamas Suomijos pavyzdys, kuriame, nepaisant 1994 metais rezervuotosios srities
panaikinimo dël mišriø regionø aptarnavimo ásipareigojimø, jokie nauji teikëjai pašto rinkoje nëra
aktyvûs157. Pagal 2007 metø ES konkurencijos vystymosi duomenis, nepaisant dalinai apimanèio
pašto sektoriaus liberalizavimo, inkumbentai galëjo iki šiol išlaikyti jø pozicijà rinkoje (4 lentelë).
Taèiau 2007 metø duomenys taip pat parodo, kad rezervuotoji sritis neišskiria konkurencijos
atsiradimo. Tai ypatinga toms šalims, kurios, nepaisant rezervuotosios srities, prisileidžia
konkurencijà, kaip pavyzdžiui, tiesioginæ reklamà (Nyderlandai) arba aukštesnës kokybës paslaugas
(Vokietija). Èia yra užëmusi nauja pasiûla, nepaisant tolimesnio rezervuotos srities egzistavimo,
rinkos dalá nuo 5 iki 10%. Tæstinë konkurencija, nepaisant rezervuotos srities, atsiranda ir tada, jei
155

Im Gleichklang? Befunde zur Liberalisierung und Regulierung des Postsektors in ausgewählten EU-Mitgliedstaaten,

Stuttgart (2006). ...Input-consulting. Publikationen. [žiûrëta 2009-04-06]. Prieiga per internetà: <http://www.inputconsulting.com/publish-index.html#2006>.
156

Wettbewerbsentwicklung bei der Post 2005: Beharren auf alten Privilegien. Sondergutachten der

Monopolkommission gemäß § 44 Postgesetz in Verbindung mit § 81
Telekommunikationsgesetz a.F., (2005), Bonn. Monopolkommision. [žiûrëta 2009-04-05]. Prieiga per internetà:
<www.monopolkommission.de/sg_44/text_s44.pdf>.
157

Im Gleichklang? Befunde zur Liberalisierung und Regulierung des Postsektors in ausgewählten EU-Mitgliedstaaten,

Stuttgart (2006). ...Input-consulting. Publikationen. [žiûrëta 2009-04-06]. Prieiga per internetà: <http://www.inputconsulting.com/publish-index.html#2006>

48

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

naujiems konkurentams yra garantuojamas priëjimas prie pašto tinklo su palankiomis sàlygomis.
Taip vyksta konkurencija ne visose rinkos srityse, taèiau atskirose pašto vertybiø atsiradimo dalyse.
JAV pavyzdys rodo, kad tæstinë konkurencija gali bûti sukurta ir su plaèiai apimanèiu tinklo
priëjimu, toliau egzistuojant pašto siuntø pristatyme monopolinëms teisëms.
4 lentelë
Liberalizacija ir konkurencija ES valstybėse narėse
Šalis

Rinkos atidarymas

Reikalavimai naujiems
dalyviams patekti į rinką

rinka pilnai atidaryta
rinka pilnai atidaryta
rinka pilnai atidaryta
> 50 g + aukštos kokybës
paslaugos
> 50 g + marketingas
Nyderlandai
> 50 g + rinka pilnai
Ispanija
atidaryta vidaus miesto
paštuose
> 50 g
Austrija
> 50 g
Prancūzija
> 50 g
Italija
> 50 g
Lenkija
> 50 g
Vengrija
*) Turimi duomenys parodo juostos plotá nuo 3%158 iki
10% (KS - komunikacijø sàjunga).

●●●
●●
●●
●

Suomija
Švedija
Didžioji Britanija
Vokietija
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158

Naujų teikėjų rinkos
dalis reguliuojamoje
srityje
0%
ca. 8%
3% - 10%*)
ca. 7%

●
●●

ca. 8%
ca. 7%

●●
●●
●●●
●●
●●●
● žemi reikalavimai
●● vidutiniai reikalavimai
●●● aukšti reikalavimai

ca. 3%
< 3%
< 2%
ca. 1%
0%
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159

Im Gleichklang? Befunde zur Liberalisierung und Regulierung des Postsektors in ausgewählten EU-Mitgliedstaaten,

Stuttgart (2006). ...Input-consulting. Publikationen. [žiûrëta 2009-04-06]. Prieiga per internetà: <http://www.inputconsulting.com/publish-index.html#2006>
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3. PAŠTO SEKTORIAUS REFORMOS ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ LIETUVOJE
3.1. AB Lietuvos pašto apibūdinimas
Valstybinë ámonë Lietuvos paštas nuo 2006 m. sausio mën. 03 d. reorganizuota á akcinæ
bendrovæ Lietuvos paštà160. Pakeitus Lietuvos pašto statusà, bendrovës veiklos paskirtis liko ta pati
– siekti pelno patikimai ir efektyviai teikiant pašto paslaugas verslo ir individualiems klientams,
užtikrinant universaliøjø pašto paslaugø prieinamumà Lietuvoje bei pleèiant netradicines pašto
paslaugas vidaus rinkoje teikiant pašto ir kitas paslaugas161.
Akcinë bendrovë Lietuvos paštas yra viena didžiausiø ir seniausiai veikianèiø Lietuvos
ámoniø.162. Lietuvos paštas yra vienintelë ámonë, ápareigota visoje šalies teritorijoje teikti
universaliàsias pašto paslaugas. Visø akcijø savininkë yra valstybë. Ágyvendinant valstybei
nuosavybës teise priklausanèiø akcijø suteikiamas teises bendrovëje, valstybei atstovauja Lietuvos
Respublikos susisiekimo ministerija163.
Pagrindiniai bendrovës veiklos tikslai yra teikti universaliàsias, rezervuotàsias, kitas pašto,
pasiuntiniø, finansines paslaugas, teikti kitas paslaugas ir vykdyti kità veiklà, siekti pelno,
racionaliai naudoti bendrovës lëšas, turtà bei kitus išteklius, užtikrinti turtinius akcininko
interesus164.
Lietuvos Respublikos Vyriausybë patvirtino Lietuvos pašto sektoriaus 2004-2008 metø plëtros
strategijà165, kurioje nustatyti pagrindiniai valstybës pašto sektoriaus veiklos tikslai:
− didinti Lietuvos pašto paslaugø rinkos patrauklumà vartotojams ir investuotojams;
− optimaliai liberalizuoti Lietuvos pašto paslaugø rinkà;
− užtikrinti universaliøjø pašto paslaugø prieinamumà;
− užtikrinti pašto paslaugø konkurencingumà.
Pašto veiklà Lietuvos Respublikoje reguliuoja Vyriausybë ar jos ágaliota institucija ir Ryšiø
reguliavimo tarnyba166 (3 pav.):
160

Lietuvos Respublikos Valstybinës ámonës Lietuvos pašto pertvarkymo á akcinæbendrovæLietuvos paštà 2004-05-25

ástatymas Nr. IX – 2245.
161

Be valstybës nëra pašto, be pašto nëra valstybës. Lietuvos paštas, [žiûrëta 2008-10-19]. Prieiga per internetà:

<http://www.post.lt/lt/?id=101>.
162

2007 metø metinis pranešimas. Lietuvos paštas. [žiûrëta 2008-01-11]. Prieiga per internetà:

<http://www.post.lt/lt/?id=740>.
163

Apie sektoriø. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija. [žiûrëta 2008-10-04]. Prieiga per internetà:

<www.transp.lt/Default.aspx?Element=IManagerData&TopicID=146&DL=>.
164

AB Lietuvos pašto ástatai, 1 p. (áregistruoti 2008-07-23).

165

Lietuvos pašto sektoriaus 2004-2008 metø plëtros strategija. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija. [žiûrëta

2007-11-03]. Prieiga per internetà:
<http://www.transp.lt/Default.aspx?Element=ViewArticle&Lang=LT&TopicID=215&ArticleID=1526>.
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LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ
formuoja ir ágyvendina valstybës strategijà ir politikà pašto srityje

SUSISIEKIMO MINISTERIJA

RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBA
Ryšiø reguliavimo tarnyba prižiûri, kaip
laikomasi Pašto ástatymo nuostatø ir kaip jos
yra ágyvendinamos.

AB LIETUVOS PAŠTAS

KITI OPERATORIAI (PRIVATI
VEIKLA)

UAB „LIETUVOS PAŠTO
FINANSINĖS PASLAUGOS“

PAŠTO PASLAUGŲ NAUDOTOJAI

3 pav. Pašto sektoriaus administravimas167
AB Lietuvos pašto organizacinė struktūra. Bendrovës struktûra patvirtinta bendrovës
valdybos 2006 m. sausio 26 d. nutarimu Nr. 2-3 ir ásigaliojo nuo 2006 m. balandžio 3 d. (4 pav.).
Generalinis direktorius

Filialo
pašto
pervežimo
centras

Filialo
Marijampolës
apskrities
centrinis
paštas

Filialo
Kauno
apskrities
centrinis
paštas

Filialo
Panevëžio
apskrities
centrinis
paštas

Filialo
Tauragës
apskrities
centrinis
paštas

Filialo
Klaipëdos
apskrities
centrinis
paštas

Filialo
Alytaus
apskrities
centrinis
paštas

Filialo
Šiauliø
apskrities
centrinis
paštas

Filialo
Telšiø
apskrities
centrinis
paštas

Filialo
Vilniaus
apskrities
centrinis
paštas

Filialo
Utenos
apkrities
centrinis
paštas

4 pav. AB Lietuvos pašto valdymo struktûra nuo 2006-04-03
166

Lietuvos Respublikos pašto ástatymas, 1999-04-15 Nr. VIII – 1141 (Nauja ástatymo redakcija nuo 2004 m. gegužës 1

d Nr. IX-2118, 2004-04-13, Žin., 2004, Nr. 60-2125 (2004-04-24)). Lietuvos paštas. [žiûrëta 2009-01-11]. Prieiga per
internetà: <http://www.post.lt/lt/?id=105>.
167

Valstybinio audito ataskaitoje „VÁ Lietuvos pašto galimybës didëjanèios konkurencijos sàlygomis pagerinti veiklos

rezultatus“ pateiktø rekomendacijø ágyvendinimas. Lietuvos Respublikos valstybës kontrolë. [žiûrëta 2008-04-10].
Prieiga per internetà: <www.vkontrole.lt/auditas_ataskaita.php?1604>.
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Bendrovë, siekdama mažinti administravimo sànaudas, 2006 metais du kartus keitë ir planuoja
toliau tobulinti valdymo struktûrà, centralizuoti Finansø ir buhalterinës apskaitos, Ekonomikos bei
kitø skyriø funkcijas, ádiegti vienodà filialø struktûrà, nustatyti optimalø struktûriniø padaliniø
skaièiø.
Lietuvos pašto struktûra (2006-04-03):
− 11 filialø (filialai nëra juridiniai asmenys, jø veiklà ir teises apibûdina Lietuvos pašto
valdybos 2006-01-26 nutarimu Nr. 2-5 patvirtinti filialø nuostatai);
− Vilniaus, Kauno, Klaipëdos, Šiauliø, Panevëžio, Alytaus, Marijampolës, Utenos, Tauragës,
Telšiø apskrities centriniai paštai.
− Pašto pervežimo centras.
Pašto paslaugos teikiamos 959 UPP teikimo vietose, iš jø 887 stacionariuosiuose paštuose (225
– miestuose, 662 – kaimuose), kuriems priklauso 13 (8 – miestuose, 5 – kaimuose) pašto pskyriø ir
12 kilnojamøjø paštø – 59 UPP teikimo vietose.
AB Lietuvos pašto valdybai 2009 m. sausio 16 d. nutarimu Nr. 1–1 patvirtinus naujà bendrovës
valdymo struktûrà nuo 2009 metø balandžio 1 d., iš 10 ACP suformuoti 5 filialai (5 pav.).
Numatytais pokyèiais siekiama optimizuoti darbo procesus, mažinti sànaudas ir supaprastinti
bendrovës valdymà168.
Generalinis direktorius

Pašto
pervežimo
centras

Kauno
filialas

Panevëžio
filialas

Klaipëdos
Filialas

Šiauliø
filialas

Vilniaus
filialas

5 pav. AB Lietuvos pašto valdymo struktûra nuo 2009-04-01
Nauja filialø struktûra siekiama:
− Filialai supanašës teritorijø dydžiu, aptarnaujamø gyventojø ir paštø skaièiumi.
− Patvirtinta vienoda filialø struktûra, standartizuotos funkcijos ir vidinës procedûros leis
ateityje greièiau tobulinti ir centralizuoti vidinius procesus.
− Sumažëja patalpø poreikis administravimo veiklai.
Universaliųjų pašto paslaugų (UPP) kokybė. Pagrindinis UPP kokybës rodiklis – pašto
siuntø pristatymo laikas. Lietuvos paštas turi vykdyti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro
2004 m. spalio 12 d. ásakymu Nr. 3-495 patvirtintus Universaliøjø pašto paslaugø kokybës

168

Pertvarkomi apskrièiø centiniai paštai (2009 vasaris Nr. 2 (104)). AB Lietuvos pašto mėnraštis, p.1.
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reikalavimus169 (standartus), kurie nustatomi atsižvelgiant á korespondencijos pristatymo nuo
siuntëjo iki gavëjo laikà, pagal formulæ D+n (D – korespondencijos siuntimo data, n – nurodo darbo
dienø skaièiø nuo išsiuntimo iki pristatymo). O UPP kokybës reikalavimai tarp Europos Benrdrijos
šaliø reglamentuojami Europos standartu LST EN 13850, kurio Lietuvos paštas laikosi nuo 2006
metø dalyvaudamas Tarptautiniø pašto bendroviø (IPC) kokybës kontrolës sistemoje UNEX,
kurioje dalyvauja visos Europos šalys.
Vadovaujantis Pašto ástatymo 4 straipsnio 7 dalimi, RRT prižiûri, kaip laikomasi teikiamø UPP
kokybës reikalavimø.
120,0%
100,0%

96,7%

96,8%

94,2%

D+3 97%
D+1 85%

80,0%
60,0%
40,0%

77,3%

71,6%
63,2%

20,0%
0,0%
2006 m.

2007 m.
D + 1 85%

2008 m.
D + 3 97%

6 pav. Tarptautiniø pirmenybiniø pašto korespondencijos siuntø pristatymo Lietuvoje kokybës
rodikliai170
Sistemos UNEX tikslas – tikrinti teikiamø pašto paslaugø kokybæ, kad bûtø ágyvendinti pašto
paslaugø kokybës reikalavimai Europos Sàjungos šalims – D+3 85% ir D+5 97%. 6 pav. pateikti
duomenys rodo pašto siuntø siuntimo nuo siuntëjo iki gavëjo laikà: 2006 metais D+1 - 63,2%, D+3
– 96,7%, 2007 metais D+1 – 71,6%, D+3 – 94,2%, 2008 metais D+1 – 77,3%, D+3 – 96,8%.
Lietuvos paštui pradëjus analizuoti operatyviuosius tikrinimo pagal sistemà UNEX duomenis
internetinës prieigos programa eDACS, sustiprëjo Pašto pervežimo centro (PPC) darbo kontrolë, ir
stebima, kaip gerëja pašto siuntø apdorojimo PPC kokybë. Pašto paslaugø kokybës tikrinimai – tai
tik priemonë nustatyti kokybës lygá ir išsiaiškinti esamas problemas171.

169

Universaliøjø pašto paslaugø kokybës reikalavimø aprašas (patvirtinta Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro

2004 m. spalio 12 d. ásakymu Nr.3-495). Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija. [žiûrëta 2009-02-24]. Prieiga per
internetà: <http://www.transp.lt/Default.aspx?Element=ViewArticle&Lang=LT&TopicID=172&ArticleID=699>
170

IPC (tarptautinës pašto korporacijos) kokybës kontrolës sistemos UNEX duomenys

171

Pašto paslaugø kokybë – bendro darbo rezultatas. (2006 gegužë Nr. 5 (71)). AB Lietuvos pašto mėnraštis, p.1-2.
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2008 metais bendrovë ágyvendino Europos standartà LST EN 14012 „Pašto paslaugos.
Paslaugø kokybë. Skundø apskaita ir žalos atlyginimo procedûros“. Ádiegus centralizuotà skundø
registravimo sistemà, pagal šá standartà nuo 2008 metø visi gauti skundai buvo registruojami
skundø apskaitos kompiuteriø programoje „Worktrace“ ir nagrinëjami vadovaujantis pašto paslaugø
naudotojø skundø nagrinëjimo Lietuvos pašte tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos pašto generalinio
direktoriaus 2007 m. gruodžio 14 d. ásakymu Nr. 1-522 „Dël pašto paslaugø naudotojø skundø
nagrinëjimo akcinëje bendrovëje Lietuvos pašte tvarkos aprašo patvirtinimo“, nuostatomis.
2008 m. pradëta vykdyti klientø aptranavimo paštuose kokybës kontrolë taikant „slapto kliento“
metodà.
Tarptautinis bendradarbiavimas. tampa vis svarbesnis vykstant globalizacijos procesams172.
Lietuvai ástojus á ES, NATO bei bendros rinkos kûrimo sàlygomis vis labiau ryškëja standartø,
rinkos reguliavimo taisykliø, praktikos suderinimo poreikis. Vis svarbesnis tampa dalyvavimas
tarptautiniø organizacijø veikloje. Aktyvus bendradarbiavimas tarptautinëje arenoje sudaro sàlygas
spartesnei ryšiø sektoriaus plëtrai Lietuvoje.
Lietuvos pašto raidai neabejotinai turi átakos šalies narystë NATO ir Europos Sàjungoje. ES
valstybiø pašto sektoriuje pastebima didëjanti paslaugø ávairovë ir jø apimties perskirstymas.
Tradicinës pašto paslaugos, kuriø didžiàjà dalá sudaro pašto korespondencijos paslaugos, užleidžia
vietà logistikos ir finansinëms paslaugoms. Didëjanti šiø paslaugø paklausa rodo ES ekonomikos
pažangà ir didëjanèià gyventojø perkamàjà galià. Lietuvai tapus NATO ir Europos sàjungos nare,
pagerëjo Lietuvos, kaip investiciniu požiûriu patraulios šalies ávaizdis. Taèiau Lietuvos ástojimas á
ES didina priklausomybæ nuo ES sprendimø. Rinkos liberalizacijos procesus Lietuvos pašto
sektoriuje daugiausia lems ES direktyvø nuostatø ágyvendinimas173.
Integracija į tarptautines organizacijas. Lietuvos Respublika yra Pasaulinës pašto sàjungos
(PPS; www.upu.int) bei Europos pašto ir telekomunikacijø administracijø konferencijos (CEPT;
www.cept.org) narë. Pašto klausimus nagrinëja CEPT Europos pašto reguliavimo komitetas
(CERP).
Pasaulinë pašto sàjunga jungia 191 šalá naræ ir sudaro stambiausià pasaulyje pašto paslaugø
tinklà, kurio paslaugomis gali naudotis visi Lietuvos gyventojai. 2004 metais vykusiame PPS
kongrese, kuriame dalyvavo ir Ryšiø reguliavimo tarnybos atstovai, buvo patvirtinta pasaulinë pašto
strategija – artimiausiø ketveriø metø pašto industrijos veiklos planas. Narystë PPS suteikia
galimybæ aktyviai dalyvauti pasaulinëje pašto veikloje ir formuoti tolesnes plëtros kryptis. Lietuva

172

Tarptautinis bendradarbiavimas. Ryšių reguliavimo tarnyba. [žiûrëta 2008-12-10]. Prieiga per internetà:

<http://62.212.198.172/go.php/lit/Tarptautinis_bendradarbiavimas/773?PHPSESSID=3D715cd9cf98a%3D>
173

AB Lietuvos pašto strateginis veiklos 2006-2008 metø planas, Vilnius (2006).
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yra prisijungusi prie PPS Pasaulinës pašto konvencijos, Pašto korespondencijos ir Pašto siuntiniø
reglamento174.
AB Lietuvos paštas, kaip pašto operatorius, yra dviejø tarptautiniø organizacijø – Europos
valstybiniø pašto operatoriø asociacijos POSTEUROP (www.posteurop.org) ir Baltijos šaliø pašto
sàjungos (BPS) narys. Be to, jis dalyvauja Šiaurës šaliø paštø sàjungos (toliau – ŠPS) darbo grupiø
ir komitetø veikloje.
2008 m. rugpjûèio mën. 06 d. Ženevoje (Šveicarija) vykusio 24-ojo PPS kongreso metu,
Lietuva pirmà kartà išrinkta á PPS Administracinæ tarybà175. Lietuvos paštas dalyvaus šios tarybos
Plëtros ir bendradarbiavimo komiteto Pašto ekonomikos darbo grupëje.
3.2. AB Lietuvos pašto reformos nuostatos ir jų įgyvendinimas
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija 2005 m. gruodžio mën. 23 d. ásakymu Nr. 3-587
„Dël valstybës ámonës Lietuvos pašto pertvarkymo á akcinæ bendrovæ Lietuvos paštà“ nusprendë
pertvarkyti valstybës ámonæ Lietuvos paštà á akcinæ bendrovæ Lietuvos paštà.
Atsižvelgiant á Lietuvos pašto sieká išlikti Lietuvos pašto sektoriaus lyderiu, plësti savo veiklà
bei didinti vidiniø procesø efektyvumà, buvo suformuluoti Lietuvos pašto strateginiai tikslai,
ávardintos jø ágyvendinimo priemonës. Vieni iš svarbiausiø strateginiø tikslø – pabrëžti
centralizuoto verslo valdymo modelio, didinanèio Lietuvos pašto veiklos efektyvumà, sukûrimas
bei ádiegimas ir IT bei techninës bazës atnaujinimas, remiantis rizikos ir efektyvumo ávertinimu176.
Vykdant Lietuvos Respublikos Vyriausybës 2004 m. sausio mën. 21 d. nutarimo Nr. 55 „Dël
Lietuvos pašto sektoriaus 2004-2008 m. plëtros strategijos patvirtinimo“ ir siekiant didinti ámonës
vidaus Veiklos procesø efektyvumà, 2004 m. Ámonëje pradëta diegti centralizuotoji verslo valdymo
sistema (toliau – CVVS), kuri iš esmës pakeitë veikianèias informacines sistemas bei darbo
organizavimà ámonëje. Centralizuotos ámonës naudojamos informacinës sistemos, suvienodintos
apskaitos ir verslo sistemø naudojimo procedûros, centralizuotos finansø ir apskaitos funkcijos.
CVVS diegimas apëmë dvi fazes. Pirmàjà diegimo fazæ pradëta 2004 m. sausio 02 d. ir baigta
balandžio mën. 15 d. Antroji diegimo fazë pradëta 2005 m. pradžioje ir truko iki 2007 m.
2007 metais Lietuvos paštas tæsë brûkšninio kodo tarptautinëms ir vidaus registruotosioms
siuntoms informacinës sistemos (BKIS) diegimà. CVVS sudaryta iš verslo valdymo sistemos
„Navision“ ir universaliosios pašto darbo vietos (UPDV) moduliø. UPDV pagrindas – kompiuterinë
fiskalizuota kasos sistema su dokumentø spausdintuvais ir brûkšninio kodo skaitytuvais.
174

Tarptautinis bendradarbiavimas. Ryšių reguliavimo tarnyba. [žiûrëta 2008-12-10]. Prieiga per internetà:

<http://62.212.198.172/go.php/lit/Tarptautinis_bendradarbiavimas/773?PHPSESSID=3D715cd9cf98a%3D>.
175

2008-08-08 Lietuva išrinkta á Pasaulinës pašto sàjungos administracinæ tarybà. Ryšių reguliavimo tarnyba. [žiûrëta

2009 01 11]. Prieiga per internetà: <http://rrt.lt/index.php?-584259366>
176

Informacinës sistemos plëtros koncepcija. VĮ Lietuvos paštas, 2003 m., p. 3.
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ES pašto paslaugø sistemà reguliuoja 1997 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos
direktyva 97/67/EB dël Bendrijos pašto paslaugø vidaus rinkos plëtros bendrøjø taisykliø ir
paslaugø kokybës gerinimo, taip pat 2002 m. birželio 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos
direktyva 2002/39/EB, iš dalies pakeièianti direktyvà 97/67/EB dël Bendrijos pašto paslaugø rinkos
tolesnio atvërimo konkurencijai, bei 2008 m. vasario 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva
2008/6/EB, iš dalies keièianti Direktyvà 97/67/EB, siekiant visiško Bendrijos pašto paslaugø vidaus
rinkos suformavimo.
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija 2008-07-28 raštu Nr. 2-3740 (17-3) patvirtino,
kad Lietuva ketina pasinaudoti suteikta išimtimi atidëti treèiosios direktyvos ágyvendinimà iki 2012
m. gruodžio 31 d.
Kad bûtø užtikrintas nenutrûkstamas universaliøjø pašto paslaugø teikimas, Lietuvos paštui
rezervuojamos

vidaus

korespondencijos,

reklaminio

pašto,

gaunamøjø

tarptautinës

korespondencijos siuntø paslaugos. 2004 m. balandžio 13 d. Lietuvos Respublikos Seimo
priimtame Lietuvos Respublikos pašto ástatyme nuo 2006 m. sausio 1 d. rezervuotøjø pašto siuntø
svorio riba yra 50 gramø, o kiti pašto paslaugø teikëjai, teikdami rezervuotàsias pašto paslaugas,
turi taikyti ne mažiau kaip 2,5 karto didesná tarifà negu nustatytas pirmosios svorio pakopos pašto
korespondencijos siuntø tarifas. Visiškai liberalizavus pašto paslaugø rinkà, nuo 2013 m. sausio 1 d.
rezervuotosios pašto paslaugos bus panaikintos.
3.3. AB Lietuvos pašto veiklos rezultatų pokyčiai
3.3.1. Pašto paslaugų rinka
Lietuvos Respublikos pašto ástatymas reglamentuoja pašto ir pasiuntiniø paslaugø teikimà.
Bendrovë teikia šias abi paslaugas konkuruodama rinkoje su kitais paslaugø teikëjais, kuriø nuolat
daugëja, o dël rinkos liberalizavimo ir toliau daugës. Lietuvos paštas yra pašto paslaugø rinkos
lyderis177.
Lietuvos pašto rinka yra pakankamai liberalizuota ir pašto rinkos dalyviø skaièiumi lenkia
Latvijà ar Estijà 178. Ryšiø reguliavimo duomenimis, 2008 m. sausio 1 d. rinkoje veikia 14 pašto
paslaugø teikëjø ir 81 pasiuntiniø paslaugø teikëjai. Pašto paslaugø teikëjø skaièius yra praktiškai
pastovus, o pasiuntiniø paslaugø teikëjø skaièius pamažu, bet didëja (5 lentelë).

177

AB Lietuvos paštas. 2006 metø metinis pranešimas, patvirtinta AB Lietuvos pašto valdybos 2007 m. balandžio 19 d.

nutarimu Nr. 7-1.
178

Janišius, G. Lietuvos pašto privatizavimas kelias į sėkmę. Vz.lt, [žiûrëta 2009 01. 26]. Prieiga per internetà:

<http://archyvas.vz.lt/news.php?strid=1002&id=629917>.
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5 lentelë
Pašto ir pasiuntinių paslaugų teikėjų skaičius Lietuvoje
2003 m.
sausio 1 d.
6
34

Pašto paslaugø teikëjai
Pasiuntiniø paslaugø teikëjai
Šaltinis: Ryšiø reguliavimo tarnyba179

2004 m.
sausio 1 d.
9
54

2005 m.
sausio 1 d.
11
70

2006 m.
sausio 1 d.
11
74

2007 m.
sausio 1 d.
11
78

2008 m.
sausio 1 d.
14
81

Vertinant pašto ir pasiuntiniø paslaugø rinkà pagal 2008 m. III ketv. išsiøstø ir gautø pašto
siuntø vienetus, kiti pašto ir pasiuntiniø paslaugø teikëjai užima didžiausià siunèiamø pašto
siuntiniø (92,8 proc.) bei gaunamø pašto siuntiniø (84,7 proc.) rinkos dalá.
AB Lietuvos paštas dominuoja pašto korespondencijos siuntø segmente – užima 70,2 proc.
siunèiamos ir 85,3 proc. gaunamos pašto korespondencijos rinkos dalies (7 pav.).
120,0%
100,0%
80,0%

14,7%

29,8%

60,0%
40,0%

92,8%

84,7%

7,2%

15,3%

Pašto siuntiniai,
siunèiamieji

Pašto siuntiniai,
gaunamieji

85,3%

70,2%

20,0%
0,0%
Pašto korespondencijos Pašto korespondencijos
siuntos, siunèiamos
siuntos, gaunamos
AB Lietuvos paštas

Kiti pašto bei pasiuntiniø paslaugø teikëjai

7 pav. AB Lietuvos pašto bei kitø pašto ir pasiuntiniø paslaugø teikëjø rinkos dalis (proc.)180
Bendrovë jau daug metø yra pašto paslaugø rinkos lyderë ir ieško bûdø, kaip geriau tenkinti
klientø poreikius ir plësti pašto ir pasiuntiniø pašto paslaugas181.
Kad bûtø užtikrintas nenutrûkstamas universaliøjø pašto paslaugø (UPP) teikimas, Pašto
ástatyme numatyta UPP teikëjui rezervuoti vidaus korespondencijos siuntø, reklaminio pašto,
gaunamø tarptautiniø korespondencijos siuntø surinkimo, paskirstymo, vežimo, pristatymo bei
áteikimo paslaugas, laikantis svorio ir kainø limitø. Nuo 2006 m. sausio 1 d. pakeista rezervuotøjø

179

Pašto ir pasiuntiniø paslaugø ataskaitos. Ryšių reguliavimo tarnyba. [žiûrëta 2009 01 26]. Prieiga per internetà:

<http://www.rrt.lt/index.php?-158700893>.
180

2007 m. pašto ir pasiuntiniø paslaugø rinka. Ryšių reguliavimo tarnyba. [žiûrëta 2009 01 26]. Prieiga per internetà:

<http://www.rrt.lt/index.php?-158700893>.
181

Lietuvos pašto 2007 metø metinis pranešimas. AB Lietuvos paštas. [žiûrëta 2008-01-11]. Prieiga per internetà:

<www.post.lt/lt/?id=740>..
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pašto siuntø svorio riba nuo 100 gramø iki 50 gramø ir ši priežastis galëjo turëti átakos, kad
sumažëjo bendrovës turima pašto paslaugø rinkos dalis182.
Pašto paslaugø rinkos plëtra tiesiogiai susijusi su šalies ekonomikos augimu. 2002 – 2007 m.
laikotarpiu Lietuvos pašto ir pasiuntiniø rinkos augimas sudarë 117,2 proc. Viso pajamos už
suteiktas pašto ir pasiuntiniø paslaugas 2002 m. buvo 101168038 Lt, 2003 m. – 127004633 Lt, 2004
m. – 133360457 Lt, 2005 m. – 148410840 Lt, 2006 m. – 196388223 Lt, 2007 m. – 219765375 Lt (8
pav.).
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Dalis BVP,
mln. Lt
proc. dalis Lietuvos BVP struktûr
2 pav. PaštoVertė,
ir pasiuntiniø
paslaugø
rinkos

8 pav. Pašto ir pasiuntiniø paslaugø rinkos dalis BVP struktûroje
Kaip matome iš 6 lentelës duomenø183, pašto sektoriaus rinkos vertë 2007 metais šalies
bendrajame vidaus produkte sudarë 0,23 proc. Nuo 2002 metø pašto sektoriaus pajamø ir BVP
augimo tempai buvo beveik vienodi.
6 lentelë
Pajamų už suteiktas pašto ir pasiuntinių paslaugas dalis BVP, proc.
2003 m.
2004 m.
2005 m.
2006 m.
2007 m.
2002 m.
101,2
127,0
133,4
148,4
196,4
219,8
Pajamos už suteiktas pašto ir
pasiuntiniø paslaugas, mln. Lt
51948,4
56771,9
62440,2
70763,0
81554,2
96739,7*
BVP
Pajamø dalis BVP, %
0,19%
0,22%
0,21%
0,21%
0,24%
0,23%
*Išankstiniai duomenys pagal Statistikos departamento parengtà leidiná „Lietuvos ekonominë ir socialinë raida“,
2007/12.

Po kelerius metus trukusio augimo, šalies ekonomikos augimo tempai nuo 2008 metø pradžios
pastebimai mažëja. Per pirmàjá 2008 metø pusmetá BVP išaugo 6,1 procento palyginti su tuo paèiu
praëjusiø metø laikotarpiu, Taèiau Traptautinis valiutos fondas prognozuoja ir savo tinklalapyje
182

AB Lietuvos paštas. 2006 metø metinis pranešimas, patvirtinta AB Lietuvos pašto valdybos 2007 m. balandžio 19 d.
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2007 m. pašto ir pasiuntiniø rinka. Ryšių reguliavimo tarnyba. [žiûrëta 2009-01-26]. Prieiga per internetà:

<http://www.rrt.lt/index.php?-158700893>.
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pristato interaktyvø184 pasaulio ekonomikos žemëlapá, kuriame nurodo, kad Lietuvos BVP 2009
metais padidës tik 0,7 proc.
Europos komisija savo ekonominëse prognozëse185 teigia, kad Lietuvos ekonomikos augimas
2009 metais visai sustos, o 2010 metais, uždarius Ignalinos atominæ elektrinæ, jis bus neigiamas.
Valstybės įmonė Lietuvos paštas buvo įsteigta 1992 m. sausio 1 d. (Lietuvos Respublikos
ryšiø ir informatikos ministerijos 1991 m. gruodžio 23 d. ásakymas Nr.5).
2006 m. sausio 3 d. valstybės įmonė Lietuvos paštas pertvarkytas į akcinę bendrovę
Lietuvos paštą (Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2005 m. gruodžio 23 d. ásakymas Nr. 3587).
3.3.2. Infrastruktūra
Universaliųjų pašto paslaugų teikėjo viešojo pašto tinklo charakteristikos. Lietuvos paštas,
vykdydamas UPP teikimo vietø išdëstymo reikalavimus nustatytus susisiekimo ministro 2004 m.
spalio 20 d. ásakymu Nr. 3-504 „Dël Universaliøjø pašto paslaugø teikëjo viešojo pašto tinklo
charakteristikø patvirtinimo“, privalo išlaikyti tam tikrà paštø tinklà.
Universaliøjø pašto paslaugø teikëjo viešojo tinklo charakteristikos186:
•

kaimo gyvenamosiose vietovëse, kuriose yra daugiau kaip 500 adresø, turi bûti stacionari

arba kilnojamoji UPP teikimo vieta;
•

atstumas nuo pašto paslaugø naudotojo gyvenamosios vietos iki UPP teikimo vietos turi

bûti miestuose ne didesnis kaip 3 km, kaime ne didesnis kaip 8 km ne mažiau kaip 90% paslaugos
naudotojø;
•

pašto dëžutës turi bûti árengtos taip, kad atstumas mieste iki jos ne didesnis kaip 2 km ne

mažiau 90% naudotojø. Kaimuose, turinèiuose daugiau kaip 200 adresø árengiama ne mažiau kaip
viena dëžutë.
2008 m. rugsëjo 30 d. duomenimis, Lietuvoje pašto paslaugos teikiamos 959 UPP teikimo
vietose (7 lentelë), iš jø 887 stacionariuosiuose paštuose (225 – miestuose, 662 – kaimuose),
kuriems priklauso 13 (8 – miestuose, 5 – kaimuose) pašto poskyriø ir 12 kilnojamøjø paštø – 59
UPP teikimo vietose.

184

International Monetary Fund. IMF Data Mapper. [žiûrëta 2009-01-27]. Prieiga per internetà:

<http://www.imf.org/external/index.htm>.
185

Europos Komisija: Lietuvos ûkio atsigavimas prasidës 2010 m. II pusmetá. Vz.lt. [žiûrëta 2009 01 27]. Prieiga per

internetà: <http://vz.lt/Default2.aspx?ref=toppr&ArticleID=2c14b542-eda9-48ca-87d2-e72149a80808>.
186

Universaliøjø pašto paslaugø teikëjo chrakteristikos, patvirtinta LR susisiekimo ministro 2004-10-20 ásakymu Nr. 3-

504. Lietuvos Respublikos Seimas, [žiûrëta 2009 01 28]. Prieiga per internetà:
<http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=244212>.
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7 lentelë
Lietuvos pašto UPP skaičius 2008 m.
Teritorija, km2

Gyventojų skaičius

5425
8089
5209
4463
7881
8540
4411
4350
7201
9731
65300

180786
680937
380612
183870
289628
357015
129976
175488
176711
848261
3403284

Alytaus ACP
Kauno ACP
Klaipëdos ACP
Marijampolës ACP
Panevëžio ACP
Šiauliø ACP
Tauragës ACP
Telšiø ACP
Utenos ACP
Vilniaus ACP
Iš viso
Šaltinis: AB Lietuvos pašto duomenys.

UPP teikimo vietų
skaičius 2008-09-30
63
140
82
74
108
112
56
54
94
176
959

Pagal 2005 m. sutartá tarp VÁLietuvos pašto ir VÁ„GIS-Centras“ buvo atlikta analizë, siekiant
ávertinti pašto tinklo charakteristikas. Atlikta analizë parodë, kad paštø tinklas Lietuvoje yra tankus.
Bendrovë atliko tyrimà, kurio metu nustatyta, kad dalies paštø teritorijas visiškai aprëpia kitø paštø
aptarnavimo teritorijos. VÁ „GIS-Centras“ atliktos analizës duomenimis, šalyje yra 126 paštø
perteklius (pagal patvirtintas charakteristikas turi bûti 761 paštai, šiuo metu yra 887 paštai).
Atlikus priimtø per 2008 m. rugsëjo mën. pašto korespondencijos siuntø kiekio analizæ,
nustatyta, kad miesto paštuose siunèiamosios pašto korespondencijos siuntos sudarë 97,7 proc., o
kaimo – tik 2,3 proc. Tuo tarpu kaimo paštai sudaro 75 proc. visø paštø tinklo, nors dël mažo kaimo
gyventojø tankio bei verslo ámoniø stokos pašto paslaugø poreikio kaime beveik nëra.
Pašto įstaigų skaičius Europos Sąjungos valstybėse
16

15,72

16

2,85

Luksemburgas

1,5

2,41

Italija

2,5
Suomija

4,16

2,48
Ispanija

2,38

1,89
Danija

2,15

1,55
Vokietija

9 pav. Pašto ástaigø skaièius 10 000 gyventojø
naujosiose ES šalyse, vnt., 2004 m.

Portugalija

Nyderlandai

Airija

Graikija

Prancūzija

2,95

Slovakija

1,28

3,36

Čekija

Kipras*

Latvija

0
Malta

Belgija

2,85

Lenkija

0
Austrija

2,75

2,73

Lietuva

Vengrija

2,78

Slovėnija

4

4,15

4
1,25

4

Estija

8

2,49

8

2,85

12

12

10 pav. Pašto ástaigø skaièius 10 000
gyventojø senosiose ES šalyse, vnt., 2004 m

Šaltinis: Main Developments in the European Postal Sector (2004-2006), WIK-Consult, 2005.

Kaip matyti iš 9 pav., Kipras turi tankiausià tinklà, tuo tarpu Malta – reèiausià. Lyginant pašto
ástaigø skaièiø 10 tûkst. gyventojø Lietuvoje ir ES valstybëse, galima teigti, jog Lietuva patenka á
statistiná vidurká tiek tarp naujøjø ES valstybiø, tiek tarp senøjø.
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Kalbant apie paštus, reikia paminëti dar vienà problemà – tai jų darbo laiko problemą.
Paslaugø kokybei gerinti bendrovë buvo numaèiusi palaipsniui nustatyti 6 darbo dienø savaitæ
šeštadieniais – sekmadieniais. Nuo 2007 m. liepos 1 d. tokiu grafiku dirba Vilniaus, Kauno,
Klaipëdos ACP paštai, o nuo 2008 m. liepos 1 d. – Panevëžio, Marijampolës ir Utenos ACP paštai.
Šeštadieniais uždaryti paštø negalima, nes dauguma periodiniø leidiniø išeina šeštadieniais ir
juos reikia pristatyti. Dël šio grafiko ávedimo labai padidëjo Lietuvos pašto sànaudos.
Pašto ástatymo 8 straipsnio 3 dalies 1 punktas ápareigoja universaliøjø pašto paslaugø teikëjà
teikti UPP kiekvienà darbo dienà ir ne mažiau kaip penkias dienas per savaitæ. Atlikus kai kuriø
vietiniø laikrašèiø leidëjø apklausà, dauguma jø sutiktø keisti savo laikrašèiø išleidimo dienas ir jø
šeštadieniais nebeleisti. Taèiau dalis regioniniø ir nacionaliniø dienrašèiø leidëjø atsisako keisti
savo leidiniø periodiškumà ir nelinkæ derëtis dël naujø periodiniø leidiniø pristatymo sàlygø.
Siekiant sumažinti sànaudas, nuo 2010 metø planuojama visuose miesto ir kaimo paštuose
nustatyti 5 darbo dienø savaitæ (pirmadieniais–penktadieniais). Kad nebûtø prarastos pajamos,
atsižvelgus á klientø srautus, bûtina nustatyti paštuose skirtingà darbo laikà savaitës dienomis. Šiuo
metu kaimo paštai nepriklausomai nuo darbo krûvio dirba ne mažiau kaip 3 val. per dienà, todël
bendrovë planuoja nustatyti kaimo paštø darbo laikà pagal realø darbo krûvá ir taip sumažinti pašto
viršininkø ir jø pavaduotojø bei operatoriø etatø skaièiø.
Kilnojamųjų paštų steigimo vertinimas. Kilnojamøjø paštø steigimas kaimuose – paslaugø
teikimo vietø optimizavimo strategija187.
Kilnojamieji paštai yra viena iš alternatyvø keisti mažus nuostolingus paštus kaimo vietovëse,
taip pat nutolusiose ar persidengianèiose paštø aptarnavimo teritorijose esanèius paštus.
Kilnojamieji paštai atlieka tokias pat funkcijas kaip ir stacionarûs paštai: surenka ir pristato pašto
korespondencijà, vykdo paštø perlaidø priëmimà ir išmokëjimà, pristato pensijas ir pašalpas, teikia
prenumeratos paslaugas, priima mokesèius ir teikia kitas pašto paslaugas188.
Sumažëjus pašto paslaugø poreikiui kaimuose, bendrovë siekdama mažinti sànaudas, 2007
metais ásteigë 4 kilnojamuosius paštus: du Panevëžio ACP, po vienà Klaipëdos ir Šiauliø ACP.
2008 metais ásteigë 6 kilnojamuosius paštus: po vienà Šiauliø, Panevëžio, Tauragës, Klaipëdos ir du
Kauno ACP, kurie pakeitë 32 stacionarius, nuostolingai dirbanèius kaimo paštus á tiek pat UPP
teikimo vietø.

187

Akcinës bendrovës Lietuvos pašto problemos ir perspektyvos. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija. [žiûrëta

2009-01-28]. Prieiga per internetà: <www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=1022&p_d=61753&p_k=1>.
188

Valstybinio audito ataskaitoje „VÁ Lietuvos pašto galimybës didëjanèios konkurencijos sàlygomis pagerinti veiklos

rezultatus“ pateiktø rekomendacijø ágyvendinimas. Lietuvos Respublikos valstybës kontrolë. [žiûrëta 2008-04-10].
Prieiga per internetà: <www.vkontrole.lt/auditas_ataskaita.php?1604>.

61

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

Paštai uždaromi tik atlikus išsamià analizæ. 2007 – 2008 m. uždarytø paštø teritorijos sutapo su
kitø paštø aptarnavimo teritorijomis, todël gyventojai ir verslo klientai be pašto paslaugø neliko.
Pašto paslaugas teikia kiti artimiausi paštai, gyventojus namuose aptarnauja laiškininkai. Naujø
moderniø kilnojamøjø paštø ákûrimas keièia gyventojø ir darbuotojø požiûrá á paslaugø teikimo
bûdà.
Steigiant kilnojamuosius paštus atliekamas didelis parengiamasis darbas: gyventojai
informuojami spaudoje, jiems parengiami ir išdalijami lankstinukai apie kilnojamojo pašto
teikiamas paslaugas ir darbo laikà.
Motorizuoto pristatymo plėtros vertinimas. Siekdama gerinti darbuotojø darbo sàlygas ir
užtikrinti vertybiø apsaugà, bendrovë daug dëmesio skyria motorizuoto pristatymo plëtrai,
sudarydama automobilio nuomos sutartis su laiškininkais. Pašto siuntas pristatant automobiliais,
atsiranda galimybë ne tik gerinti pašto paslaugø teikimo kokybæ (pristatyti pašto siuntas ir siuntinius
gavëjams á namus), bet ir formuoti geresná Lietuvos pašto ávaizdá, didinti ámonës konkurencingumà,
stiprinti Lietuvos pašto darbuotojø motyvacijà ir užtikrinti pašto vertybiø saugumà189. Pašto siuntø
pristatymo motorizavimo plëtra numatyta 2004-2008 m. strateginiame veiklos plane190.
Vadovaujantis šiuo planu nuspræsta motorizuotà pristatymà diegti nuo bendro numatomø
motorizuoti pristatymo apylinkiø skaièiaus.
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pristatymo automobiliais apylinkës

11 pav. Pristatymo automobiliais plëtra
Pašto siuntos pristatomos tiek Lietuvos pašto automobiliais, tiek automobiliais naudojamais
pagal nuomos ir panaudos sutartis.
189

Valstybinio audito ataskaitoje „VÁ Lietuvos pašto galimybës didëjanèios konkurencijos sàlygomis pagerinti veiklos

rezultatus“ pateiktø rekomendacijø ágyvendinimas. Lietuvos Respublikos valstybës kontrolë. [žiûrëta 2008-04-10].
Prieiga per internetà: <www.vkontrole.lt/auditas_ataskaita.php?1604>.
190

VÁ Lietuvos pašto 2004-04-06 generalinio direktoriaus ásakymas Nr. 1-79 „Dël VÁ Lietuvos pašto filialø 2004 m.

ekonominiø rodikliø plano ir motorizuoto pašto siuntø plëtros 2004-2008 m. plano patvirtinimo“.
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Šiuo metu bendrovë aptarnaudama klientus susidûria su problema – nuomojamo transporto
priemoniø trûkumu. Tam átakos turi maža automobilio nuomos kaina, nedidelis laiškininkø
atlyginimas, prasti kaimo keliai, žmogiškasis faktorius (amžius, socialinë padëtis, išsilavinimas,
nedidelis gyventojø skaièius kaimuose ir pan.), nes vis sunkiau surasti laiškininkà, sutinkantá dirbti
esamomis sàlygomis.
Kuriant 2004-2008 metø veiklos planà, domëtasi, kaip sprendžiami pašto pristatymo
motorizavimo klausimai kitose šalyse. Pavyzdžiui, Estijoje galima teikti pašto paslaugas, turint
verslo liudijimà pašto paslaugø teikimui. Toks bûdas priimtinesnis ir pašto ástaigai, ir automobiliø
savininkams, todël ne tokia svarbi nuomojamø automobiliø stokos problema. Lietuvoje pagal verslo
liudijimø išdavimo tvarkà191 pašto paslaugø teikimas nenurodytas kaip individuali veiklos rûšis,
kuria gali bûti verèiamasi turint verslo liudijimà.
Apylinkiø motorizavimas padeda ne tik gerinti teikiamø pašto paslaugø kokybæ, bet ir mažinti
sànaudas. Tai yra vienas iš svarbiausiø kriterijø veiklos efektyvumui didinti ir išsilaikant
didëjanèioje konkurencinëje aplinkoje192.
3.3.3. AB Lietuvos pašto veiklos finansinių rezultatų pokyčiai
Paslaugos ir klientų aptarnavimas. Lietuvos paštas, aptarnaudamas gyventojus ir verslo
klientus, teikia 120 pavadinimø paslaugø, kurios suskirstytos á 5 grupes:
1. pašto paslaugos;
2. pasiuntiniø paslaugos;
3. kito piniginio tarpininkavimo (finansinës) paslaugos;
4. kitos paslaugos;
5. kita veikla.
2008 m. klientams suteiktos 5 naujos paslaugos: nuo sausio 1 d. pradëtos teikti dviejø rûšiø
draudimo tarpininkavimo paslaugos, nuo rugsëjo 1 d. – pasiuntiniø pašto paslauga EPG (Europos
siuntinys) ir „Skubioji siunta“, nuo lapkrièio 1 d.– muitinio áforminimo dokumentø tvarkymo
paslauga.
Sparti interneto plëtra, fiksuotojo ir mobiliojo ryšio operatoriø informacijos perdavimas
internetu ir kitais bûdais, bankø ir kitø paslaugø teikëjø siûlomas atsiskaitymas tiesioginio debeto
bûdu mažina paslaugø, teikiamø paštuose, poreiká. Be to, verslininkai, teikiantys loterijos bilietø,
maisto prekiø pardavimo paslaugas, 2008 metais pradëjo aktyviai skverbtis á ámokø, mokesèiø
191

Lietuvos Respublikos Vyriausybës 2002-11-19 nutarimas Nr. 1797 „Dël verslo liudijimø išdavimo gyventojams

tvarkos“.
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priëmimo rinkos segmentà ir teikti šias paslaugas ne tik miestuose, bet ir miesteliuose. Mažëja ir
grynøjø pinigø išdavimo paslaugø poreikis.
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12 pav. Paslaugø apimtys, 2005 - 2008 m.193
Visos teikiamos paslaugos per 2008 metus, palyginti su 2007 metais, suteikta 10,4 procento
mažiau (12 pav.).
Universaliosios pašto paslaugos (UPP). Per 2007 metus jø suteikta daugiau 3,2 procentinio
punkto negu 2006 metais.
2008 m. Lietuvos šalies ûkio augimo tempø mažëjimas, ûkio subjektø sànaudø taupymas ir
mažëjanti klientø perkamoji galia lëmë UPP paklausos mažëjimà 7,2 proc., palyginus su 2007 m.
Kitos pašto paslaugos. Pradëjus vykdyti RRT reikalavimà visai rašytinei korespondencijai,
siunèiamai ne vokuose, taikyti UPP tarifus, kurie yra žymiai didesni už IP paslaugos tarifus,
dauguma klientø nutraukë sutartis. Dël šios priežasties 2007 metais šiø paslaugø suteikta 6,1
procento mažiau negu 2006 metais, 2008 m. - 14,3 proc. mažiau palyginus su 2007 m.
Rezervuotosios pašto paslaugos. Per 2007 metus jø suteikta 12,9 proc. daugiau nei 2006
metais, per 2008 m. jø sumažëjo 3,5 proc. Mažëjimo priežastys tokios pat kaip UPP. Be to,
rezervuotàjà UPP dalá kiti pasiuntiniø paslaugø rinkos dalyviai teikia kaip pasiuntiniø paslaugas,
taèiau pašto korespondencijos siuntø neáteikia gavëjams, kai šie pasirašo, kaip to reikalauja Pašto
ástatymas, o ámeta á gaunamøjø laiškø dëžutes kaip paprastàjà pašto korespondencijà.
Pasiuntinių paslaugos. Per 2007 metus pasiuntiniø pašto siuntø buvo išsiøsta 15,6 procento
daugiau negu 2006 metais.
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Nuo 2008 m. sausio 1 d. pertvarkius vidaus greitojo pašto siuntø tarifus, kad jie atitiktø
patiriamas sànaudas, dalis klientø pasirinko pigesnes UPP, todël vidaus greitojo pašto siuntø
skaièius sumažëjo 17,5 proc, palyginus su 2007 m.
2008 m. verslo klientams pradëjus teikti naujà pasiuntiniø paslaugà EPG (Europos siuntinys) á
21 Europos šalá ir ádiegus elektroninæ pašto siuntø paieškos sistemà194 („Track&Trace“) Lietuvos
pašto tinklalapyje www.post.lt, kuriame galima stebëti tarptautiniø EMS, EPG, EXPRESS siuntø
kelià nuo siuntëjo iki gavëjo užsienyje, tarptautinio greitojo pašto paslaugø apimtys padidëjo 8,2
proc., palyginus su 2007 m.
Kito piniginio tarpininkavimo (finansinės) paslaugos. Pensijø, pašalpø ir kitø išmokø
pristatymo (išmokëjimo) apimtys priklauso nuo VSDFV pateikto pensijø, pašalpø bei kitø išmokø,
skirtø pristatyti ir išmokëti, kiekio. Per 2007 metus, palyginti su 2006 metais, jø pristatyta 1,5 proc.
daugiau, 2008 m., palyginti su 2007 m., 0,2 proc. daugiau.
Ámokø ir mokesèiø per 2007 metus, palyginti su 2006 metais, priimta 2,1 proc. daugiau. Sparti
interneto prieigos plëtra ir bankø siûlomos paslaugos mažina grynøjø pinigø naudojimo poreiká,
todël ámokø ir mokesèiø per 2008 metais buvo priimta mažiau 6,3 proc., palyginus su 2007 m. Šias
paslaugas jau teikia Lietuvos spaudos ir didieji prekybos tinklai bei kredito unijos, loterijos bilietø
platinimo tinklas.
Pašto perlaidø poreikis nuolat mažëja, todël jø apimtys 2007 metais buvo 18,7 proc. mažesnës
nei 2006 metais, 2008 metais - 23,9 proc. mažesnës nei 2007 metais dël grynøjø pinigø poreikio
mažëjimo bei elektroninës bankininkystës plëtros.
Per 2007 metus išaugo paštø, kuriuose klientams pagal ávairiø bankø mokëjimo korteles
išmokami grynieji pinigai, skaièius ir metø pabaigoje ši paslauga buvo teikiama 314 paštø.
Gyventojai vis mažiau naudojasi šia paslauga, nes vis daugiau prekybos bei kitas paslaugas
teikianèiø ámoniø klientams suteikia galimybæ atsiskaityti bankø mokëjimo kortelëmis.
Nuo 2008 m. sausio 1 d. visuose kompiuterizuotuose paštuose pradëta teikti nauja paslauga
transporto priemoniø valdytojø privalomojo civilinës atsakomybës draudimo ir draudimo nuo
nelaimingø atsitikimø tarpininkavimo paslaugos.
Kitos paslaugos. Neadresuotosios reklamos apimtys 2007-2008 metais sumažëjo, nes dalis
klientø pakeitë savo prekiø ir paslaugø reklamavimo bûdus ir nesinaudojo neadresuotosios reklamos
paslauga.
Populiarëjant prekybai internetu, padidëjo teikiamos paslaugos „Prekës paštu“ siuntø skaièius
2007 metais 2,6 proc., palyginus su 2006 metais, 2008 metais - 36,0 proc., palyginus su 2007
metais. Per 2008 metus sudarytos 5 naujos sutartys dël paslaugos „Prekës paštu“ teikimo.
194
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Pašto faksogramø paslaugos apimtys paštuose 2008 metais 5,0 proc. mažesnës, palyginus su
2007 m., dël informaciniø technologijø plëtros.
Pajamos. 2006 metais bendrøjø pajamø gauta 180,6 mln. Lt, 2007 metais – 228,1 mln. Lt, 2008
metais - 224,2 mln. Lt. (13 pav.).
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13 pav. Pajamos, mln. Lt195
2008 metais, palyginti su 2007 metais, bendrøjø pajamø gauta 1,7 procento mažiau, iš jø:
pardavimo pajamø – 14,5 procento daugiau, kitos veiklos pajamø – 81,5 procento mažiau,
finansinës veiklos pajamø – 21,3 procento mažiau.
Pajamos už universaliàsias pašto paslaugas sudarë didžiausià visø pajamø dalá (8 lentelë).
Pardavimo pajamos 2008 m. didëjo pagal visas paslaugø grupes.
8 lentelë
Pajamų struktūra 2005-2008 m.
Pajamos, tūkst. Lt

Pokytis, proc.
2007/2006 2008/2007
-2,5
5,5
18,4
10,2
14,7
29,7
29,0
23,2
2,9
19,4
857,5
-81,5

2006 m.

2007 m.

2008 m.

Universaliosios pašto paslaugos
Kitos pašto paslaugos
Pasiuntiniø paslaugos
Kito piniginio tarpininkavimo (finansinës) paslaugos
Kitos paslaugos
Kitos veiklos pajamos

84264,5
4870,8
8530,9
37567,5
40309,7
3933,4

82120,0
6253,0
9784,8
48446,9
41495,3
37662,0

86608
6888
12688
59706
49530
6958

Finansinës ir investicinës veiklos pajamos

1113,8

2341,6

1843

110,2

-21,3

224219

26,3

-1,7

IŠ VISO:
Šaltinis: AB Lietuvos pašto duomenys.

180590,6 228103,7

UPP ir kitø pašto paslaugø pajamos padidëjo, nes išaugo registruotøjø pašto korespondencijos
siuntø kiekis. Be to, nuo 2007 m. rugsëjo 1 d. padidëjo UPP ir kitø pašto paslaugø tarifai.
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Pasiuntiniø paslaugø pajamos padidëjo 29,7 procento. Nuo 2008 metø vasario 1 d. buvo
padidinti vidaus greitojo pašto siuntø tarifai, be to, pasiuntiniø paštu siunèiamos vis sunkesnës
siuntos.
Kito piniginio tarpininkavimo paslaugø pajamos didëjo 23,2 procento. Padidëjus išmokamø
pensijø, pašalpø ir kitø išmokø sumoms, gauta daugiau pajamø už pensijø, pašalpø ir išmokø
pristatymà. Padidëjo pajamø už ámokø, mokesèiø priëmimà, nes nuo 2007 m. spalio 1d. padidinti
šiø paslaugø tarifai. Už perlaidas gauta daugiau pajamø, nes nuo 2008 m. sausio 1 d. buvo padidinti
šios paslaugos tarifai.
Kitø paslaugø pajamos didëjo 19,4 procento. Nuo 2008 metø sausio 1 d. padidinti periodiniø
leidiniø prenumeratos tarifai, neadresuotosios reklamos tarifai, papildomø paslaugø tarifai. Be to,
pleèiantis internetinei prekybai, padidëjo pajamos už paslaugà „Prekës paštu“.
Iš kitos veiklos pajamø 2008 metais gauta 81,5 procento mažiau, palyginus su 2007 metais, nes
sumažëjo pajamø iš parduoto nereikalingo nekilnojamojo turto.
Finansinës veiklos pajamø mažëjimà 2008 metais lëmë banko palûkanø dydis.
Sąnaudos. 2008 metais bendrovës sànaudos sudarë 252 837 tûkst. Lt, arba palyginti su 2007
metais, turëjome 27 279 tûkst. Lt, arba 12,1 procento, daugiau sànaudø, nes personalui išlaikyti
išleido 30 983 tûkst. Lt, arba 23,3 procento daugiau (14 pav.).
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14 pav. Sànaudos, mln. Lt196
Didžiausià lyginamàjà sànaudø dalá – 64,7 procento – 2008 metais sudarë personalo išlaikymo
sànaudos. Bendrovë darbo užmokesèiui ir socialiniam draudimui per 2008 metus, palyginti su 2007
metais, išleido 31 038 tûkst. Lt, arba 23,3 procento daugiau, nes siekdama mažinti darbuotojø
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trûkumà ir jø kaità, nebloginti teikiamø paslaugø kokybës ir atsižvelgdama á vis didëjanèià darbo
kainà rinkoje gerokai didino darbo užmokestá (9 lentelë).
Per 2008 metus darbuotojø skaièius, perskaièiuotas á dirbusius visà darbo dienà, sudarë 6885
etatus ir jø buvo 130 etatø, arba 1,9 procento, daugiau kaip 2007 metais, nes siekiant gerinti UPP
kokybæ ir 224 paštams pradëjus dirbti 6 dienas per savaitæ, reikëjo priimti daugiau skirstytojø,
duomenø ávesties operatoriø, pamainos viršininkø.
9 lentelë
Išlaidų apimtys 2006-2008 metais
Sąnaudos (tūkst. Lt)
Personalo išlaikymas
Ryšiai
Reklama
Konsultacinës ir kitos paslaugos
Draudimas
Mokesèiai
Finansinës sànaudos
Nusidëvëjimas
Transporto sànaudos
Kitos sànaudos
IŠ VISO:
Šaltinis: AB Lietuvos pašto duomenys.

2006 m.
110319,7
5770
664,4
1022,9
208,7
5546,5
639,2
10370,4
8779,5
45560,8
188882,1

2007 m.

2008 m.

132609,5 163675,6
6274,4
8054,0
814,6
1142,3
1189,4
1106,9
210,4
255,3
6998,4
9270,5
1150,5
1168,7
9519,8
12128,6
10313,4 12770,0
56478,5 43265,3
225558,6 252 837,2

Pokytis, proc.
2007/2006
2008/2007
20,2
23,4
8,7
28,4
22,6
40,1
16,3
-6,9
0,8
21,3
26,2
32,5
80,0
1,6
-8,2
27,4
17,5
21,5
24,0
-23,0
19,4
12,1

Per 2007 metus, 22289,8 tûkst. Lt, arba 20,2 procento, ryšiø sànaudoms – 504,4 tûkst. Lt, arba
8,7 procento, reklamai ir reprezentacinëms reikmëms – 150,3 tûkst. Lt, arba 22,6 procento,
konsultacinëms sànaudoms – 166,5 tûkst. Lt, arba 16,3 procento, draudimui – 1,7 tûkst. Lt, arba 0,8
procento, mokesèiams – 1452,0 tûkst. Lt, arba 26,2 procento, finansinëms sànaudoms – 511,2 tûkst.
Lt, arba 80,0 procentø, transporto, skirto paslaugoms teikti, sànaudoms – 1533,9 tûkst. Lt, arba 17,5
procento, kitoms sànaudoms – 10917,7 tûkst. Lt, arba 24,0 procento. Per 2007 metus, palyginti su
2006 metais, mažiau išleidome ilgalaikio turto nusidëvëjimui – 850,5 tûkst. Lt, arba 8,2 procento.
Per 2008 metus, palyginti su 2007 metais, ryšiø sànaudoms buvo skirta 1780 tûkst. Lt, arba 28,4
procento daugiau, nes 2008 metais ádiegus informacines sistemas UPDV ir BKIS, kompiuteriø
priežiûrai išleista daugiau; paslaugø reklamai ir bendrovës ávaizdžiui gerinti išleista 328 tûkst. Lt,
arba 40,1 procento, daugiau; draudimui, ásigijus brangesniø automobiliø kilnojamiesiems paštams –
45 tûkst. Lt, arba 21,3 procento, daugiau; mokesèiams – 2 272 tûkst. Lt, arba 32,5 procento,
daugiau, nes padidëjo PVM; finansinëms sànaudoms panaudota 18 tûkst. Lt, arba 1,6 procento
daugiau; ilgalaikio turto nusidëvëjimui 2 609 tûkst. Lt, arba 27,4 procento, daugiau; transporto
sànaudos padidëjo 2 257 tûkst. Lt, arba 21,5 procento, nes 2008 metais 191 pašto siuntø pristatymo
pësèiomis apylinkë buvo reorganizuota á 111 pristatymo automobiliais apylinkiø. Per 2008 metus,
palyginti su 2007 metais, mažiau išleista konsultacinëms sànaudoms – 83 tûkst. Lt, arba 6,9
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procento, kitoms sànaudoms – 12 930 tûkst. Lt, arba 23 procentais, nes 2008 metais, palyginti su
2007 metais, parduoto ilgalaikio turto vertë buvo 95,6 procento mažesnë.
Žmogiškieji ištekliai. Lietuvos paštas šiuo metu yra vienas didžiausiø darbdaviø šalyje. 2008
m. rugsëjo 30 d. bendrovëje dirbo 8154 darbuotojas, iš jø daugiau kaip 50% dirba ne visà darbo
dienà. Darbuotojai, perskaièiuoti á dirbanèius visà darbo dienà, per 2008 m. 9 mën. sudarë 6755
etato.
Pašto
operatoriai
14%
Skirstytojai
6%
Laiškininkai
44%

Pasiuntiniai
1%
Vairuotojai,
pašto lydëtojai
4%
Kiti
5%

Paštø
viršininkai ir jø
pavaduotojai
14%

Specialistai ir
tarnautojai
12%

15 pav. Darbuotojø struktûra 2007 metais, proc.197
Daugiau kaip 50 procentø personalo (darbuotojø) sudaro pareigybës, nereikalaujanèios aukštos
kvalifikacijos: laiškininkai, pensijø pristatytojai, skirstytojai, vairuotojai, pašto lydëtojai,
pasiuntiniai ir kiti (žr. 15 pav.).
Pastaruosius 3 metus darbuotojø kaita bendrovëje nuolat didëjo: 2005 metais ji buvo 10
procentø, 2006 metais – 14,5 procento, 2007 metais – 21 procentas. 2008 metais darbuotojø kaita
ëmë mažëti ir per 9 mën. Buvo 15,8 proc. Tam daugiausia turëjo átakos darbo užmokesèio
didinimas visoms darbuotojø grupëms ir darbo apmokëjimo sistemos tobulinimas. Be to pasikeitë ir
padëtis darbo rinkoje – išaugo žemesnës kvalifikacijos darbuotojø pasiûla. Bendrovei nuolat trûksta
laiškininkø, skirstytojø, pašto operatoriø, 2008 m. spalio 3 d. trûko 57, o pernai tuo paèiu metu – tris
kartus daugiau. Darbuotojų kaita turi neigiamą įtaką teikiamų paslaugų kokybei.
Darbuotojai mokomi pagal kasmet sudaromus planus. Organizuojami vidiniai mokymai, kurie
apima visas bendrovës veiklos sritis, sudaromos sàlygos darbuotojams tobulinti kvalifikacijà
išoriniuose mokymuose bei seminaruose.
Pelnas. Bendrovë 2008 metus baigë turëdama 28 618 tûkst. Lt nuostoliø. 2008 metais, palyginti
su 2007 metais, bendrovë turëjo 3 885 tûkst. Lt mažiau pajamø ir 27 278 tûkst. Lt daugiau sànaudø
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(10 lentelë). Bendrovë 2007 metais uždirbo 2544,8 tûkst. Lt pelno prieš pelno mokestá, o 2006
metus baigë turëdama 8291,6 tûkst. Lt nuostoliø.
10 lentelë
Bendrovės 2006-2008 m. veiklos rodikliai
Rodikliai (tūkst. Lt)
Pajamos
Sànaudos
Pelnas prieš pelno mokestá, nuostoliai
Šaltinis: AB Lietuvos pašto duomenys.

2006

2007 m.

180590,5
188882,1

-8291,6

2008 m.

228 104
225 559
2 545

224 219
252 837
-28 618

Pokytis, proc.
2007/2006
2008/2007
26,3
-1,7
19,4
12,1

Per 2006 metais bendrovë turëjo 8291,6 tûkst. Lt nuostoliø dël padidëjusiø sànaudø darbui
apmokëti siekiant išlaikyti darbuotojus ir sumokëti socialinio draudimo mokesèius, dël PVM
nurašymo á sànaudas ir tarptautiniø atsiskaitymø sumokëjimo už pristatytas pašto siuntas užsienyje,
pasikeitus galutiniø atsiskaitymø tvarkai.
2008 m. antrame pusmetyje atsiradus ekonominio sunkmeèio požymiams ir ámonëms bei
gyventojams pradëjus taupyti, keli stambieji bendrovës klientai UPP paslaugas pradëjo pirkti iš kitø
ámoniø, kurios jas teikia kaip pasiuntiniø paslaugas ir turi galimybæ klientams pasiûlyti mažesnæ
kainà. Bendrovë, bûdama vienintele UPP teikëja Lietuvoje, prarado dalá UPP rezervuotøjø pašto
paslaugø rinkos, nes nemažai pasiuntiniø paslaugø teikëjø, neturëdami leidimo, teikia ne
pasiuntiniø, bet pašto paslaugas. Nors buvusius klientus tenkino Lietuvos pašto teikiamø paslaugø
kokybë, taèiau esant galimybei sumažinti savo pašto paslaugø sànaudas, jie renkasi žymiai pigesnes
nors ir nekokybiškas konkurentø paslaugas. Dalis klientø, taupydami savo pašto paslaugø sànaudas,
pradëjo sàskaitas siøsti ne pašto korespondencijos siuntomis, o elektroniniais laiškais. Be to, dël
spartesnio, kaip planuota, interneto, elektroninës bankininkystës plëtros, grynøjø pinigø naudojimo
poreikio mažëjimo ir dël neplanuoto kitø paslaugø teikëjø agresyvaus atëjimo á mokesèiø priëmimo
rinkà bendrovë gavo pajamø mažiau už ámokø, mokesèiø priëmimà ir išmokø išmokëjimà, o
pasikeitus padëèiai nekilnojamojo turto rinkoje, norinèiøjø ásigyti bendrovës nenaudojamo
nekilnojamojo turto atsirado vos keletas pirkëjø, todël Lietuvos paštas negavo planuotø pajamø už
nenaudojamo nekilnojamojo turto pardavimà. Gauta daugiau kaip planuota pajamø už reklamines
pašto siuntas, teismo šaukimus, vidaus greitojo pašto siuntas, neadresuotàjà reklamà, papildomas
pašto paslaugas ir kitas, o už periodiniø leidiniø prenumeratà, konsignacines siuntas, mažmeninæ ir
komisinæ prekybà, patalpø nuomà ir kitas paslaugas gauta mažiau.
Didelë konkurencija pašto paslaugø rinkoje, silpna rezervuotøjø paslaugø dalies teikimo
kontrolë, susiklosèiusi nepalanki situacija nekilnojamojo turto rinkoje, ekonominës krizës požymiai
ir tai, kad ámonës taupo pašto paslaugø sànaudas, turëjo esminæ átakà 2008 metø bendrøjø pajamø ir
finansiniø rezultatø plano vykdymui.
Investicijos. Per 2007 metus bendrovë investicijoms skyrë 15745,4 tûkst. Lt, per 2008 metus 25730 tûkst. Lt (11 lentelë). Bendrovë, siekdama teikti kuo kokybiškesnes paslaugas, skiria
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nemažas investicijas mašinoms ir árengimams ásigyti, kitam materialiajam ir nematerialiam turtui
ásigyti.
11 lentelë
Investicijų apimtys 2006-2008 metais
Investicijos (tūkst. Lt)

2006 m.

2007 m.

2008 m.

Investicijos, iš viso:
Nematerialiajam turtui
Materialiajam turtui:
pastatams, statiniams ásigyti
mašinoms ir árenginiams
transportui
kitai árangai, prietaisams, árankiams
kitam materialiajam turtui
Šaltinis: AB Lietuvos pašto duomenys.

9365
1984
7381
2997
326,8
630,5
2951,4
475,00

15745
1878
13868
5352
792
3618
3556
550

25730
1470
24260
19134
430
3552
640
504

Pokytis, proc.
2007/2006 2008/2007
68,1
63,4
-5,3
-21,7
87,9
74,9
78,6
257,5
142,4
-45,7
473,8
-1,8
20,5
-82,0
15,8
-8,4

Nematerialusis turtas. 2007 metais nematerialiam turtui ásigyti panaudota 1878 tûkst. Lt, iš jø

CVVS ir BKIS programinei árangai ásigyti, sànaudø apskaitos sistemai tobulinti, kitai programinei
árangai, licencijoms. 2008 metais - panaudota 1470 tûkst. Lt, iš jø brûkšninio kodo informacinës
sistemos baigiamiesiems darbams, kitai programinei árangai – papildomam UPDV programos
funkcionalumui automatiškai perkeliant duomenis iš UPDV á darbo apmokëjimo sistemà ,,Alga“,
VVIS logistikos, prenumeratos bei kitø moduliø konfigûravimo ir duomenø tvarkymo darbams dël
tarifø pakeitimo.
Ilgalaikis materialusis turtas:
Pastatai ir statiniai, pastatų rekonstrukcija. 2007 metais baigta Panevëžio ACP priestato
statyba, ásigytos naujos patalpos Akmenës r. Ventos paštui, skirta lëšø Vilniaus ACP Vievio ir
Elektrënø paštø projektavimo ir statybø darbams, investicijos panaudotos paštø remontui ir
rekonstrukcijai.
Didžiausià materialiojo turto investicijø dalá 2008 metais sudarë pastatø ir statiniø statybai ir
pastatø rekonstrukcijai skirtos investicijos panaudota žemës sklypui, skirtam PPC pastato statybai.
Investicijø panaudota paštø rekonstrukcijai.
Mašinos ir įrenginiai. Per 2007 metus bendrovës struktûriniams padaliniams nupirkta
svarstykliø,

dokumentø

naikinimo

mašinø,

viena

automobiliø

plovimo

mašina,

laiškø

antspaudavimo mašinø, kondicionavimo árangos, pinigø skaièiavimo mašinø, kopijavimo aparatø
bei kitø árenginiø.
Taupant lëšas, 2008 metais investicijos panaudotos tik bûtiniems technologiniams árenginiams
ir vertybiø saugumà užtikrinanèioms priemonëms: svarstyklëms, keltuvams, transporteriams,
antspaudavimo mašinoms, šildytuvams, signalizacijos, stebëjimo ir kt. árenginiams ásigyti.
Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrengimai. 2007 metais ásigyta kompiuteriø árangos
(spausdintuvø, skeneriø, kasos sistemø, kompiuteriø, serveriø, diskø masyvø, SDSI diskø, USB
adapteriø ir kt.).
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Transportas. Siekdama

užtikrinti UPP kokybæ ir jø prieinamumà, bendrovë steigia

kilnojamuosius paštus, atnaujina automobiliø parkà. 2008 metais transporto investicijoms bendrovë
ásigyjo automobiliø paštui vežti ir kilnojamojo pašto automobiliai.
Kitas materialusis turtas. Per 2007 metus ásigyta baldø ir kito turto.
Kita įranga, prietaisai, įrankiai. 2008 metais ásigyta kompiuteriø árangos, kasos sistemø, ryšio
priemoniø ir kitos árangos informacinës sistemos stabilumui užtikrinti ir jai plësti.
Kitas materialusis turtas. Kitam materialiajam turtui 2008 metais lëšos skirtos darbo vietoms
paštuose árengti ir atnaujinti – baldams, informaciniams stendams, iškaboms ir kitam turtui.
3.3.4. Bendrovės perspektyvos
AB Lietuvos pašto misija - užtikrinti vartotojams prieinamas, patikimas bei jø poreikius
tenkinanèias universaliàsias pašto paslaugas, dalyvauti kuriant komunikuojanèià visuomenæ ir teikti
kitas paklausà turinèias paslaugas konkuruojant rinkoje.
Svarbiausieji bendrovės strateginiai tikslai198 yra:
1) teikti klientø poreikius atitinkanèias pašto ir kitas bendrovës teikiamas paslaugas;
2) didinti bendrovës konkurencingumà ir jos vertæ, pasirengti dirbti liberalizuotoje pašto
paslaugø rinkoje;
3) modernizuoti ir tobulinti vidaus procesus, siekiant veiklos efektyvumo ir geresnio bendrovës
ávaizdžio.
Lietuvos paštas, atsižvelgdamas á strateginius tikslus, numatë uždavinius šiems tikslams
pasiekti199:
1. Išlaikyti esamus klientus ir pritraukti naujø.
2. Modernizuoti ir plësti paslaugø pardavimà.
3. Pradëti teikti naujas paslaugas.
4. Tobulinti bendrovës valdymo struktûrà.
5. Optimizuoti viešàjá paštø tinklà.
6. Optimizuoti paštø darbo laikà.
7. Mažinti administravimo sànaudas.
8. Plëtoti informacines technologijas.
9. Modernizuoti vidaus procesus.
10. Gerinti bendrovës ávaizdá.

198

AB Lietuvos pašto 2009-2011 metų strateginis veiklos planas. patvirtinta AB Lietuvos pašto valdybos 2008 m.

gruodžio 2 d. nutarimu Nr. 12-52.
199

AB Lietuvos pašto 2009-2011 metų strateginis veiklos planas. patvirtinta AB Lietuvos pašto valdybos 2008 m.

gruoddžio 2 d. nutarimu Nr. 12-52.
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Bendrovë, atsižvelgusi á šalies ekonomikos lëtëjimà, mažëjantá paslaugø poreiká ir á tai, kad
pašto paslaugø rinka Lietuvoje nuo 2013 m. sausio 1 d. bus visiškai liberalizuota ir Lietuvos paštas
nebeturës rezervuotosios paslaugø dalies, numatë ne tik mažinti sànaudas, bet ir priemones,
skatinanèias aktyvius pardavimus, modernizuojanèias vidaus procesus, gerinanèias bendrovës
ávaizdá.
Siekdamas dirbti pelningai ir nuo 2011 metø gauti pelno, Lietuvos paštas numatë sànaudas
mažinanèiø priemoniø.
Nuo 2009 m. balandžio 1 d. iš 10 ACP suformuoti 5 filialai. Patvirtinta nauja filialø struktûra:
sumažintas struktûriniø padaliniø skaièius, sujungus kai kuriø skyriø funkcijos arba jas
centralizavus. Todël 110 etatø sumažës darbuotojø skaièius ir per metus bus gauta 3,3 mln. sànaudø
ekonomija.
Dar aktyviau bus steigiami kilnojamieji paštai: 2009 metais jø numatyta ásteigti 12, 2011 metais
– 8, 2012 metais – 6, nes kiekvienas kilnojamasis paštas pakeièia 4–6 stacionariuosius paštus.
Planuojama dar sparèiau mažinti stacionariøjø paštø skaièiø kaime, nes pajamø iš jø surenkama vis
mažiau, o jø išlaikymo sànaudos didëja. Planuojama, kad 2010 metais, sumažinus kaimo paštø
skaièiø, bus gauta 5 mln. Lt sànaudø ekonomija.
Keisis ir darbo laiko paštuose nustatymo principai: nekompiuterizuotuosiuose paštuose darbo
laikas bus nustatomas pagal darbo krûvá, o nuo 2010 metø visi miesto ir kaimo paštai pradës dirbti 5
dienas per savaitæ pirmadieniais – penktadieniais. Šie pokyèiai 2010 metais leis sutaupyti
atitinkamai 1,2 mln. Lt ir 6,6 mln. Lt sànaudø.
Atsižvelgusi á tai, bendrovë planuoja, kad per 2009 metus reikës 6833 darbuotojø etatø, arba 2,6
procento, mažiau, 2010 metais – 6030 etatø, arba 11,8 procento, mažiau, 2011 metais – 5718 etatø,
arba 5,2 procento, mažiau.
Bendrovë planuoja keisti darbo apmokëjimo principus ir skatinti darbuotojus už asmeninius
rezultatus, nes 2009–2010 metais numato ágyvendinti personalo valdymo, darbo užmokesèio ir jo
apskaitos informacinës sistemos sukûrimo ir diegimo projektà.
Ágyvendindamas sànaudas mažinanèias priemones Lietuvos paštas planuoja 2009 metais turëti
259468 tûkst. Lt, 2010 metais – 235022 tûkst. Lt, o 2011 metais – 230690 tûkst. Lt sànaudø (16
pav.).
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2009 m.
300

240,7

2010 m.

2011 m.

259,5
223,0

238,3

235,0

230,7

200

100

0

-18,8
Pajamos

-100

7,6

-12,0
Sąnaudos

Pelnas

16 pav. AB Lietuvos pašto planuojami ûkinës ir finansinës veiklos rodikliai200
3.3.5. Naujo reguliavimo ES lygmenyje poreikis
2012 m. gruodžio 31 d. direktyvø nuostatos neteks galios. Jeigu nebus imtasi veiksmø, pašto
sektoriui pradës galioti bendri ES Sutarties straipsniai. Europos Komisija pripažino, kad tai turëtø
neigiamà poveiká visam pašto sektoriui, kuriam reikia specifinio reguliavimo 201.
Vokietija nuo 2008 m. sausio 1 d. visiškai atvërë savo pašto rinkà. Taigi, šiuo metu
rezervuotàsias paslaugas iki Pašto direktyvoje numatyto termino yra panaikinusios keturios
valstybës narës (Vokietija, Suomija, Švedija, Didžioji Britanija)202.
Europos Komisijos pasiûlymo pagrindinis tikslas – daugumoje valstybiø nariø visiškai atverti
pašto rinkà iki 2010 m. gruodžio mën. 31 d. (faktiškai 95% ES pašto rinkø dydžio), o likusios
valstybës narës turi tai padaryti iki 2012 m. guodžio mën. 31 d.
Progresyvinis rinkos atvërimas padës išplësti bendrà pašto rinkos apimtá. Konkurenciná
neutralumà užtikrinanèiomis sàlygomis prisidës prie tvaraus ir kokybiško užimtumo universaliøjø
paslaugø teikëjø ámonëse bei palengvins naujø darbo vietø kûrimà kitø operatoriø ámonëse, naujø
rinkos dalyviø atsiradimà ir susijusià ekonominæ veiklà203.
Šiuo metu siekiant užtikrinti universaliøjø pašto paslaugø teikimà, UPP teikëjui yra rezervuotos
vidaus korespondencijos siuntø, reklaminio pašto, gaunamø tarptautiniø korespondencijos siuntø
200

AB Lietuvos pašto duomenys.

201

Akcinës bendrovës Lietuvos pašto problemos ir perspektyvos. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija. [žiûrëta

2009-01-28]. Prieiga per internetà: <www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=1022&p_d=61753&p_k=1>.
202

Komisijos ataskaita Tarybai ir Europos Parlamentui. Pašto direktyvos taikymas (Direktyva 97/67/EB su pakeitimais,

padarytais Direktyva 2002/39/EB), SEK(2008) 3076. EURLex, Europos Bendrijų komisija. [žiûrëta 2009-04-09].
Prieiga per internetà: <ec.europa.eu/internal_market/post/doc/reports/report_lt.pdf>.
203

Nuomonës projektas Stephen Hughes dël visiško bendrijos pašto paslaugø rinkos suformavimo (pasiûlymas dël

direktyvos (COM(2006)0594-C6-0354/2006-2006/0196(COD)-pakeièiamasis aktas), PE 382.547v02-00. Pakeitimà
pateikë Marie Panayotopoulos-Cassiotou. Europos parlamentas. [žiûrëta 2009-04-09]. Prieiga per internetà:
<www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/am/646/646174/646174lt.pdf>.

74

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

surinkimo, paskirstymo, vežimo, pristatymo bei áteikimo paslaugos, laikantis svorio ir kainø limitø.
Nuo 2006 m. sausio 1 d. taikoma 50 g rezervuotøjø pašto siuntø svorio riba. Kiti pašto paslaugø
teikëjai rezervuotàsias pašto paslaugas privalo teikti taikydami 2,5 karto didesná tarifà nei nustatytas
UPP teikëjui pirmosios svorio pakopos pašto korespondencijos tarifas204. UPP ir jø rezervuotos
dalies tarifø taikymo priežiûrà pašto ir pasiuntiniø rinkoje atlieka Ryšiø reguliavimo tarnyba.
Visiškai liberalizavus pašto paslaugø rinkà, rezervuotosios paslaugos bus panaikintos.
Liberalizuotoje pašto rinkoje taps labai svarbi nuostolingø UPP kompensavimo problema. Jà
valstybëms narëms siûloma spræsti ávairiai, pasirenkant vienà ar keletà iš pasiûlytø bûdø205:
− netiesioginá finansavimà – vykdant viešàjá pirkimà visø ar dalies UPP;
− tiesioginá finansavimà – valstybës pagalbà (state aid);
− steigti kompensavimo fondà (pašto paslaugø teikëjai ir (ar) pašto paslaugø naudotojai moka
tam tikrà mokestá á šá fondà; mokesèio dydis yra skaièiuojamas atsižvelgiant á metinæ apyvartà,
proc.)
− naudoti kità bûdà, kuris yra suderinamas su EB sutartimi.
Valstybës narës gali ir toliau palikti galioti esamà leidimø teikti pašto paslaugas (individual
licenses) ir pranešimø apie pašto veiklos pradžià (authorizations) sistemà, taèiau draudžiami tam
tikri apribojimai (riboti pašto paslaugø teikëjø skaièiø; nustatyti neproporcingas ar neteisëtas
technines sàlygas; siekiant apriboti administracinæ naštà pašto paslaugas teikianèioms ámonëms,
nustatyti papildomas sàlygas, kurios nebûtø specifinës, reikalingos bûtent dirbanèioms pašto
paslaugø sektoriuje; prisidëti prie nuostolingø UPP kompensavimo mechanizmo ir kartu bûti
ápareigotam ávykdyti kitus reikalavimus, taikomus UPP teikëjui). Taèiau visi šie draudimai
netaikomi UPP teikëjui (-ams), kuriam (-iems) nustatomas skirtingas reguliavimas.
Siûloma nacionaliniuose teisës aktuose reglamentuoti naudojimosi UPP teikëjo infrastruktûra
(access to postal infrustucture) (pvz., naudojimàsi pašto kodai, adresø duomenø baze, siunèiamøjø
laiškø dëžutëmis ir t. t.) sàlygas, siekiant sudaryti galimybæ kitiems pašto paslaugø teikëjams
konkuruoti su UPP teikëjø bei tokiu bûdu ginti pašto paslaugø naudotojø interesus. Tokiu bûdu
sumažëtø pašto siuntø, kuriø adresas užrašytas blogai arba kuriø negalima gràžinti siuntëjui.
Kitos siûlomos naujovës: átvirtinama pašto paslaugø naudotojø bei pašto paslaugø teikëjø teisë
apskøsti nacionalinës reguliavimo institucijos sprendimà teismui; valstybë narë, paskirdama šalyje
vienà ar kelis UPP teikëjus, turi nurodyti terminà, kuriam jis ar jie yra paskiriami bûti UPP
204

Lietuvos Respublikos Seimas. Lietuvos Respublikos pašto įstatymas, Valstybës žinios 2004-04-24, Nr. 60-2125.

205

Nuomonës projektas Stephen Hughes dël visiško bendrijos pašto paslaugø rinkos suformavimo (pasiûlymas dël

direktyvos (COM(2006)0594-C6-0354/2006-2006/0196(COD)-pakeièiamasis aktas), PE 382.547v02-00. Pakeitimà
pateikë Sepp Kusstatscher. Europos parlamentas. [žiûrëta 2009-04-09]. Prieiga per internetà:
<www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/am/646/646174/646174lt.pdf>.
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teikëjais; nacionalinës reguliavimo institucijos turi bendradarbiauti tarpusavyje, keistis gera praktika
siekdamos bendro tikslo – konkurencingos pašto rinkos vienodai aiškinant ir taikant direktyvos
reikalavimus; pašto paslaugø teikëjai turi teikti informacijà, áskaitant ir finansinæ, nacionalinei
reguliavimo institucijai motyvuotai paprašius (užtikrinant, kad bûtø ágyvendinama direktyva bei dël
tiksliai apibrëžtø statistiniø tikslø).
Poveikis reguliuojamai sričiai. Pašto rinkos liberalizavimas turës teigiamà poveiká, kadangi
rinkoje atsiras daugiau pašto paslaugø teikëjø, kurie tarpusavyje konkuruos dël teikiamø paslaugø
kokybës ir mažesniø kainø. Taip vartotojas turës didesnæ galimybæ pasirinkti paslaugø teikëjà už
prieinamà kainà, padidës pašto paslaugø teikimo efektyvumas.
Taèiau akcinei bendrovei Lietuvos paštui, vieninteliam UPP teikëjui Lietuvoje, gali bûti
sudëtinga užtikrinti kokybiškas UPP kaimo vietovëse, nes tikëtina, kad kiti pašto paslaugø teikëjai
paslaugas teiks tik miestuose, kur paslaugø naudotojø yra daugiausia, o paslaugø teikimo sànaudos
yra mažiausios.
Pasiuntiniø paslaugø teikëjø teikiamos paslaugos turi turëti „pridëtinæ vertæ“ lyginant jas su
pašto paslaugomis. Taèiau praktikoje dažnai jos supanašëja ir nacionalinei reguliavimo institucijai,
prižiûrinèiai rinkà, tampa sunku atskirti skirtingø paslaugø teikëjø teikiamas paslaugas.
Hibridinio pašto sàvoka šiuo metu nëra aiški ir daugumoje valstybiø nariø ji suprantama
skirtingai, t.y. vienose valstybëse jis priskiriamas prie pašto paslaugø, kitose – prie UPP, o kitose tai
laikoma kitomis, ne pašto paslaugomis. Tokia situacija iškraipo statistinius duomenis tarp šaliø,
todël tampa sudëtinga palyginti pašto siuntø srautus/kieká valstybëse.
Poveikis ekonomikai ir valstybės finansams. Pašto rinkos liberalizacija turës teigiamà poveiká
valstybës ekonomikai, kadangi asmenys bei ámonës galës laisvai, be jokiø apribojimø teikti pašto
paslaugas ir taip prisidëti prie šalies BVP didinimo.
Vienas iš nuostolingø UPP kompensavimo bûdø yra valstybës pagalba, todël Lietuvai
pasirinkus šá metodà, tai turëtø átakos valstybës finansams206.
Poveikis socialinei aplinkai. Didëjant pašto paslaugø teikëjø skaièiui, didës darbo vietø
skaièius, naudotojai turës galimybæ rinktis paslaugø teikëjà atsižvelgiant á siûlomas paslaugas bei jø
kainas. Pašto paslaugø kainas reguliuos rinkoje vyraujanti konkurencija, todël vartotojams šios
paslaugos neturëtø brangti. Taèiau akcinës bendrovës Lietuvos pašto darbuotojø skaièius ateityje
gali mažëti, kadangi bendrovei reikës prisitaikyti prie naujø rinkos sàlygø, modernizuoti paslaugø
teikimo procesus ir kt.
Daugelyje išsivysèiusiø valstybiø pašto sektoriuje vyrauja rinkos liberalizacijos bei
privatizavimo tendencijos: tik atvira rinka, kurioje vyrauja konkurencija, sugebës visiškai patenkinti
206

Akcinës bendrovës Lietuvos pašto problemos ir perspektyvos. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija. [žiûrëta

2009-01-28]. Prieiga per internetà: <www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=1022&p_d=61753&p_k=1>

76

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

vis didëjanèius vartotojø poreikius, o privataus kapitalo ámonës sugeba greièiau prisitaikyti bei
pasiûlyti vartotojams naujas paslaugas, atsižvelgiant á ICT plëtrà207.

207

Akcinës bendrovës Lietuvos pašto problemos ir perspektyvos. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija. [žiûrëta

2009-01-28]. Prieiga per internetà: <www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=1022&p_d=61753&p_k=1>

77

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

4. PAŠTO SEKTORIAUS REFORMOS ĮGYVENDINIMO TYRIMAS AB LIETUVOS
PAŠTE
AB Lietuvos paštas yra viena seniausiø Lietuvos ámoniø, ákurta valstybës dar 1918 metais ir
ilgus metus užtikrinusi svarbø visai šaliai susisiekimo bûdà208. Pašto sektorius, suteikiantis
galimybæ naudotis ekonominiu ir socialiniu požiûriu svarbia ryšiø infrastruktûra, turi bûti
plëtojamas atsižvelgiant á pagrindinius pokyèius ryšiø, reklamos ir transposto (logistikos) rinkose,
priešingu atveju jis atsiliks nuo kitø sektoriø209. Pastaruoju metu daug diskutuojama apie pašto
reformà. Vykdant šià reformà, sëkmingai jos eigai užtikrinti svarbus ne tik pašto darbuotojø, bet ir
visuomenës pritarimas ir palaikymas. Tam, kad visuomenë ir pašto darbuotojai palaikytø vykdomà
reformà, bûtinas pakankamas informuotumas apie pašto reformos esminius momentus bei su tuo
susijusius ámonës bei valstybës sprendimus.
AB Lietuvos pašte vykdoma reforma siekiama paruošti ámonæ dirbti visiškai liberalizuotos
rinkos bei padidëjusios konkurencijos sàlygomis. Tai susijæ su ámonës valdymu ir galimybëmis
priimti šiuolaikiškus sprendimus.210
Siekiant išsiaiškinti reformos reikalingumà ir nustatyti darbuotojø požiûrá apie pašto reformos
pokyèius, buvo atlikta AB Lietuvos pašto darbuotojø anketinë apklausa Panevëžio apskrityje,
Kauno, Alytaus, Marijampolës centriniuose paštuose.
Tyrimo tikslas – išanalizuoti pašto sektoriaus reformos ágyvendinimo pokyèius darbuotojø
požiûriu.
Šio tyrimo uždaviniai:
− atskleisti, kiek pašto darbuotojai informuoti apie pašto reformà;
− ištirti darbuotojø nuomonæ apie reformos reikalingumà;
− atskleisti darbuotojø nuomonæ apie pašto paslaugø kokybæ;
− ávertinti darbuotojø nuomonæ apie reformos pokyèius pašte;
− nustatyti pašto reformos privalumus ir trûkumus darbuotojø požiûriu.
Hipotezė – pašto sektoriaus vykdoma reforma daro tiesioginæ átakà bendrovës veiklos
efektyvumui.
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Janišius, G. Lietuvos pašto privatizavimas kelias į sėkmę. Vz.lt, [žiûrëta 2009-01-26]. Prieiga per internetà:

<http://archyvas.vz.lt/news.php?strid=1002&id=629917>
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Komisijos ataskaita Tarybai ir Europos Parlamentui, KOM(2006) 595 galutinis. EURLex. Europos bendrijø

komisija. [žiûrëta 2009-02-01]. Prieiga per internetà: <http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006:0595:FIN:LT:HTML>.
210

Lietuvos pašto darbuotojai bijo sulaukti „Telekomo“ likimo. Vakarų ekspresas. [žiûrëta 2008-10-05]. ]. Prieiga per

internetà: <http://www.ve.lt/?rub=1078895039&data=2004-10-06&pried=2004-10-20&id=1096989920>.
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4.1. Tyrimo metodika ir organizavimas
Anoniminë anketinë apkalusa vyko Panevëžio apskrityje, Kauno, Alytaus, Marijampolës
centriniuose paštuose 2009 m. sausio mën. 28 d. – vasario mën. 13 d. Tyrime dalyvavo ávairiø
specialybiø darbuotojai nuo 18 iki 56 metø ir daugiau. Tokiu bûdu buvo išdalinta 230 anketø.
Remiantis literatûros bei ámonës veiklos analize buvo sudaryta anketa apie pašto reformos
informuotumà ir reikalingumà, pašto paslaugø kokybës, reformos pokyèiø vertinimà. Anketoje
pateikiami 16 klausimø grupiø, á kuriuos atsakant galima buvo pasirinkti vienà atsakymà iš 2-5
galimø. Anketos pabaigoje dar papildomai pateikti 5 klausimai, apibûdinantys respondento
socialines ir demografines charakteristikas (2 priedas).
Darbuotojø požiûris apie pašto reformà informuotumà tirtas, siekiant atskleisti, kiek darbuotojai
informuoti apie pašto reformà. Buvo klausiama, ar teko girdëti apie pašto reformà (nr. 1.1, buvo
galima pasirinkti atsakymà žino pagrindinius momentus; kažkà girdëjo, bet iš esmës nieko nežino;
nieko negirdëjo ir nežino), ar pakanka informacijos apie tai (nr. 1.2, taip/ne), ar domina pašto
reforma (nr. 1.3, nurodyti skalëje taip/nelabai/visiškai ne), iš kur daugiausia sužinote apie
numatomus pokyèius pašte (nr. 1.4, iš darbdavio, bendradarbiø / iš laikrašèiø / iš TV / iš radio /
internetiniame tinklalapyje).
Reformos reikalingumo vertinimas tirtas, klausiant nuomonës, ar reforma reikalinga dabar (nr.
2.1), ar reforma reikalinga vëliau (nr. 2.2), ar reforma nereikalinga (nr. 2.3), pasirenkant atsakymà iš
trijø galimø: taip, ne, nežinau.
Pašto paslaugø kokybës vertinimas tirtas, klausiant nuomonës, ar kokybë aukšta (nr. 3.1), ar
kokybë vidutiniška (nr. 3.2), ar kokybë prasta (nr. 3.3), pasirenkant atsakymà iš trijø galimø: taip,
ne, nežinau.
Darbuotojø požiûris á reformos pokyèius pašte ir pašto reformos privalumø ir trûkumø
vertinimas buvo tiriamas pasitelkus 12 klausimø grupiø. Šios grupës apëmë šias sritis:
− viešojo pašto tinklo optimizavimas;
− valdymo ir struktûros optimizavimas;
− pašto paslaugø teikimo sàlygos;
− sanaudø mažinimas;
− darbuotojø skatinimo sistemos tobulinimas, personalo mokymas;
− paslaugø kokybës gerinimas;
− vdaus procesø tobulinimas, siekiant veiklos efektyvumo;
− bendrovës ávaizdžio kurimas, jo gerinimas;
− darbuotojø motyvacija;
− pardavimø aktyvinimas;
− UPP rezervuotosios dalies sureguliavimas;
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− pašto reformos privalumai;
− pašto reformos trûkumai.
Kiekvienoje grupëje pateikiami uždaro tipo klausimai leido darbuotojams pateikti savo požiûrá
apie pašto reformos pokyèiø dimensijas – bendrovës struktûros tobulinimà, ámonës efektyvumo
didinimà, pašto paslaugø teikimo sàlygø ir pašto paslaugø kokybës gerinimà, darbuotojø
kompetencijà. Taip pat norëta nustatyti pašto reformos privalumus ir trûkumus darbuotojø požiûriu.
Dviejuose paskutiniuose klausimuose buvo galima árašyti savo nuomonæ, netikus kitiems iš anksto
árašytiems atsakymams. Klausimai leido respondentams 4 kategorijø skalëje pasirinkti vienà galimà
atsakymo variantà: „taip“, „iš dalies“, „nesutinku“, „neturiu nuomonës“.
Prieš apdorojant surinktà informacijà, buvo patikrintas anketø užpildymo pilnumas. Anketos
Cronbach alpha 0,904.
4.2. Tyrimo duomenų apdorojimas
Tyrimo informacijos apdorojimui buvo naudojama SPSS programinis paketas (16.0 versija). Iš
pirminës duomenø bazës sudarytos atsakymø á kiekvienos anketos klausimà pasiskirstymø lentelës.
Kiekvienam anketos klausimui pateikiamas atsakymø variantø skaièius ir jø pasiskirstymas
procentais. Skaièiavimai atlikti tokiais pjûviais:
− visi apklaustieji;
− pagal amžiø;
− pagal darbo stažà;
− pagal išsilavinimà;
− pagal užimamas pareigas.
Parengta visa eilë lenteliø, naudojant kombinuotus grupavimus.
Statistinë priklausomybë vertinta rodikliais, kurie buvo pasirenkami priklausomai nuo
lyginamøjø kintamøjø. Kiekvienas atsakymo variantas buvo koduota: 1 – „taip“, 2 – „iš dalies“, 3 –
„nesutinku“, 4 – „neturiu nuomonës“.
Lyginant atskirø teiginiø rezultatus, skaièiuotinas rodikliø vertinimø skirtumø statistinis
reikšmingumas. Ryšius tarp požymiø tyrëme susietø lenteliø metodu. Remiantis lentelës
duomenimis buvo apskaièiuota chi kvadrato (÷2) reikšmë ar neparametrinio t kriteriaus reikšmë.
Statistiniø hipoteziø reikšmingumui ávertinti pasirinktas statistinio reikšmingumo lygmuo p. Jei
p<0,05, tikrinamàjà hipotezægalëjome atmesti ir teigti, kad ryšys yra statistiškai reikšmingas.
Apibendrinant pateiktà informacijà apie tyrimo eigà bei duomenø apdorojimà, galima padaryti
tokias išvadas:
− Tyrimo metu grážo užpildytos 230 anketø – 95 proc. visø išdalintø anketø. Todël apklausà
galima laikyti reprezentatyvia. Surinktø anketø skaièius pakankamas ir leidžia daryti patikimas
išvadas reformos reikalingumà, ávertinti reformos pokyèius pašte.
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− Atsisakiusiøjø procentas tenkina apklausai keliamus reikalavimus.
4.3. Bendrosios respondentų socialinės ir demografinės charakteristikos
Šioje dalyje analizuojamos bendrosios darbuotojø socialinës ir demografinës charakteristikos.
Jos reikšmingos norint pateikti darbuotojø socialiná demografiná procesà. Ypaè svarbus tyrimo
požymis informuotumas apie pašto reformà. Pakankamai reikšmingi ir demografiniai tyrimo
požymiai – amžius. Svarbus dëmesys tyrime skiriamas darbo stažui. Tai ágalina kiekybiškai išreikšti
dirbanèiø apklaustøjø darbo patirtá. Tyrime svarbu išsiaiškinti, kokia respondentø nuomonë apie
reformos pokyèius pašte.
Pagrindinë demografinë charakteristika – amžius. Áprasta, kad pašte dirbantis darbuotojas
daugiau moteriška, nei vyriška specialybë.

17 pav. Respondentø pasiskirstymas pagal amžiø
Tyrime dalyvavo nuo 18 iki 56 ir daugiau metø amžiaus moterys. Apklaustøjø amžiaus vidurkis
nuo 36 iki 45 metø (17 pav.).
Bendras darbo stažas dabartinëje darbovietëje. Tyrime daugiausia dalyvavo dirbantieji, kurie
turi daugiausia darbo stažo. Apklaustøjø didžiausias darbo stažas – daugiau kaip 15 metø (2 pav.).
Taèiau buvo ir tokiø, kuriø darbo stažas yra mažas. Tai reiškia, kas á paštà ateina dirbti vis jaunesni
žmonës. Daugiausia buvo dirbanèiøjø, kuriø darbo stažas virš 15 metø.
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18 pav. Respodentø pasiskirstymas pagal turimà darbo stažà
Analizuojant tyrimo duomenis pagal tai, koks darbo stažas dabartinëje darbovietëje, matyti, kad
didžioji dalis yra neseniai dirbantys, bendras vidurkis sudarë apie 9 metus (18 pav.).
Išsilavinimas. Tyrime dalyvavusiø repondentø pasiskirstymas pagal išsilavinimà pavaizduotas
19 pav. Analizuojant tyrimo duomenis matyti, kad didžioji dalis respondentø turi aukštesnájá
išsilavinimà (40 proc.), maženë dalis turintys viduriná (32 proc.) ir aukštàjá ar besimokantys
aukštojoje mokykloje (28 proc.).

32%

28%

Vidurinis,
spec.vidurinis
40%

Aukštesnysis
Nebaigtas
aukštasis/aukštasis

19 pav. Respondentø pasiskirstymas pagal išsilavinimà
Pareigos (statusas). Tyrimo duomenys parodë, kad 24,3 proc. apklaustøjø yra specialistai ar
tarnautojai, 20,4 proc. - pašto operatoriai, 18,3 proc. - skyriaus viršininkas ar pavaduotojas, 17,4
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proc. - vyresnieji specialistai, 7,8 proc. - laiškininkas ar laiškininkas, vair. automobilá, 7 proc. darbininkai, 2,6 proc. - pašto viršininkas ar jo pavaduotojas, 2,2 proc. – vadovas (20 pav.).
Vadovas

7,0%

Skyriaus viršininkas, pavaduotojas

18,3%

7,8%

Vyresnysis specialistas
Specialistas, tarnautojas

20,4%
Pašto viršininkas, pavaduotojas

17,4%

Pašto operatorius

2,6%

Laiškininkas, laiškininkas, vair.autom.

24,3%

Darbininkas

20 pav. Apklaustøjø pasiskirstymas pagal pareigas, proc.
4.4. Rezultatai ir jų aptarimas
4.4.1. Informuotumas apie pašto reformą
Informuotumas apie pašto reformą. Lietuvos paštas yra viena seniausiø Lietuvos ámoniø,
ákurta valstybës dar 1918 m. ir ilgus metus užtikrinusi svarbø visai šaliai susisiekimo bûdà. Dabar
Lietuvos paštas kaip nemažai kitø Europos pašto ámoniø kontroliuojama valstybës, taèiau Lietuvos
Vyriausybë vël nutarë imtis pašto reorganizavimo 211.
Žiniasklaidoje diskutuojama apie tolesná pašto sistemos reformavimà, jos tobulinimà. Ypatingai
kalbos siuntensyvëjo pastaraisiais metais, kad valstybinis paštas veikia neefektyviai, o sànaudos tik
didëjo.
Apklausus respondentus paaiškëjo, kad didžioji dalis apklaustøjø 26-35 metø amžiaus grupëje
kažkà girdëjo, bet iš esmës nieko nežino, turinèiø viduriná išsimokslinimà, darbininkø, pašto
viršininkø, pavaduotojø, pašto operatoriø, laiškininkø tarpe (12 lentelë).
12 lentelë
Respondentų procentinis pasiskirstymas apie pašto reformos informuotumą

Respondentų grupės
Amžius:
18-25 metai
26-35 metai
36-45 metai
46-55 metai
56 metai ir daugiau
211

Ar girdėjo apie numatomą pašto reformą
Kažką girdėjo, bet
Žino pagrindinius
momentus
iš esmės nieko
nežino
n
%
n
%
2
10
55
49
9

20,0
38,5
59,1
58,3
52,9

8
16
38
35
8

80,0
61,5
40,9
41,7
47,1

χ2

p

8,812

0,066

Janišius, G. Lietuvos pašto privatizavimas kelias į sėkmę. Vz.lt, [žiûrëta 2009-01-26]. Prieiga per internetà:

<http://archyvas.vz.lt/news.php?strid=1002&id=629917>.
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Išsilavinimas:
vidurinis, spec. vidurinis
aukštesnysis
nebaigtas aukštasis, aukštasis
Pareigos (statusas):
Vadovas
Skyriaus viršininkas,
pavaduotojas
Vyresnysis specialistas
Specialistas, tarnautojas
Pašto viršininkas,
pavaduotojas
Pašto operatorius
Laiškininkas, laišk., v. aut.
Darbininkas
Darbo stažas:
iki 5 metø
5-9 metai
10-15 metø
Virš 15 metø

28
51
46

38,4
54,8
71,9

45
42
18

61,6
45,2
28,1

5
32

100,0
76,2

0
10

0,0
23,8

26
31
2

65,0
55,4
33,3

14
25
4

35,0
44,6
66,7

17
8
4

36,2
44,4
25,0

30
10
12

63,8
55,6
75,0

21
21
24
59

51,2
51,2
50,0
59,0

20
20
24
41

48,8
48,8
50,0
41,0

15,458

0,000

27,722

0,000

1,561

0,668

Lentelëje pateikti rezultatai rodo, kad statistiškai reikšmingai didesnë dalis darbuotojø su
aukštuoju išsilavinimu ir nebaigtu aukštuoju išsilavinimu (p = 0,000, ÷2 = 15,458), taip pat
užimantys aukštesnes pareigas (p = 0,000, ÷2 = 27,722) žino apie pašto reformà pagrindinius
momentus, nei darbuotojai su žemesniu išsilavinimu ir užimantys žemesnes paregas.
Tyrimo rezultatai rodo, kad didžiajai daugumai apklaustøjø (82%) nepakanka informacijos apie
pašto reformà (21 pav.).
18%

Taip
Ne

82%
21 pav. Atsakymø á klausimà „Apie tai pakanka informacijos“ pasiskirstymas

Tyrimo metu bandyta išsisaiškinti, ar domina pašto reforma. Nors daugumai apklaustøjø
nepakanka informacijos apie pašto reformà, taèiau daugelá domina pašto reforma (97 proc.) (22
pav.).
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3%

Taip
Nelabai

97%

22 pav. Atsakymø á klausimà „Domina pašto reforma“ pasiskirstymas
Pagrindinis informacijos šaltinis, iš kur respondentai daugiausia sužinojo apie numatomà pašto
reformà – iš darbdavio, bendradarbiø (13 lentelë).
13 lentelë
Respondentų pasiskirstymas pagal tai, iš kur sužinojo apie pašto reformą
Respondentų grupės

Amžius:
18-25 metai
26-35 metai
36-45 metai
46-55 metai
56 metai ir daugiau
Išsilavinimas:
vidurinis, spec. vidurinis
aukštesnysis
nebiagtas aukštasis, aukštasis
Pareigos (statusas):
Vadovas
Skyriaus viršininkas,
pavaduotojas
Vyresnysis specialistas
Specialistas, tarnautojas
Pašto viršininkas,
pavaduotojas
Pašto operatorius
Laiškininkas, laišk., v. aut.
Darbininkas
Darbo stažas:
iki 5 metø
5-9 metai
10-15 metø
Virš 15 metø

Iš kur daugiausia sužinote apie numatomus pokyčius pašte
Iš darbdaIš laikraščių
Iš TV
Internetivio, bendraniame tinkdarbių
lalapyje
n
%
n
%
n
%
n
%
8
26
75
77
14

80,0
100,0
80,6
91,7
82,4

2
0
12
7
2

20,0
0,0
12,9
8,3
11,8

0
0
2
0
0

0,0
0,0
2,2
0,0
0,0

0
0
4
0
1

0,0
0,0
4,3
0,0
5,9

55
83
62

75,3
89,2
96,9

14
7
2

19,2
7,5
3,1

0
2
0

0,0
2,2
0,0

4
1
0

5,5
1,1
0,0

5
40

100,0
95,2

0
2

0,0
4,8

0
0

0,0
0,0

0
0

0,0
0,0

40
52
6

100,0
92,9
100,0

0
1
0

0,0
1,8
0,0

0
0
0

0,0
0,0
0,0

0
3
0

0,0
0,0
0,0

37
12
8

78,7
66,7
50,0

6
6
8

12,8
33,3
50,0

2
0
0

4,3
0,0
0,0

2
0
0

0,0
0,0
0,0

38
36
40
86

92,7
87,8
83,3
86,0

3
5
6
9

7,3
12,2
12,5
9,0

0
0
2
0

0,0
0,0
4,2
0,0

0
0
0
5

0,0
0,0
0,0
5,0

χ2

p

14,482

0,271

20,179

0,003

65,170

0,000

15,217

0,085

Lentelëje pateikti rezultatai rodo, kad statistiškai reikšmingai didžioji dalis darbuotojø

nepriklausomai nuo išsilavinimo (p = 0,003, ÷2 = 20,179) ir užimanèiø aukštesnes pareigas (p =
0,000, ÷2 = 65,170) sužinojo daugiausia apie pašto reformà iš darbdavio, bendradarbiø.
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4.4.2. Reformos reikalingumo vertinimas
Reformos reikalingumo vertinimas. Kadangi daugelis respondentø, kad reforma nereikalinga
bûtinai dabar (43,9 proc.), taèiau daugelis pritarë, kad reforma gal ir reikalinga, bet vëliau (46,1
proc.), galima daryti prielaidà, kad darbuotojø tarpe vyrauja skepticizmas, abejingumas ar nenoras
galvoti apie perspektyvà. Šiuo atveju reikalinga vykdyti kuo aktyvesnes informavimo,
konsultavimo akcijas, kurios bûtø naudingos keièiant žmoniø màstymo stereotipus padedant geriau
suprasti reformos reikalingumà.
Toks darbuotojø neapsisprendimas dël reformos reikalingumo neleidžia numatyti, pašto
darbuotojai palaikys reformos vykdymà. Turint omeny, kad didžioji apklaustøjø dalis pritarë
reformos bûtinumui galima manyti, kad didžioji dauguma bent neprieštaraus reformai. Tai, kad 46,1
proc. nurodë, kad „reforma gal ir reikalinga, bet vëliau“ (šie asmenys nëra tvirtai apsisprendæ šiuo
klausimu, bet kartu jie nepasisako už reformà) patvirtina prielaidà, kad darbuotojai nesipriešins
pašto reformos vykdymui (14 lentelë).
14 lentelë
Atsakymų į teiginius apie reformos reikalingumo vertinimą procentinis pasiskirstymas
Reformos reikalingumo vertinimas

Taip
Ne
Nežinau

Reformos reikalingumo vertinimas
Reforma
Reforma gal ir
Reforma
reikalinga būtinai
reikalinga, bet
nereikalinga
dabar
vėliau
36,5
46,1
8,7
43,9
40,0
76,1
19,6
13,9
15,2

4.4.3. Pašto paslaugų kokybės vertinimas
Pašto paslaugų kokybės vertinimas. Kiekvienà dienà paštuose aptarnaujama šimtai klientø ir
tûkstanèiai klientø netiesiogiai bendrauja su paštininkais – laiškus ar periodinæ spaudà,
neadresuotàjà reklamà randa gaunamøjø laiškø dëžutëse. Kiekvienas pašto darbuotojas supranta –
kad svarbiausia teikti kokybiškas paslaugas. Norint tai ágyvendinti neužtenka laiku pristatyti pašto
korespondencijà. Reikia išmanyti pašto, elgesio taisykles, turëti visà informacijà apie atliekamus
kokybës kontrolës tikrinimus – vidaus ir tarptautinius, diegiamus ámonëje projektus212.
Kokybiškai teikiamos paslaugos – tai ámonës prestižas ir pajamos. Galutiniai atsiskaitymai tarp
šaliø priklauso nuo teikiamø paslaugø kokybës.
ES šaliø operatoriai susitarë susieti galutinius atsiskaitymus su paslaugø kokybe. Tarptautiniø
pašto paslaugø kokybës standartas nustatytas pašto direktyvoje: 85 proc. pirmenybiniø siuntø nuo
siuntëjo iki gavëjo turi bûti pristatyta per D+3 (D – išsiuntimo diena). Kiekvienos šalies pašto
operatoriui yra nustatyti pašto paslaugø standartai šalies viduje, pagal kuriuos užtikrinti tarptautiniø
pašto paslaugø kokybës standartai.
212

Purtulytë, G. Paslaugø kokybës tikrinimai (2005 spalis Nr. 10 (64)). AB Lietuvos pašto mėnraštis, p. 2.
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ES šaliø pašto operatoriai susitaræ ir dël kitø pašto paslaugø kokybës sàlygø, kurios padeda
ágyvendinti pašto direktyvos nuostatas:
1. paprastinti pašto paslaugø naudotojø skundø pateikimo tvarkà;
2. greièiau atsakyti á pašto paslaugø naudotojø skundus, reklamacijoms keistis elektroniniu
paštu, nustatyti vëlavimo standartus;
3. nuolat rinkti duomenis apie pašto paslaugø naudotojø skundus: dël pavëluoto siuntø
pristatymo, dël pamestø ir apgadintø pašto siuntø ir kt.213
Tyrimo metu buvo svarbu nustatyti, kaip darbuotojai vertina pašto paslaugø kokybæ. Tyrimo
duomenys parodë (15 lentelë), kad 83,9 proc. apklaustøjø pašto paslaugø kokybæ ávertina
vidutiniškai, 91,3 proc. pašto paslaugø kokybe laiko neprasta ir tik 2,6 proc. – nežino, ar pašto
paslaugø kokybë aukšta ar prasta.
15 lentelë
Atsakymų į teiginius apie pašto paslaugų kokybės vertinimą procentinis pasiskirstymas
Kaip vertinate pašto paslaugų kokybę?
3.1. Kokybë aukšta
3.2. Kokybë vidutiniška
3.3. Kokybë prasta

taip
11,7
83,9
6,1

ne
85,7
16,1
91,3

nežinau
2,6
2,6

4.4.4. Pašto reformos pokyčių vertinimas
Pašto reformos pokyčiai pašte. Šiuo tyrimo bloku norëta sužinoti apklaustøjø nuomonæ apie
vykdomà pašto reformà.
Viešojo pašto tinklo optimizavimas. VÁ „GIS-Centras“ atliktos analizës duomenimis, paštø
tinklas Lietuvoje yra tankus, t. y. dalies paštø teritorijas visiškai aprëpia kitø paštø aptarnavimo
teritorijos. Kadangi kaimuose mažëja gyventojø, juose kuriasi nedaug verslo ámoniø, o už teikiamas
pašto paslaugas rajoninëse gyvenvietëse pajamø surenkama mažiau nei patiriama išlaidø, buvo
prieita prie išvados – optimizuoti paštø tinklà214.
Lietuvos paštas, nuo 2006 metø pradžios dirbantis kaip akcinë bendrovë, yra ápareigotas teikti
universaliàsias paslaugas bei užtikrinti jø prieinamumà tiek miestuose, tiek atokesnëse kaimo
vietovëse. Pertvarkius paštø darbà, t. y. ásteigus kilnojamuosius paštus, kaimuose gyventojams
užtikrinamas visø pašto paslaugø teikimas, jos teikiamos nenutrûkstamai 5 darbo dienas per savaitæ
ir klientø poreikiai yra visiškai tenkinami215.

213

214

Galutiniø atsiskaitymø su kitomis šalimis vingrybës (2005 rugsëjis Nr. 9 (63)). AB Lietuvos pašto mėnraštis, p.3.
Subaèius, G. Kaimuose naikinami pašto skyriai. Panevėžio balsas (2008 birželio 7 d.). [žiûrëta 2008-12-01]. Prieiga

per internetà: <http://www.delfi.lt/news/economy/business/article.php?id=17303434>
215

Kilnojamieji paštai – tai visos pašto paslaugos (2007 spalis Nr. 10 (88)). AB Lietuvos pašto mėnraštis, p.2.
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Skalės išreikštumas

3
2,5

2,73
2,34

2,25
1,92

2

žino pagrindinius
momentus
kažkà girdëjo, bet iš esmës
nieko nežino

1,5
1
0,5
0
Infrastruktûra yra
perteklinë*

Kilnojamieji paštai yra
perspektyvûs*

*p<0,05

23 pav. Žinanèiø pašto reformos pagrindinius momentus (n = 125) ir kažkà girdëjusiø, bet iš esmës
nieko nežinanèiø (n = 105) viešojo pašto tinklo optimizavimo išreikštumo palyginimas
Statistiškai reikšmingai didesniai daliai apklaustøjø, kurie kažkà girdëjo, bet iš esmës nieko
nežino apie pašto reformà, bûdinga nuomonë, kad infrastruktûra yra perteklinë (t = -2,911, p <
0,05), kilnojamieji paštai yra perspektyvûs (t = -2,749, p < 0,05) (23 pav.).
Valdymo ir struktūros optimizavimas. Nuo 2009 m. balandžio 1 d. keièiama filialø struktûra –
mažinamas padaliniø, jø vykdomø funkcijø ir administracijos darbuotojø skaièius. Struktûriniais
pokyèiais labiausiai bus reformuota aukšèiausia valdymo grandis – padaliniø direktoriø ir kitø
vadovø pareigybës. Numatytieji pokyèiai sudarys sàlygas labiau centralizuoti ámonës veiklà, padës
išvengti administracijos darbuotojø funkcijø dubliavimo ir leis toliau optimaliai vykdyti bendrovës
funkcijas. 216
Gauti rezultatai rodo, kad rodiklis kaip bendrovës struktûros tobulinimas, sumažinant ACP
filialø skaièiø statistiškai reikšmingai nesiskiria (p>0,05). Taèiau statistiškai reikšmingai didesniai
daliai apklaustøjø, kuriems nepakanka apie pašto reformà, bûdinga nuomonë, kad filialø
sumažinimas darbo efektyvumo nepablogins (t = 3,005, p < 0,05) (24 pav.).

216

Lietuvos paštas stiprina bendradarbiavimà su profesinëmis sàlygomis. (2009 vasaris Nr. 2 (104)). AB Lietuvos pašto

mėnraštis, p.2.
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Skalės išreikštumas

3
2,5
2

2,40

2,29
2,00

1,93
taip
ne

1,5
1
0,5
0
Tobulinti bendrovës
struktûrà, sumažinant ACP
filialø skaièiø

Filialø sumažinimas
pablogins pašto darbo
efektyvumà*

*p<0,05

24 pav. Darbuotojø, kuriems pakanka informacijos apie pašto reformà (n = 42) ir kuriems
nepakanka informacijos (n = 188), valdymo ir struktûros optimizavimo išreikštumo palyginimas

Skalės išreikštumas

Pašto paslaugų teikimo sąlygos.
1,8
1,6
1,4
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0

1,6
1,33

1,26

1,46
taip
ne

Reformos diegiamas lankstus
tarifø taikymas taptø patrauklesnis
pašto paslaugø vartotojams*

Geresnës paslaugø teikimo
sàlygos padidintø teikiamø
paslaugø vertæ

p<0,05

25 pav. Darbuotojø, kuriems pakanka informacijos apie pašto reformà(n = 42) ir kuriems
nepakanka informacijos (n = 188), pašto paslaugø teikimo sàlygø išreikštumo palyginimas
Gauti rezultatai rodo, kad geresnës paslaugø teikimo sàlygos padidintø teikiamø paslaugø vertæ
statistiškai reikšmingai nesiskiria (p>0,05) tarp darbuotojø, kuriems pakanka informacijos apie
pašto reformà ir kuriems nepakanka informacijos. Taèiau statistiškai reikšmingai didesniai daliai
apklaustøjø, kuriems nepakanka informacijos apie pašto reformà, bûdinga nuomonë, kad reformos
diegiamas lankstus tarifø taikymas pašto paslaugø vartotojams netaps patrauklesnis (t = -3,620, p <
0,001) (25 pav.).
Sąnaudų mažinimas. Lietuvos paštas, atsižvelgdamas á ekonominæ šalies padëtá bei rinkos
tendencijas, tæsia bendrovës veiklos optimizavimà, nuo 2009 m. balandžio 1 d. pertvarkomi
89

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

apskrièiø centriniai paštai. Pereinama prie naujo Lietuvos pašto valdymo modelio, pagal já
bendrovës valdymas bus organizuojamas penkiø didžiøjø filialø – Vilniaus, Kauno, Klaipëdos,
Panevëžio ir Šiauliø. „Šie valdymo pokyèiai Lietuvos paštui leis sumažinti sànaudø, labiau
centralizuoti administraciniø funkcijø vykdymà ir bendrovës veiklos procesø organizavimà“ – teigia
Lietuvos pašto generalinis direktorius Ernestas Vaidelys 217.
Siekiant efektyvesnës Lietuvos pašto veiklos, bus neapsieinama be nuostolingai dirbanèiø pašto
skyriø naikinimo. Uždaromus paštus pakeis kilnojamieji paštai, kurie jau dabar pateisino lûkesèius
– sumažëjo sànaudos, o paslaugø kokybë nenukentëjo218.
Statistiškai reikšmingai daliai apklaustøjø, kuriems nepakanka informacijos apie pašto reformà,
bûdinga nuomonë, kad pašto reforma siekiama padidinti pašto veiklos rentabilumà ir efektyvumà (t
= -2,406, p < 0,05), bendrovës struktûriniai pokyèiai sumažins bendrovës sànaudas (t = -2,402, p <
0,05), stacionariøjø paštø keitimas kilnojamaisias – puiki galimybë taupyti lëšas (t = -4,398, p <
0,05), pristatymo proceso motorizavimas – gera priemonë mažinti bendrovës sànaudas (t = -2,651, p
< 0,05) statistiškai reikšmingai skiriasi (26 pav.).
2,5
2,13

Skalės išreikštumas
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2
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1,87
1,5

2,11
1,76

1,71
1,52

taip
ne

1
0,5
0
Stacionariøjø paštø Pristatymo proceso
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Pašto reforma
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struktûriniai
siekiama padidinti
gera priemonë
pokyèiai (mažiausiø kilnojamaisiais pašto veiklos
mažinti bendrovës
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5 ACP filialø
rentabilumà ir
sànaudas*
taupyti lëšas*
panaikinimas)
efektyvumà*
sumažins bendrovës
sànaudas*

*p<0,05

26 pav. Darbuotojø, kuriems pakanka informacijos apie pašto reformà(n = 42) ir kuriems
nepakanka informacijos (n = 188), apie sànaudø mažinimà išreikštumo palyginimas
217

Pertvarkomi apskrièiø centriniai paštai. vtv.lt. Panevėžio balsas (2009 kovo 31 d.). [žiûrëta 2009-04-02]. Prieiga per

internetà: <http://www.vtv.lt/naujienos/ekonomika/pertvarkomi-apskriciu-centriniai-pastai.html>.
218

Lietuvos paštas – ant permainø slenkšèio. balsas.lt. [žiûrëta 2008-08-20]. Prieiga per internetà:

<http://www.balsas.lt/naujiena/115111/lietuvos-pastas-ant-permainu-slenkscio/rubrika:naujienos-verslas-valdzia>
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Darbuotojų skatinimo sistemos tobulinimas, personalo mokymas. Kiekvienas esame
šiuolaikinës informacinës visuomenës dalis, todël turime tinkamai panaudoti naujausias žinias ir
ágûdžius. AB Lietuvos pašte ágyvendintas pašto darbuotojø kompetencijos ugdymo projektas „Per
paštà á pasaulá (3P)“. Šio projekto tikslai – suteikti darbuotojams papildomø vadybos, anglø kalbos,
kompiuterinio raštingumo žiniø ir galimybæ ágyti kompetencijà, reikalingà prisitaikyti prie
bendrovëje vykstanèiø pokyèiø bei juose dalyvauti. Be kompiuterinio raštingumo, anglø kalbos
kursø, buvo surengta bendrøjø mokymø: efektyvaus vadovavimo ir bendradarbiavimo, lyderystës;
projektø valdymo; pokyèiø valdymo ir kt.
Bendrovë, bûdama tarptautiniø pašto organizacijø – Pasaulinës pašto sàjungos, Europos
valstybiø pašto operatoriø asociacijos „PostEurop“, Baltijos šaliø paštø sàjungos narë ir vykdydama
ES direktyvø, reglamentuojanèiø pašto sektoriaus veiklà, reikalavimus, privalo užtikrinti teikiamø
paslaugø kokybæ ir nuolat rûpintis savo darbuotojø kompetencija219.
Statistiškai reikšmingai didesniai daliai apklaustøjø, kurie iš esmës nieko nežino apie pašto
reformà, nedalyvauja tobulinimosi kursuose, profesiniuose seminaruose ir kt. mokymuose (t = 3,768, p < 0,05) (27 pav.).

219

ES parama kompetencijos ugdymui (2007 balandis Nr. 4 (82)). AB Lietuvos pašto mėnraštis, p.3.
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1,49

Kvalifikacijos këlimo kursø metu gauta informacija yra
panaudojama planuojant tolesná darbà

1,54
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Pašto darbuotojø darbas nereikalauja didesnës kvalifikacijos,
todël jo tobulinimas nereikalingas (laiškininkai, darbininkai)

2,65

1,88

*p<0,05
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Skalės išreikštumas

žino pagrindinius momentus

kažkà girdëjo, bet iš esmës nieko nežino

27 pav. Žinanèiø pašto reformos pagrindinius momentus (n = 125) ir kažkà girdëjusiø, bet iš esmës
nieko nežinanèiø (n = 105) darbuotojø skatinimo sistemos tobulinimo, personalo mokymo
išreikštumo palyginimas
Tokie rodikliai, kaip bendrovëje dirba patyræ darbuotojai, turintys reikiamà išsilavinimà ir
kvalifikacijà, darbo vietø kompiuterizavimas reikalauja aukštesnës kvalifikacijos darbuotojø, ženkli
darbuotojø kvalifikacijos këlimo pažanga, atitinkanti jø individualià patirtá ir gabumus, pašto
darbuotojø darbas nereikalauja didesnës kvalifikacijos, todël jo tobulinimas nereikalingas,
kvalifikacijos këlimo kursø metu gauta informacija yra panaudojama planuojant tolesná darbà
statistiškai reikšmingai nesiskiria (p>0,05) tarp darbuotojø, kuriems žino pagrindinius momentus
apie pašto reformà ir kuries kažkà girdëjo, bet iš esmës nieko nežino.
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Paslaugų kokybės gerinimas. 24-ajame pasauliniame pašto kongrese iki 2016 metø pratæstas
PPS Paslaugø kokybës fondo gyvavimas.220 2001 metais Pasaulinëje pašto sàjungoje ákurtas fondas
finansuoja nacionaliniø paštø parengtus paslaugø gerinimo projektus. Lietuvos paštas parengë ir
pateikë fondui projektà „Brûkšninio kodo tarptautinëms ir vidaus registruotosioms siuntoms
informacinë sistema Lietuvos pašte“221. Projekto tikslas – vidaus ir tarptautinio pašto paslaugø
gerinimas.
Brûkšninio kodo informacinë sistema (BKIS) – kompiuterizuota informacinë sistema, skirtø
registruojamøjø pašto siuntø ir jø judëjimo informacijai apdoroti, centralizuotai rinkti ir saugoti bei
išsiuntimo dokumentams sudaryti. Ádiegus šá projektà sumažëjo rankø darbo, pagreitëjo siuntø
paruošimas ir persiuntimas, greièiau reaguojama á siuntø praradimus, kitus pašto taisykliø
pažeidimus, ámanoma diegti tiek vidaus, tiek tarptautiniø siuntø stebëjimo sistemà (Track & Trace) ,
sumažëjo klaidø, pildant žymeles, lydrašèius, galima greièiau parengti ataskaitas.
Tokie rodikliai, kaip paslaugø kokybë pakankama, paslaugø kokybës pagerinimui bûtina keisti
kasos aparatus kasos sistemomis, modernizuoti logistikos procesus, automatizuoti skirstymo
procesà, darbuotojø kvalifikacijos këlimas, UPP rinkos liberalizavimas konkurencijos padidinimui
statistiškai reikšmingai nesiskiria (p>0,05) tarp darbuotojø, kuriems žino pagrindinius momentus
apie pašto reformà ir kuries kažkà girdëjo, bet iš esmës nieko nežino. Taèiau statistiškai reikšmingai
didesniai daliai apklaustøjø, kurie iš esmës nieko nežinano apie pašto reformà, bûdinga nuomonë,
kad darbuotojø darbo užmokesèio sistema susiejama su darbo rezultatais (t = -2,943, p < 0,05), o
žinantiems pagrindinius momentus apie pašto reforma bûdinga nuomonë, kad panaikinus
rezervuotàsias pašto paslaugas, pašto paslaugø kokybë pagerës (t = -2,049, p < 0,05), taip pat
remiamasi klientø nuomone apie organizacijos veiklà, reguojama á jø pastangas bei kritikà (t =
3,121, p < 0,05) (28 pav.).

220

24-asis pasaulinis pašto kongresas nubrëžë naujas pašto sektoriaus plëtros gaires (2008 rugsëjis Nr. 9 (99)). AB

Lietuvos pašto mėnraštis, p.1.
221

Stambiøjø projektø diegimas (2005 spalis Nr. 10 (64)). AB Lietuvos pašto mėnraštis, p.2.
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Ar remiamasi klientø nuomone apie
organizacijos veiklà, reguojama á jø
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28 pav. Žinanèiø pašto reformos pagrindinius momentus (n = 125) ir kažkà girdëjusiø, bet iš esmës
nieko nežinanèiø (n = 105) paslaugø kokybës gerinimo išreikštumo palyginimas
Tokie rodikliai, paslaugø kokybës pagerinimui bûtina keisti kasos aparatus kasos sistemomis,
automatizuoti skirstymo procesà, darbuotojø darbo užmokesèio sistemos susiejimas su darbo
rezultatais, UPP rinkos liberalizavimas konkurencijos padidinimui, dëmesio kreipimas á klientø
nuomonæ statistiškai reikšmingai nesiskiria (p>0,05) tarp darbuotojø, kuriems žino pagrindinius
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momentus apie pašto reformà ir kuries kažkà girdëjo, bet iš esmës nieko nežino. Taèiau statistiškai
reikšmingai daliai apklaustøjø, kuriems pakanka apie pašto reformà, bûdinga nuomonë, kad
paslaugø kokybës pagerinimui bûtina modernizuoti logistikos procesus (t = 2,017, p < 0,05).
Didžiajai daliai apklaustøjø mano, kad paslaugø kokybë nepakankama (t = -2,997, p < 0,05)ir
panaikinus rezervuotàsias pašto paslaugas, pašto paslaugø kokybë nepagerës (t = -3,839, p < 0,05)
(29 pav.).

Ar remiamasi klientø nuomone apie
organizacijos veiklà, reguojama á jø pastangas
bei kritikà, atsakoma á klausimus?

2,04
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Ar pašto paslaugø kokybë pagerës, panaikinus
rezervuotàsias pašto paslaugas?

3,31
2,79

*p<0,05

UPP rinklos liberalizavimas padidintø
konkurencijà, pagerintø pašto paslaugø kokybæ

2,44
2,12

Paslaugø kokybës pagerinimui bûtina kelti
darbuotojø kvalifikacijà

1,36
1,48

Darbuotojø darbo užmokesèio sistemos
susiejimas su darbo rezultatais

1,6
1,52

Paslaugø kokybës pagerinimui bûtinas skirstymo
proceso automatizavimas

ne
taip

1,85
1,81

Paslaugø kokybës pagerinimui bûtina
modernizuoti logistikos procesus

1,48
1,83

Paslaugø kokybës gerinimui bûtina keisti kasos
aparatus kasos sistemomis

2,05
2,14
2,18

Paslaugø kokybë pakankama
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Skalės reikšmingumas

29 pav. Darbuotojø, kuriems pakanka informacijos apie pašto reformà (n = 42) ir kuriems
nepakanka informacijos (n = 188), paslaugø kokybës gerinimo išreikštumo palyginimas
Vidaus procesų tobulinimas, siekiant veiklos efektyvumo. 2007 m. bendrovës Klientø
aptarnavimo skyrius atliko gyventojø apklausà, siekdamas ávertinti pašto siuntø pristatymo
automobiliu veiksmingumà222. Šios apklausos tikslas – sužinoti gyventojø nuomonæ, kuris siuntø
222

Pašto siuntø pristatymas automobiliu – veiksmingas. (2007 gegužë Nr. 5 (83)). AB Lietuvos pašto mėnraštis, p.3.
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pristatymo bûdas patogesnis: dabartinis, kai pašto siuntos pristatomos automobiliu, ar ankstesnis,
kai pašto siuntas pristatë laiškininkas pësèiomis.
Siuntø pristatymo automobiliu apklausoje dalyvavo tierk verslo, tiek privatûs Lietuvos pašto
paslaugø vartotojai.
Apklausos rezultatai rodo, kad, siuntas pristatant automobiliu, pagerëjo siuntø pristatymo laikas
– daugumai klientø siuntos pristatomos tinkamesniu laiku, pagerëjo siuntø pristatymo kokybë
(daugiau siuntø pristatoma neapgadintø, t. y. nesulankstytø, nesušlapusiø), didesnë dalis klientø

Skalės išreikštumas

laiškininko, pristatanèio siuntas automobiliu, darbà vertina „labai gerai“.
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30 pav. Darbuotojø, kuriems pakanka informacijos apie pašto reformà(n = 42) ir kuriems
nepakanka informacijos (n = 188), vidaus procesø tobulinimo, siekiant veiklos efektyvumo,
išreikštumo palyginimas
Gauti rezultatai rodo, kad rodiklis skirstymo proceso automatizavimas pakankamas statistiškai
reikšmingai nesiskiria (p>0,05) tarp darbuotojø, kuriems pakanka informacijos apie pašto reformà ir
kuriems nepakanka informacijos. Taèiau statistiškai reikšmingai daliai apklaustøjø, kuriems
pakanka apie pašto reformà, bûdinga nuomonë, kad logistikos procesas pakankamai modernus (t =
2,118, p < 0,05), motorizuotas pristatymas efektyvesnis už pristatymà pësèiomis (t = 2,641, p <
0,05). Tai rodo, kad šios priemonës teigiamai veikia vidaus procesus, siekiant veiklos efektyvumo
(30 pav.).
Bendrovės įvaizdžio kūrimas, jo gerinimas. Pastaruoju metu Lietuvos paštas žiniasklaidoje
minimas itin dažnai. Bendrovës veiklà komentuoja ir žurnalistai, ir Seimo nariai.
„AB Lietuvos pašto siekis – tapti šiuolaikiška konkurencinga bendrove, tenkinanèia sparèiai
auganèius klientø poreikius ir dirbanèia pelningai, tapti ámone, kuria didžiuotøsi jos darbuotojai223“
– aiškina Lietuvos pašto generalinis direktorius E. Vaidelys.
223

Meliauskaitë, G. Kam naudinga kenkti Lietuvos paštui (2007 rugpjûtis Nr. 8 (86)). AB Lietuvos pašto mėnraštis, p.1.
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Lietuvos pašte ádiegtos modernios technologijos: elektroninë pasiuntiniø pašto siuntø paieškos
sistema, tarptautinio pašto siuntø siuntimo ir pristatymo kokybës tikrinimo sistema UNEX,
brûkšninio kodo informacinë sistema, centralizuota verslo valdymo sistema. Tai sudarë sàlygas
bendrovei tapti šiuolaikiškesne ir plësti paslaugas.
Lietuvos paštas, vykdydamas pokyèius visø pašto paslaugø naudotojø labui, tikisi visuomenës
palaikymo. Bendrovë ápareigota visiems Lietuvos gyventojams vienodomis sàlygomis teikti
universaliàsias pašto paslaugas ir siekia klientus aptarnauti geriau, drbti pelningai, išlaikyti
darbuotojus ir gerinti pašto paslaugø kokybæ.
Teikiamø paslaugø kokybë – tai kertinis pamatas, siekiant svarbiausiø bendrovës užsibrëžtø
tikslø, todël bûtent já reikia stiprinti ir tvirtinti. Kokybë leidžia išlaikyti esamus klientus ir pritraukti
naujø, kokybë – tai ir paslaugomis patenkinti klientai, pelnytas jø pasitikëjimas, tai ir padidëjusi
paslaugø apimtis, taip pat didëjanèios pajamos ir galimybë siekti geresniø tarptautiniø kokybës
tikrinimo rezultatø – visi šie veiksniai turi átakos bendrovës ávaizdžiui ir lemia bendrà finansinæ

Skalės reikšmingumas

ámonës sëkmæ224.
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kažkà girdëjo, bet iš esmës nieko nežino

31 pav. Žinanèiø pašto reformos pagrindinius momentus (n = 125) ir kažkà girdëjusiø, bet iš esmës
nieko nežinanèiø (n = 105) bendrovës ávaizdžio kûrimo, jo gerinimo išreikštumo palyginimas
Statistiškai reikšmingai didesniai daliai apklaustøjø, kurie iš esmës nieko nežino apie pašto
reformà, bûdinga nuomonë, kad lengva paaiškinti, kokius darbus atlieka bendrovë (t = -2,729, p <
0,05) (15 pav.). Tokie rodikliai, kaip bendrovë puikiai atlieka savo funkcijas, atliekamos funkcijos
yra labai reikalingos klientams, visuomenëje suprantamos atliekamos funkcijos, bendrovë gerai
vertinama visuomenëje, benrovë palankiai vertinama žiniasklaidos statistiškai reikšmingai
224

Paslaugø kokybë ir bendrovës ávaizdis neatskiriami (2007 gegužë Nr. 5 (83)). AB Lietuvos pašto mėnraštis, p.1.
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nesiskiria (p>0,05) tarp darbuotojø, kuriems žino pagrindinius momentus apie pašto reformà ir

Skalės reikšmingumas

kuries kažkà girdëjo, bet iš esmës nieko nežino (31 pav.).
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32 pav. Darbuotojø, kuriems pakanka informacijos apie pašto reformà (n = 42) ir kuriems
nepakanka informacijos (n = 188), bendrovës ávaizdžio kûrimo, jo gerinimo išreikštumo
palyginimas
Statistiškai reikšmingai daliai apklaustøjø, kuriems nepakanka informacijos apie pašto reformà,
bûdinga nuomonë, kad bendrovë puikiai atlieka savo funkcijas (t = -2,081, p < 0,05) (32 pav.).
Tokie rodikliai, kaip atliekamos funkcijos yra labai reikalingos klientams, visuomenëje suprantamos
atliekamos funkcijos, labai lengva paaiškinti, kokius darbus atlieka bendrovë, bendrovë gerai
vertinama visuomenëje, bendrovë palankiai vertinama žiniasklaidos statistiškai reikšmingai
nesiskiria (p>0,05) tarp darbuotojø, kuriems pakanka informacijos apie pašto reformà ir kuriems
nepakanka.
Darbuotojų motyvacija. Ágûdžiai tobulëja, jei yra tinkamai puoselëjami ir paremti profesionalia
patirtimi. Žinios naudingos, jei sklinda iš kompetentingø šaltiniø ir praktikuojamos kasdieninëje
veikloje.225.
Nuo 2006 m. kiekvienais metais vyksta AB Lietuvos pašto darbuotojø kompetencijos
vertinimas. Siekiama ávertinti darbuotojø praktinës veiklos rezultatus, profesinæ patirtá ir organizuoti
atitinkamà jo kvalifikacijos tobulinimà ir sudaryti prielaidas siekti profesinës karjeros ateityje,
nustatyti bendrovës darbuotojø kompetencijos ugdymo poreiká. Nors ir pasikeitë bendrovës

225

Ruoškimës kompetencijos vertinimui (2006 balandis Nr. 4 (70)). AB Lietuvos pašto mėnraštis, p.1.
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struktûra ir kai kuriø darbuotojø pareigybës, darbuotojai privalo išmanyti savo darbà, kokybiškai ir
kultûringai teikti paslaugas.
16 lentelë
Atsakymų į teiginius apie darbuotojų motyvaciją pasiskirstymas
Darbuotojų motyvacija
12.1. Darbuotojø motyvacija pakankama (ar
darbuotojai motyvuoti gerai dirbti ir kelti
kvalifikacijà)
12.2. Bendrovëje dirba pakankamai
profesionaliø darbuotojø
12.3. Darbo turinys bendrovëje atitinka
darbuotojø patirtá, interesus ir tobulëjimo
poreikius
12.4. Bendrieji bendrovës darbo tikslai ir
uždaviniai atitinka individualius darbuotojø
poreikius ir interesus
12.5. Pakankamai aiški personalo atranka ir
ádarbinimo sistema bendrovëje
12.6. Jûsø nuomone, bûtina didinti darbuotojo
atsakomybæuž atliktà darbà
12.7. Ar vertinama darbuotojø veikla?

Taip

Iš dalies

Nesutinku

26,1

43,0

29,1

Neturiu
nuomonės
1,7

42,2

51,7

5,2

0,9

23,5

65,2

4,3

7,0

13,9

61,7

15,2

9,1

26,5

31,3

28,7

13,5

65,7

26,5

5,7

2,2

14,3

62,6

14,8

8,3

Tyrimø duomenys parodë, kad dirbantieji yra iš dalies pakankamai motyvuoti gerai dirbti ir
kelti kvalifikacijà (43,0%), iš dalies bendrovëje dirba pakankamai profesionaliø darbuotojø
(51,7%), iš dalies darbo turinys bendrovëje atitinka darbuotojø patirtá, interesus ir tobulëjimo
poteikius (65,2%), iš dalies bendrieji bendrovës darbo tikslai ir uždaviniai atitinka individualius
darbuotojø poreikius ir interesus (61,7%), iš dalies aiški personalo atranka ir ádarbinimo sistema
bendrovëje (31,3%), didžiausios dalies apklaustøjø nuomone bûtina didinti darbuotojo atsakomybæ
už atliktà darbà (65,7%), darbuotojø veikla vertinama iš dalies (62,6%) (16 lentelë) (33 pav.).
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Jûsø nuomone, bûtina didinti darbuotojo atsakomybæ už
atliktà darbà

Bendrieji bendrovës darbo tikslai ir uždaviniai atitinka
individualius darbuotojø poreikius ir interesus
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33 pav. Atsakymø á teiginius apie darbuotojø motyvacijà pasiskirstymas
Statistiškai reikšmingø skirtumø nebuvo rasta nei pagal vienà požymá.
Pardavimų aktyvinimas. Nuo 2008 m. rugsëjo 1 d. Lietuvos paštas teikia naujà pasiuntiniø
pašto paslaugà verslo ámonëms Europos siuntinys (EPG). Tarptautiniø siuntiniø ar siuntiniø grupiø
pristatymo gavëjui, garantuojant jø áteikimà, paslauga teikiama daugelyje Europos šaliø.
Nuo 2008 m. rugsëjo 10 d. visuose kompiuterizuotuose Lietuvos paštuose, kuriuose teikiama
finansø ámonës „General Finansing“ paslauga „Kreditas 123“, gyventojai vartojimo kredità gali
gauti ne tik grynaisiais pinigais, bet ir á asmeninæ sàskaità banke. Šios paslaugos privalumai:
lankšèios kredito sàlygos, laiko taupymas, palankus mokëjimo grafikas bei galimybë rinktis, kokiu
bûdu pageidaujama gauti vartojimo kredità – grynaisiais ar ne grynaisiais pinigais226.

226

Gauti vartojimo kredità dar patogiau (2008 rugsëjis Nr. 9 (99)). AB Lietuvos pašto mėnraštis, p.2.
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34 pav. Darbuotojø, kuriems pakanka informacijos apie pašto reformà(n = 42) ir kuriems
nepakanka informacijos (n = 188), pardavimø aktyvinimo išreikštumo palyginimas
Paveiksle pateikti rezultatai atskleidžia, kad darbuotojams, kuriems pakanka apie pašto reformà,
bûdinga nuomonë, kad reikia didinti pašto paslaugø asortimentà (t = 2,139, p < 0,05) (34 pav.).
Tokie rodikliai, kaip pašto teikiamø paslaugø asortimentas pakankamas, suteikiamø namuose pašto
paslaugø skaièius pakankamas, pašto paslaugø pasiûla pakankama, klausimai kaip pašto paslaugø
naudotojai prašo suteikti paslaugas, kuriø pašte nëra, ar pakanka informacijos apie pašto paslaugas,
jø suteikimà statistiškai reikšmingai nesiskiria (p>0,05) tarp darbuotojø, kuriems pakanka
informacijos apie pašto reformà ir kuriems nepakanka.
UPP rezervuotosios dalies sureguliavimas. Liberalizavus rinkà, išliks ásipareigojimas
valstybëms užtikrinti universaliøjø pašto paslaugø (UPP) teikimà bent vienà kartà per dienà penkias
dienas per savaitæ visiems šalies naudotojams vienodomis sàlygomis. Liberalizavimas – tai
vienodos galimybës teikti paslaugas. Ir pašto paslaugø naudotojø, ir pašto paslaugø teikëjø interesus
gins nustatyta UPP teikimo tvarka. Nesvarbu, ar viena ámonë, ar kelios bus ápareigotos teikti UPP,
jos turës atitikti tam tikras UPP teikëjui keliamas sàlygas. Lietuvos paštas turi pasiruošti organizuoti
UPP teikimà liberalizuotoje rinkoje – reikës parengti ir priimti nemažai UPP teikimo tvarkà
reglamentuojanèiø teisës aktø, kurie užtikrins visiems pašto rinkos dalyviams vienodas sàlygas tapti
UPP teikëjais, o gyventojams – galimybæ naudotis UPP.
„Žinoma, po liberalizavimo konkurencija tikrai padidës verslo srityje ir miestuose, taèiau sunku
nuspëti, kokia padëtis bus ir kaimuose, kur nepelninga verslui dirbti“ – pastebi Linas Bakutis, RRT
Universaliøjø paslaugø skyriaus vedëjas227.

227

A. Vernickaitë. Laiškai klaidžioja vis ilgiau. Verslo žinios Nr. 231 (2007-12-05). [žiûrëta 2008-09-02]. Prieiga per

internetà: <archyvas.vz.lt/news.php?id=860722&strid=1002&rs=0&ss=1&y=2007%2012%2005 - 49k>.
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Lietuvos paštas jau dabar turi daug konkurentø, o jø gali dar padaugëti. Taèiau jie neteikia
paslaugø ten, kur darbo sànaudos didelës ir sunku uždirbti, t. y. kaimuose. Valstybei teks
apsispræsti, ar ginant vartotojø interesus reikëtø padengti nuostolingo UPP teikimo kaimiškose
vietovëse sànaudas ir kokiais bûdais tai daryti: skirti valstybës dotacijø, steigti kompensavimo
fondà ir padalyti sànaudas tarp pašto paslaugø teikëjø (ar naudotojø) ar pasirinkti koká kità bûdà.
Lietuvos paštas turëdamas tiek paštø ir išplëtotà infrastruktûrà, išliks didelæ átakà turinèiu pašto
rinkos dalyviu ir visiškai jà liberalizavus. Vienintelis Lietuvos paštas turi visoje šalyje pašto
paslaugø teikimo vietø tinklà ir šia prasme jis yra monopolininkas228.
Birutë Jagminienë, privaèias pašto paslaugas teikianèios ámonës „Bijusta“ direktorë sako, kad
rinkos liberalizavimas nedaug kà tepakeis. „Mums ir dabar niekas nedraudžia dirbti. Bëda – ne
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laiškø gramai, o kaip laiškà paduoti adresatui“, - sako p. B. Jagminienë.229
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35 pav. Žinanèiø pašto reformos pagrindinius momentus (n = 125) ir kažkà girdëjusiø, bet iš esmës
nieko nežinanèiø (n = 105) UPP rezervuotosios dalies sureguliavimo išreikštumo palyginimas
Gauti rezultatai rodo, kad tokie rodikliai kaip universaliøjø pašto paslaugø finansavimas
reikalingas klientø ir valstybës sàskaita, klientø ir valstybës sàskaita statistiškai reikšmingai
neskiriasi (p>0,05) tarp darbuotojø, kurie žinojo apie pašto reformà pagrindinius momentus, ir kurie
kažkà girdëjo, bet iš esmës nieko nežino. Taèiau statistiškai reikšmingai didesniai daliai
apklaustøjø, kurie iš esmës nieko nežino apie pašto reformà, nežino, ar rezervuotoji dalis bûtina (t =
-2,982, p < 0,05) (35 pav.).

228

Ar liberalizavimas reiškia ir privatizavimà (2007 gegužë Nr. 5 (83)). AB Lietuvos pašto mėnraštis, p.1.

229

A. Vernickaitë. Laiškai klaidžioja vis ilgiau. Verslo žinios Nr. 231 (2007-12-05). [žiûrëta 2008-09-02]. Prieiga per

internetà: <archyvas.vz.lt/news.php?id=860722&strid=1002&rs=0&ss=1&y=2007%2012%2005 - 49k>.
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36 pav. Darbuotojø, kuriems pakanka informacijos apie pašto reformà (n = 42) ir kuriems
nepakanka informacijos (n = 188), UPP rezervuotosios dalies sureguliavimo išreikštumo
palyginimas
Paveiksle pateikti rezultatai atskleidžia, kad darbuotojams, kuriems nepakanka informacijos
apie pašto reformà, bûdinga nuomonë, kad rezervuotoji pašto paslaugø dalis nebûtina (t = -2,191, p
< 0,05) (36 pav.). Tokie rodikliai kaip universaliøjø pašto paslaugø finansavimas reikalingas klientø
ir valstybës sàskaita, klientø ir valstybës sàskaita statistiškai reikšmingai nesiskiria (p>0,05) tarp
darbuotojø, kuriems pakanka informacijos apie pašto reformà ir kuriems nepakanka informacijos.
Pašto reformos trūkumai. Kalbant apie pašto reformos trûkumus darbuotojø požiûriu,
paaiškëjo, kad kilnojamasis paštas negali gerai atlikti funkcijø kaip stacionarus (42,6%), iš dalies
ACP filialø sumažinimas pablogins darbo efektyvumà (37,8%), pašto siuntø pristatymas pësèiomis
neracionalus (42,2%), bendrovës ávaizdis yra nepakankamas, todël bûtina já gerinti (57,0%), iš
dalies bendrovëje kvalifikuotø darbuotojø trûkumas (56,1%), bûtinas personalo mokymas (67,4%),
iš dalies logistikos procesas neefektyvus (48,3%), iš dalies infrastruktûra yra perteklinë (38,3%),
pašto darbuotojø skaièius neperteklinis (49,6%) (37 pav.).
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37 pav. Atsakymø á teiginius apie pašto reformos trûkumus pasiskirstymas
Pašto reformos privalumai. Kalbant apie pašto reformos privalumus darbuotojø požiûriu,
paaiškëjo, kad motorizuotas pristatymas yra efektyvesnis už pristatymà pësèiomis (50,9%),
bendrovës ávaizdis yra nepakankamas, todël reikia já gerinti (64,3%), iš dalies darbuotojø darbo
užmokesèio sistemos susiejimas su darbo rezultatais (44,8%), iš dalies logistikos procesas
pakankamai modernus (44,3%), iš dalies pašto teikiamø paslaugø asortimentas pakankamas
(52,6%), UPP rinkos liberalizavimas padidintø konkurencijà, pagerintø pašto paslaugø kokybæ
(38,7%), dauguma apklaustøjø neturi nuomonës, ar pašto paslaugø asortimento išplëtimas neátakotø
pašto paslaugø poreikio mažëjimo (31,3%), darbuotojø dabartinë skatinimo sistema nepakankama
(59,6%) (38 pav.).
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37 pav. Atsakymø á teiginius apie pašto reformos privalumus pasiskirstymas
4.3.5. Rezultatų aptarimas
Statistiškai reikšmingai didesnë dalis darbuotojø su aukštuoju išsilavinimu ir nebaigtu aukštuoju
išsilavinimu (p = 0,000, ÷2 = 15,458), taip pat užimantys aukštesnes pareigas (p = 0,000, ÷2 =
27,722) žino apie pašto reformà pagrindinius momentus, nei darbuotojai su žemesniu išsilavinimu ir
užimantys žemesnes paregas.
Tyrime dalyvavæ didžioji dauguma apklaustøjø (82%) nurodë, jog nepakanka informacijos apie
pašto reformà. Nors daugumai nepakako informacijos apie pašto reformà, taèiau pašto reforma
domina (97 proc.).
Statistiškai reikšmingai didžioji dalis darbuotojø nepriklausomai nuo išsilavinimo (p = 0,003,
÷2 = 20,179) ir užimanèiø aukštesnes pareigas (p = 0,000, ÷2 = 65,170) sužinojo daugiausia apie
pašto reformà iš darbdavio, bendradarbiø.
Daugelis respondentø teigë, kad reforma nereikalinga bûtinai dabar (43,9 proc.), taèiau daugelis
pritarë, kad reforma gal ir reikalinga, bet vëliau (46,1 proc.). Kadangi didžioji dalis apklaustøjø
pritarë reformos bûtinumui, galima manyti, kad didžioji dauguma bent neprieštaraus reformai. Tai,
105

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

kad 46,1 proc. nurodë, kad „reforma gal ir reikalinga, bet vëliau“ patvirtina prielaidà, kad
darbuotojai nesipriešins pašto reformos vykdymui.
Pašto paslaugø kokybæ daugelis apklaustøjø (83,9 proc.) vertina vidutiniškai
Tyrime dalyvavæ dirbantieji norodë, jog yra iš dalies pakankamai motyvuoti gerai dirbti ir kelti
kvalifikacijà (43,0%), iš dalies bendrovëje dirba pakankamai profesionaliø darbuotojø (51,7%), iš
dalies darbo turinys bendrovëje atitinka darbuotojø patirtá, interesus ir tobulëjimo poteikius
(65,2%), iš dalies bendrieji bendrovës darbo tikslai ir uždaviniai atitinka individualius darbuotojø
poreikius ir interesus (61,7%), iš dalies aiški personalo atranka ir ádarbinimo sistema bendrovëje
(31,3%), didžiausios dalies apklaustøjø nuomone bûtina didinti darbuotojo atsakomybæ už atliktà
darbà (65,7%), darbuotojø veikla vertinama iš dalies (62,6%).
Statistiškai reikšmingai didesniai daliai apklaustøjø, kurie kažkà girdëjo, bet iš esmës nieko
nežino apie pašto reformà, bûdinga nuomonë, kad:
- infrastruktûra yra perteklinë (t = -2,911, p < 0,05);
- kilnojamieji paštai yra perspektyvûs (t = -2,749, p < 0,05);
- nedalyvauja tobulinimosi kursuose, profesiniuose seminaruose ir kt. mokymuose (t = -3,768,
p < 0,05);
- darbuotojø darbo užmokesèio sistema susiejama su darbo rezultatais (t = -2,943, p < 0,05);
- kad lengva paaiškinti, kokius darbus atlieka bendrovë (t = -2,729, p < 0,05);
- nežino, ar rezervuotoji dalis bûtina (t = -2,982, p < 0,05).
Statistiškai reikšmingai didesniai daliai apklaustøjø žinantiems pagrindinius momentus apie
pašto reforma bûdinga nuomonë, kad:
- panaikinus rezervuotàsias pašto paslaugas, pašto paslaugø kokybë pagerës (t = -2,042, p <
0,05);
- remiamasi klientø nuomone apie organizacijos veiklà, reguojama á jø pastangas bei kritikà (t
= 3,121, p < 0,05).
Statistiškai reikšmingai didesniai daliai apklaustøjø, kuriems nepakanka apie pašto reformà,
bûdinga nuomonë, kad:
- filialø sumažinimas darbo efektyvumo nepablogins (t = 3,005, p < 0,05);
- reformos diegiamas lankstus tarifø taikymas pašto paslaugø vartotojams netaps patrauklesnis
(t = -3,620, p < 0,05);
- pašto reforma siekiama padidinti pašto veiklos rentabilumà ir efektyvumà (t = -2,406, p <
0,05);
- tokios reformos ágyvendinimo priemonës kaip bendrovës struktûriniai pokyèiai (mažiausiø 5
ACP filialø panaikinimas) (t = -2,402, p < 0,05), stacionariøjø paštø keitimas kilnojamaisiais (t = -
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4,398, p < 0,05), pristatymo proceso motorizavimas, bendrovës sànaudø nesumažins (t = -2,651, p <
0,05);
- paslaugø kokybë nepakankama (t = -2,997, p < 0,05) ir panaikinus rezervuotàsias pašto
paslaugas, pašto paslaugø kokybë nepagerës (t = -3,839, p < 0,05);
- bendrovë puikiai atlieka savo funkcijas (t = -2,081, p < 0,05);
- reikia didinti pašto paslaugø asortimentà (t = 2,139, p < 0,05;
- rezervuotoji pašto paslaugø dalis nebûtina (t = -2,191, p < 0,05).
Statistiškai reikšmingai daliai apklaustøjø, kuriems pakanka apie pašto reformà, bûdinga
nuomonë, kad:
- paslaugø kokybës pagerinimui bûtina modernizuoti logistikos procesus (t = 2,017, p < 0,05);
- logistikos procesas pakankamai modernus (t = 2,118, p < 0,05),
- motorizuotas pristatymas efektyvesnis už pristatymà pësèiomis (t = 2,641, p < 0,05).
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IŠVADOS
1. Remiantis dabartine patirtimi, pašto sektoriaus liberalizavimas neatnešë dideliø laimëjimø
vartotojams, tai lieèia aptarnavimo kokybës pagerinimà ir pašto paslaugø palankesnes kainas. Dël
rinkos atidarymo teigiama átaka buvo padaryta didiesiems klientams krintanèiø kainø formoje ir
naujiems paslaugø teikëjams naujai atsiradusiø rinkos galimybiø formoje. Privatûs klientai ir
smulkûs verslininkai po liberalizavimo turëjo tikëtis žymiø minusø, tokiø kaip kainø didëjimas
vienetinëms laiškø siuntoms ir universaliøjø paslaugø kokybës pablogëjimas. Pašto rinkos
atidarymo didëjanti átaka jokiu bûdu neatitinka kituose sektoriuose atnešanèios naudos klientams,
tai lieèia kainas ir kokybæ konkurencijoje. Rinkos atidarymo laimëjimai yra labai riboti ir šalia to
neproporcingai paskirstyti, tai lieèia naudà atnešanèià didiesiems siuntëjams ir naujiems teikëjams.
Nepaisant ideologiniø motyvø, nepasiteisino ekonomiškai pašto sektoriaus pilnas liberalizavimas.
2. Pilnai atidarius pašto rinkà iki numatytos datos, universaliøjø paslaugø finansavimui nëra
jokio tenkinamo sprendimo. Siûlomos ES komisijos alternatyvios finansavimo priemonës
neišbandytos, jø panaudojimo pasekmës pašto sektoriuje iki šiol nežinomos. Daugumoje šaliø
priimamos dël ekonominës sektoriaus reikšmës svarbios visuomeninës užduotys pašto ámoniø
atžvilgiu, paštas negali tapti eksperimento lauku universaliøjø paslaugø finansavimui konkurencijai
neutraliems mechanizmams. Problemos, kurios iškyla konkurencijoje universaliøjø paslaugø
ávykdymui ir finansavimui, buvo sušvelnintos ilgesniam laikui išsaugojant susiaurintà rezervuotà
sritá.
3. Pašto rinkos liberalizavimas veda prie darbo vietø praradimo. Tradicinëse pašto ámonëse
masinis užimtumo sumažinimas negali bûti išlyginamas konkurentams ir kaimyniniams logistikos
bei Ekspreso segmentams, sukuriant naujas darbo vietas. Neigiama užimtumo átaka pašto ámonëse
matoma ir kokybës srityje, taip pat ir pas naujus teikëjus. Didëjant pašto rinkø atvërimui auga
pavojus, kad konkurencija vyks dël darbo užmokesèio ir socialiniø garantijø mažinimo ir, esant
mažesnëms naujø teikëjø sànaudoms, dël prastesniø darbo sàlygø sumažës vis daugiau garantuotø
darbo vietø.
4. Universaliàsias paslaugas gali užtikrinti visiškas rinkos atvërimas 2013 m. Jei procesas bus
atidëtas, gali kilti pavojus, nes rinka vystosi greitai ir jà reikia toliau reformuoti. Kalbant apie
Europos pašto reguliavimo sistemà, nepripažánus besivystanèios rinkos pokyèiø, gali padidëti
spaudimas universaliøjø paslaugø ilgalaikiam tvarumui, nes rinkos jëgos nebus pakankamai
skatinamos.
Atlikus AB Lietuvos pašto veiklos pokyèius, iškylo šios tendencijos:
5. Keièiama ir tobulinama bendrovës valdymo struktûra, standartizuotos funkcijos ir vidinës
procedûros leis ateityje greièiau tobulinti ir centralizuoti vidinius procesus. Modernizuojant ámonæ
ir optimizuojant darbo procesus tikimasi pasiekti puikiø jos veiklos rezultatø. 2005 m. Lietuvos
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pašto ir VÁ„GIS-Centro“ atlikta analizë parodë, kad paštø tinklas Lietuvoje tankus, t. y. dalies paštø
teritorijas aprëpia kitø paštø aptarnavimo teritorijos. Kilnojamieji paštai – viena iš alternatyvø keisti
nuostolingus paštus kaimo vietovëse.
6. Pašto paslaugø kokybës pagrindinis rodiklis – pašto siuntø pristatymo laikas. Pašto paslaugø
kokybës reikalavimai Lietuvoje nevykdomi. Todël tam, kad pašto siuntos greièiau pasiektø gavëjus,
optimizuojamas paštø tinklas, pertvarkomas darbo organizavimas, stiprinama kokybës kontrolë
paštuose. Paslaugø kokybei gerinti bendrovë buvo numaèiusi palaipsniui nustatyti 6 darbo dienø
savaitæ šeštadieniais – sekmadieniais. Dël šio grafiko ávedimo labai padidëjo pašto sànaudos.
Siekiant sumažinti sànaudas, bendrovë planuoja visuose miesto ir kaimo paštuose nustatyti 5 darbo
dienø svaitæ (pirmadieniais – penktadieniais) pagal realø darbo krûvá.
7. Nuo 2006 m. sausio 1 d. pakeitus rezervuotøjø pašto siuntø svorio ribà nuo 100 gramø iki 50
gramø turëjo átakos bendrovës turimai pašto paslaugø rinkos dalies sumažëjimui.
8. Bendrovë ágyvendindama motorizuoto pristatymo plëtrà, susidûria su problema –
nuomojamo transporto priemoniø trûkumu dël mažos automobiliø nuomos kainos, nedidelio
laiškininkø atlyginimo, prastø kaimo keliø, žmogiškojo faktoriaus.
9. Sparti interneto plëtra, fiksuoto ir mobiliojo ryšio operatoriø informacijos perdavimas
internetu ir kitais bûdais, bankø ir kitø paslaugø teikëjø siûlomas atsiskaitymas tiesioginio debeto
bûdu mažina paslaugø, teikiamø paštuose poreiká. Be to verslininkai pradëjo skverbtis á ámokø,
mokesèiø priëmimo rinkos segmentà.
10. Lietuvos šalies ûkio augimo tempø mažëjimas, ûkio subjektø sànaudø taupymas ir mažëjanti
klientø perkamoji galia lëmë UPP paklausos mažëjimà.
11. UPP ir kitø paslaugø pajamos padidëjo, nes išaugo registruotøjø pašto korespondencijos
siuntø kiekis, be to padidëjo UPP ir kitø pašto paslaugø tarifai. Finansinës veiklos pajamø mažëjimà
2008 metais lëmë banko palûkanø dydis. Sànaudos padidëjo, nes bendrovë, siekdama mažinti
darbuotojø trûkumà ir jø kaità, nebloginti teikiamø paslaugø kokybës ir atsižvelgdama á didëjanèià
darbo kaità rinkoje gerokai didno darbo užmokestá ir tobulino darbo apmokëjimo sitemà. Bendrovei
nuolat trûksta laiškininkø, skirstytojø ir pašto operatoriø. Darbuotojø kaita turi neigiamà átakà
teikiamø paslaugø kokybei.
Atlikus anketiná tyrimà paaiškëjo, kad:
12. Statistiškai reikšmingai didesnë dalis darbuotojø su aukštuoju išsilavinimu ir nebaigtu
aukštuoju išsilavinimu (p = 0,000), taip pat užimantys aukštesnes pareigas (p = 0,000) žino apie
pašto reformà pagrindinius momentus, nei darbuotojai su žemesniu išsilavinimu ir užimantys
žemesnes paregas.
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13. Tyrime dalyvavæ didžioji dauguma apklaustøjø nurodë, jog nepakanka informacijos apie
pašto reformà. Nors daugumai nepakako informacijos apie pašto reformà, taèiau pašto reforma
domina.
14. Statistiškai reikšmingai didžioji dalis darbuotojø nepriklausomai nuo išsilavinimo (p < 0,05)
ir užimanèiø aukštesnes pareigas (p = 0,000) sužinojo daugiausia apie pašto reformà iš darbdavio,
bendradarbiø.
15. Daugelis respondentø teigë, kad reforma nereikalinga bûtinai dabar (43,9 proc.), taèiau
daugelis pritarë, kad reforma gal ir reikalinga, bet vëliau (46,1 proc.). Kadangi didžioji dalis
apklaustøjø pritarë reformos bûtinumui, galima manyti, kad didžioji dauguma bent neprieštaraus
reformai. Tai, kad 46,1 proc. nurodë, kad „reforma gal ir reikalinga, bet vëliau“ patvirtina prielaidà,
kad darbuotojai nesipriešins pašto reformos vykdymui.
16. Tyrime dalyvavæ dirbantieji norodë, jog yra iš dalies pakankamai motyvuoti gerai dirbti ir
kelti kvalifikacijà, iš dalies bendrovëje dirba pakankamai profesionaliø darbuotojø, iš dalies darbo
turinys bendrovëje atitinka darbuotojø patirtá, interesus ir tobulëjimo poreikius, iš dalies bendrieji
bendrovës darbo tikslai ir uždaviniai atitinka individualius darbuotojø poreikius ir interesus, iš
dalies aiški personalo atranka ir ádarbinimo sistema bendrovëje, didžiausios dalies apklaustøjø
nuomone bûtina didinti darbuotojo atsakomybæ už atliktà darbà, darbuotojø veikla vertinama iš
dalies.
17. Statistiškai reikšmingai didesniai daliai apklaustøjø, kurie kažkà girdëjo, bet iš esmës nieko
nežino apie pašto reformà, bûdinga nuomonë, kad infrastruktûra yra perteklinë (p < 0,05);
kilnojamieji paštai yra perspektyvûs (p < 0,05); nedalyvauja tobulinimosi kursuose, profesiniuose
seminaruose ir kt. mokymuose (p < 0,05); darbuotojø darbo užmokesèio sistema susiejama su darbo
rezultatais (p < 0,05); kad lengva paaiškinti, kokius darbus atlieka bendrovë (p < 0,05); nežino, ar
rezervuotoji dalis bûtina (p < 0,05).
18. Statistiškai reikšmingai didesniai daliai apklaustøjø žinantiems pagrindinius momentus apie
pašto reforma bûdinga nuomonë, kad panaikinus rezervuotàsias pašto paslaugas, pašto paslaugø
kokybë pagerës (p < 0,05); remiamasi klientø nuomone apie organizacijos veiklà, reguojama á jø
pastangas bei kritikà (p < 0,05).
19. Statistiškai reikšmingai didesniai daliai apklaustøjø, kuriems nepakanka apie pašto reformà,
bûdinga nuomonë, kad filialø sumažinimas darbo efektyvumo nepablogins (p < 0,05); reformos
diegiamas lankstus tarifø taikymas pašto paslaugø vartotojams netaps patrauklesnis (p < 0,05);
pašto reforma siekiama padidinti pašto veiklos rentabilumà ir efektyvumà (p < 0,05); tokios
reformos ágyvendinimo priemonës kaip bendrovës struktûriniai pokyèiai (mažiausiø 5 ACP filialø
panaikinimas) (p < 0,05), stacionariøjø paštø keitimas kilnojamaisiais (p < 0,05), pristatymo
proceso motorizavimas, bendrovës sànaudø nesumažins (p < 0,05); paslaugø kokybë nepakankama
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(p < 0,05) ir panaikinus rezervuotàsias pašto paslaugas, pašto paslaugø kokybë nepagerës (p <
0,05); bendrovë puikiai atlieka savo funkcijas (p < 0,05); reikia didinti pašto paslaugø asortimentà
(p < 0,05; rezervuotoji pašto paslaugø dalis nebûtina (p < 0,05).
20. Statistiškai reikšmingai daliai apklaustøjø, kuriems pakanka apie pašto reformà, bûdinga
nuomonë, kad paslaugø kokybës pagerinimui bûtina modernizuoti logistikos procesus (p < 0,05);
logistikos procesas pakankamai modernus (p < 0,05), motorizuotas pristatymas efektyvesnis už
pristatymà pësèiomis (p < 0,05).
21. Pasitvirtino iškelta hipotezë, kad pašto sektoriaus vykdoma reforma daro tiesioginæ átakà
bendrovës veiklos efektyvumui.
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1.

REKOMENDACIJOS
Liberalizuojant pašto paslaugø rinkà, aštrës konkurencinë kova, ir nacionalinis pašto

paslaugø teikëjas turi keistis. Norint prisitaikyti prie padëties rinkoje bûtina modernizuoti paslaugø
teikimà bei viso pašto veiklà. Šiam tikslui bûtina ágyvendinti daug reformø. Optimizavus pašto
veiklos administravimà, sumažinus paslaugø sànaudas, galima lëšas skirti pažangioms reformoms
ágyvendinti.
2.

Bûtina gerinti ámonës ávaizdá. Kilnojamieji paštai turi bûti sukurti išlaikant naujà požiûrá á

darbo ir klientø aptarnavimo sàlygas ir á bendrovës ávaizdžio kûrimà. Pagrindinis siekis, pertvarkant
bendrovæ, yra naujos Lietuvos pašto vertës sukûrimas. Lietuvos paštas, kaip verslo ámonë, turi
pakilti á aukštesná kokybës lygá. Lietuvos paštas yra svarbus vien todël, kad turi platø pašto tinklà.
Svarbu, kad paštai taptø modernûs, efektyviai teikiantys visapusiškas paslaugas gyventojams ir
verslo klientams.
3.

Atlikus tyrimà, paaiškëjo, kad reforma reikalinga. Panašûs procesai taip pat vyksta ávairiø

Europos šaliø paštuose. Globaliniu atžvilgiu pašto sektoriaus liberalizavimas yra labai skirtingas.
Europos Sàjunga yra rinkos atidarymo pašto sektoriuje vedlys. Tolimesniame ES pašto rinkos
liberalizavimo procese turëtø bûti apgalvotos pasekmës kitoms šalims. Ypaè turi bûti atkreiptas
dëmesys, kad pilnas rinkos atidarymas kai kurioms šalims turës neigiamas pasekmes, ypaè gali
turëti užimtumui ir universaliøjø paslaugø atlikimui nei iki šiol pastebëta ES rinkos atidarymo
procese. Greitas rinkos atidarymas bei visiškas teisiniø ir reguliuojanèiø rëmø perleidimas ES pagal
šûká „vienas stiprina visus“ neatitinka ypatingø problemø, susijusiø su pašto rinkø atidarymu,
sprendimo.
4.

Pagrindinë problema – numatyti veiksmus, kurie užtikrintø sëkmingà ir konkurencingà

pašto sektoriaus darbà, kad jis ir toliau teiktø aukštos kokybës universaliàsias paslaugas už
prieinamà kainà, siekiant užimtumo, užtikrinant ekonomikos konkurencingumà ir tenkinant klientø
poreikius. Prieš panaikinat rezervuotøjø paslaugø sektoriø, bûtinà universaliøjø paslaugø
finansavimui, reikia aiškiau apibrëžti pagrindà, kuriuo remiantis turi bûti vykdomas pašto paslaugø
liberalizavimas.
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1 priedas
AB LIETUVOS PAŠTO VALDYMO STRUKTŪRA nuo 2009 m. balandžio 1 d.
Visuotinis akcininkų susirinkimas

Stebėtojų taryba
Valdyba
Generalinis direktorius

Ūkio valdymo
direktorius

Pardavimų
direktorius

Eksploatacijo
s direktorius

Finansų
direktorius

Personalo
direktorius

Finansų ir
buhalterinės
apskaitos
skyrius

Darbuotojų
saugos ir
sveikatos
skyrius

Ekonomikos
skyrius

Personalo
skyrius

Finansinių
paslaugų
skyrius

Bendrasis
skyrius

Informacinių
technologijų
skyrius

Teisės skyrius

Turto valdymo
tarnyba

Klientų
aptarnavimo
skyrius

Eksploatacijos
skyrius

Saugos skyrius

Spaudos
platinimo
skyrius

Logistikos
skyrius

Pirkimų skyrius

Pašto ženklų
leidybos skyrius

Technikos
skyrius

Spausdinnimo
paslaugų
tarnyba

Transporto
tarnyba

Paslaugų
teikimo vietų
valdymo skyrius

Pasiuntinių
pašto skyrius

Vidaus
audito
skyrius
Paslaugų
kokybės
skyrius

Ryšių su
visuomene
skyrius

Tarptautinių ryšių
ir
protokolo
skyrius

Filialai

Kauno
filialas

Klaipėdos
filialas

Panevėžio
filialas

Šiaulių
filialas

123

Vilniaus
filialas

Pašto
pervežimo
centras

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

2 priedas

ANKETA

Atliekant pašto sektoriaus reformos tyrimà yra vykdoma darbuotojø apklausa, siekiant ištirti
reformos reikalingumà bei suformuluoti pagrindines nuostatas, kaip bûtø galima jà tobulinti.
Maloniai prašome atsakyti á anketos klausimus, teisingà atsakymà pažymëkite ženklu × ar árašykite
atsakymà.
Svarbu, kad atsakytumëte á visus testo klausimus. Tai padidins tyrimo rezultatø tikslumà.
Anketa anoniminë.
1. Informuotumas apie pašto reformą
1.1. Teko girdëti apie pašto reformà

žino pagrindinius momentus
kažkà girdëjo, bet iš esmës nieko nežino
nieko negirdëjo ir nežino
Taip
Ne
Taip
Nelabai
Visiškai ne
iš darbdavio, bendradarbiø
iš laikrašèiø
iš TV
iš Radijo
internetiniame tinklalapyje

1.2. Apie tai pakanka informacijos
1.3. Domina pašto reforma
1.4. Iš kur daugiausia sužinote apie numatomus
pokyèius pašte?

2. Reformos reikalingumo vertinimas
2.1. Reforma reikalinga bûtinai dabar
2.2. Reforma gal ir reikalinga, bet vëliau
2.3. Reforma nereikalinga

taip

ne

nežinau

3. Kaip vertinate pašto paslaugų kokybę?
3.1. Kokybë aukšta
3.2. Kokybë vidutiniška
3.3. Kokybë prasta

taip

ne

nežinau

Kaip vertinate reformos pokyèius pašte? Pažymëkite:
Taip
4. Viešojo pašto tinklo optimizavimas

Iš dalies

Nesutinku

Neturiu
nuomonës

Taip

Iš dalies

Nesutinku

Neturiu
nuomonës

Taip

Iš dalies

Nesutinku

Neturiu
nuomonës

4.1. Infrastruktûra yra perteklinë
4.2. Kilnojamieji paštai kaimuose yra
perspektyvûs
5. Valdymo ir struktūros optimizavimas
5.1. Tobulinti bendrovës struktûrà,
sumažinant ACP filialø skaièiø
5.2. Filialø sumažinimas pablogins pašto
darbo efektyvumà
6. Pašto paslaugų teikimo sąlygos
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6.1. Reformos diegiamas lankstus tarifø
taikymas taptø patrauklesnis pašto paslaugø
vartotojams
6.2. Geresnës paslaugø teikimo salygos
padidintø teikiamø paslaugø vertæ
Taip

Iš dalies

Nesutinku

Neturiu
nuomonës

8. Darbuotojų skatinimo sistemos
tobulinimas, personalo mokymas
8.1. Bendrovëje dirba patyræ darbuotojai,
turintys reikiamà išsilavinimà ir
kvalifikacijà
8.2. Dalyvaujate tobulinimosi kursuose,
profesiniuose seminaruose ir kt.
8.3. Darbo vietø kompiuterizavimas (IT
diegimas) reikalauja aukštesnës kvalifikacijos darbuotojø, personalo mokymo
8.4. Pastebite ženklià darbuotojø
kvalifikacijos këlimo pažangà, atitinkanèià
jø individualià patirtá ir gabumus
8.5. Pašto darbuotojø darbas nereikalauja
didesnës kvalifikacijos, todël jo tobulinimas
nereikalingas (laiškininkai, darbininkai)
8.6. Kvalifikacijos këlimo kursø metu gauta
informacija yra panaudojama planuojant
tolesná darbà

Taip

Iš dalies

Nesutinku

Neturiu
nuomonës

9. Paslaugų kokybės gerinimas

Taip

Iš dalies

Nesutinku

Neturiu
nuomonës

7. Sąnaudų mažinimas
7.1. Pašto reforma siekiama padidinti pašto
veiklos rentabilumà ir efektyvumà
7.2. Bendrovës struktûriniai pokyèiai
(mažiausiø 5 ACP filialø panaikinimas)
sumažins bendrovës sànaudas
7.3. Stacionariøjø paštø keitimas kilnojamaisiais – puiki galimybë taupyti lëšas
7.4. Pristatymo proceso motorizavimas –
gera priemonë mažinti bendrovës sànaudas

9.1. Paslaugø kokybë pakankama
9.2. Paslaugø kokybës pagerinimui bûtina
keisti kasos aparatus kasos sistemomis
9.3. Paslaugø kokybës pagerinimui bûtina
modernizuoti logistikos procesus
9.4. Paslaugø kokybës pagerinimui bûtinas
skirstymo proceso automatizavimas
9.5. Darbuotojø darbo užmokesèio sistemos
susiejimas su darbo rezultatais
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9.6. Paslaugø kokybës pagerinimui bûtina
kelti darbuotojø kvalifikacijà
9.7. UPP rinkos liberalizavimas padidintø
konkurencijà, pagerintø pašto paslaugø
kokybæ
9.8. Ar pašto paslaugø kokybë pagerës,
panaikinus rezervuotàsias pašto paslaugas?
9.9. Ar remiamasi klientø nuomone apie
organizacijos veiklà, reaguojama á jø
pastangas bei kritikà, atsakoma á klausimus?
10. Vidaus procesų tobulinimas, siekiant
veiklos efektyvumo
10.1. Logistikos procesas pakankamai
modernus
10.2. Skirstymo proceso automatizavimas
pakankamas
10.3. Motorizuotas pristatymas efektyvesnis
už pristatymà pësèiomis

Taip

Iš dalies

Nesutinku

Neturiu
nuomonës

11. Bendrovės įvaizdžio kurimas, jo
gerinimas
11.1. Bendrovë puikiai atlieka savo
funkcijas
11.2. Atliekamos funkcijos yra labai
reikalingos klientams
11.3. Visuomenëje suprantamos atliekamos
funkcijos
11.4. Labai lengva paaiškinti, kokius darbus
atlieka bendrovë
11.5. Bendrovë gerai vertinama
visuomenëje
11.6. Bendrovë palankiai vertinama
žiniasklaidos

Taip

Iš dalies

Nesutinku

Neturiu
nuomonës

12. Darbuotojų motyvacija

Taip

Iš dalies

Nesutinku

Neturiu
nuomonës

12.1. Darbuotojø motyvacija pakankama (ar
darbuotojai motyvuoti gerai dirbti ir kelti
kvalifikacijà)
12.2. Bendrovëje dirba pakankamai
profesionaliø darbuotojø
12.3. Darbo turinys bendrovëje atitinka
darbuotojø patirtá, interesus ir tobulëjimo
poreikius
12.4. Bendrieji bendrovës darbo tikslai ir
uždaviniai atitinka individualius darbuotojø
poreikius ir interesus
12.5. Pakankamai aiški personalo atranka ir
ádarbinimo sistema bendrovëje
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12.6. Jûsø nuomone, bûtina didinti
darbuotojo atsakomybæ už atliktà darbà
12.7. Ar vertinama darbuotojø veikla?
13. Pardavimų aktyvinimas

Taip

Iš dalies

Nesutinku

Neturiu
nuomonës

13.1. Pašto teikiamø paslaugø asortimentas
pakankamas
13.2. Suteikiamø namuose pašto paslaugø
skaièius pakankamas
13.3. Pašto paslaugø pasiûla pakankama
13.4. Jûsø manymu, ar reikia didinti pašto
paslaugø asortimentà?
13.5. Ar dažnai pašto paslaugø naudotojai
prašo suteikti paslaugas, kuriø pašte nëra?
13.6. Ar pakanka informacijos (reklamos)
apie pašto paslaugas, jø suteikimà
Jei reikia didinti pašto paslaugø asortimentà, išvardinkite:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Taip
14. UPP rezervuotosios dalies
sureguliavimas
14.1. Ar bûtina rezervuotoji pašto paslaugø
dalis?
14.2. Universaliøjø pašto paslaugø
finansavimas reikalingas klientø sàskaita
14.3. Universaliøjø pašto paslaugø
finansavimas reikalingas klientø ir valstybës
sàskaita

Iš dalies

Nesutinku

Neturiu
nuomonës

Taip

Iš dalies

Nesutinku

Neturiu
nuomonës

15. Pašto reformos trūkumai

15.1. Kilnojamasis paštas negali gerai atlikti
funkcijø kaip stacionarus (trumpas
stovëjimo laikas, pajamø sumažëjimas)
15.2. ACP filialø sumažinimas pablogins
pašto darbo efektyvumà
15.3. Pašto siuntø pristatymas pësèiomis
neracionalus
15.4. Bendrovës ávaizdis yra
nepakankamas, todël já bûtina gerinti
15.5. Bendrovëje kvalifikuotø darbuotojø
trûkumas
15.6. Bûtinas personalo mokymas
15.7. Logistikos procesas neefektyvus
15.8. Infrastruktûra yra perteklinë
15.9. Pašto darbuotojø skaièius perteklinis
Kita (išvardinkite):
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
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16. Pašto reformos privalumai

Taip

Iš dalies

Nesutinku

Neturiu
nuomonës

16.1. Motorizuotas pristatymas efektyvesnis
už pristatymà pësèiomis
16.2. Bendrovës ávaizdis yra pakankamas,
todël nereikia jo gerinti (jo gerinimas taptø
nuostolingas)
16.3. Darbuotojø darbo užmokesèio
sistemos susiejimas su darbo rezultatais
16.4. Logistikos procesas pakankamai
modernus
16.5. Pašto teikiamø paslaugø asortimentas
pakankamas
16.6. UPP rinkos liberalizavimas padidintø
konkurencijà, pagerintø pašto paslaugø
kokybæ
16.7. Pašto paslaugø asortimento išplëtimas
neátakotø pašto paslaugø poreikio mažëjimo
16.8. Darbuotojø dabartinë skatinimo
sistema pakankama
Kita (išvardinkite)
................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
moteris

17. Jūsų lytis

vyras

18-25
26-35
36-45
46-55
56 ir daugiau

18. Jūsų amžius (metai)

19. Jūsų išsilavinimas

nebaigtas vidurinis
vidurinis, spec. vidurinis
aukštesnysis
nebaigtas aukštasis/aukštasis

20. Jūsų statusas (pareigos)

vadovas
skyriaus viršininkas, pavaduotojas
vyresnysis specialistas
specialistas, tarnautojas
pašto viršininkas, pavaduotojas
pašto operatorius
laiškininkas, laiškininkas, vair. automobilá
darbininkas

21. Jûs dirbate bendrovëje (pažymëkite atitinkamame langelyje):
iki 5 metø
5-9 metø
10-15 metø
virš 15 metø
Dėkojame!
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