STIF :
Cơ quan tổ chức giao thông công
cộng tại vùng Ile-de-France

Hội thảo về quản lý và khai thác mạng lưới giao
thông công cộng công suất lớn
Quản lý mạng lưới giao thông tại Paris
Véronique HAMAYON, Tổng thư ký STIF
Hà Nội, thứ hai ngày 19 tháng 11 năm 2012

Giới thiệu vùng Ile-de-France

11,6 triệu dân
6 triệu việc làm
29 % GNP
12 000 km² diện tích
22,5 % tổng số dân trong độ
tuổi lao động của cả nước

 Tổ chức hành chính
 1 Hội đồng vùng
 8 tỉnh( hành chính) trong đó
có thành phố Paris
 115 cơ quan nhà nước về
hợp tác liên địa phương cấp
xã
 1 281 đô thị
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Stade de France 2005 (Copyright: Thomas FAIVRE-DUBOZ)
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Tổ chức thể chế

Liên minh châu Âu

Luật EU
Mục tiêu chung của
các chính sách công
Phí, thí điểm và phát triển mạng
lưới, tài chính

Nhà nước
Luật quốc gia
STIF

Vận hành các mạng lưới
Công ty khai thác

Hợp đồng
STIF
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Phân quyền quản lý STIF

•

•

•
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Thành lập năm 1959, STIF do nhà nước
điều hành cho đến ngày 1 tháng 7
năm 2005. Trong thời gian đó, nhà
nước vẫn nắm đa số ghế tại Hội đồng
và giữ vai trò chủ tịch của STIF.
Nhà nước (trung ương) hiện nay không
còn đại diện tại Hội đồng của STIF hoặc
Hội đồng vùng hiện nắm đa số ghế
trong Hội đồng quản trị và ban chủ
tịch
2 đại diện mới được bầu vào hội đồng
:
– một đại diện từ các doanh nghiệp
(làm kinh tế) do Phòng CNTM
vùng (CRCI) chỉ định
– một đại diện của cơ quan hợp tác
liên địa phương (EPCI) của vùng
Ile-de-France
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5
5
Etat

Région

Ville de Paris

1

Départements

1

7
15

5
Région

Ville de Paris

Départements

CRCI*

*CRCI : Phòng công nghiệp thương mại vùng
**EPCI : Cơ quan hợp tác liên địa phương (cấp xã)

EPCI**
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Quy chế và tổ chức của STIF

15
STIF là Cơ quan tổ chức giao thông
vùng Île-de-France, từ khi phân
quyền quản lý vào năm 2005, STIF
đặt dưới sự điều hành của một Hội
đồng gồm 29 thành viên, do chủ
tịch của Hội đồng vùng Île-deFrance làm chủ tịch

1
1

5 1
1

1

1

1

Jean Paul HUCHON – chủ tịch STIF

+ 1 đại diện của EPCI
+ 1 một đại diện của RCI Paris IDF
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Nhiệm vụ của STIF

•

STIF là một cơ quan tổ chức tổng thể, có năng lực và thẩm quyền tổ chức đối
với tất cả các phương thức giao thông trong phạm vi vùng Ile de France.

•

Các nhiệm vụ chính của STIF gồm
 Xác định các loại hình dịch vụ giao thôngcông cộng,
mức phí, các mức độ cung cấp cho các khu vực khác
nhau trên mạng lưới, mục tiêu chất lượng dịch vụ
 Ký hợp đồng với các công ty khai thác mạng lưới và
kiểm soát hoạt động của các công ty đó
 Lập quy hoạch giao thông đi lại
 Nghiên cứu và thực hiện đầu tư để hiện đại hóa
và phát triển mạng lưới
 Xây dựng phương án kết nối đa phương thức
 Đồng thời đảm bảo sự cân bằng bền vững về tài chính
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Các hợp đồng tham vọng và yêu cầu cao

 Ràng buộc trách nhiệm doanh nghiệp : RATP, SNCF Ile de France, 76 công
ty khai thác tư nhân (phần lớn là chi nhánh của EOLIA TRANDEV, KEOLIS,
RATP DEV) cùng tập hợp trong Optile
 Hợp đồng 4 năm yêu cầu phải cung cấp dịch vụ chất lượng, đảm bảo
nguồn thu, các mục tiêu về giao thông đi lại, minh bạch về thông tin và
các khoản đầu tư cần thực hiện
 Các doanh nghiệp cam kết :
- cung cấp dịch vụ đúng mức giá theo quy định
- cung cấp dịch vụ chất lượng (chỉ số/mục tiêu đi kèm thưởng phạt), thực
hiện các đầu tư cần thiết
 Vai trò của STIF : xây dựng dịch vụ tham chiếu được yêu cầu, cung cấp
các khoản tài chính dự trù theo hợp đồng, cơ chế thưởng phạt, kiểm tra
các công ty khai thác, giám sát việc thực hiện các nghĩa vụ
 Minh bạch thông tin : STIF có quyền kiểm tra và kiểm toán
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Metro, tramway, T Zen
(2011)

14 tuyến trong đó có 2 tuyến
tự động
– 217 km chiều dài
– 300 ga
– 1 524 triệu lượt
khách
4 tuyến tàu điện
– 42 km chiều dài
– 70 bến
– 114 triệu lượt khách
1 tuyến T Zen

Các công ty khai thác :
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Mạng lưới đường sắt vùng (2011)

•

5 tuyến RER (trong đó có
2 tuyến đồng khai thác) và
một hệ thống đường sắt
vùng cổ điển
– 1 525 km chiều dài
– 448 ga
– 1 167 triệu lượt
khách

•

Các công ty khai thác

•

Phần lớn mạng lưới
đường sắt vùng thuộc RFF
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Mạng xe buýt (2011)

•

1 449 tuyến
– 24 660 km
– 32 024 bến
– 1 332 triệu lượt
khách

•

Công ty khai thác
- 352 tuyến

- 76 công ty tư nhân
khai thác 1081 tuyến

(phần lớn các cty này là chi nhánh
của Kéolis, Véolia-Transdev và
RATP – DEV)
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Mạng lưới giao thông vùng Ile-de-France

The Ile-de-France public transport network
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Tài chính cho vận hành
3 nguồn tài chính chính của STIF
Tài chính cho vận hành giao thông công cộng vùng Ile-de-France

Cộng đồng

ngân sách
cho GT

Hành khách
Tiền vé

Chủ DN

Tiền hoàn vé

Khác

Quảng cáo, tiền phạt
,bản các sản phẩm
dư

Thu từ tiền vé = 3 297 M€
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Phân bổ các khoản đóng góp theo quy chế

Các khoản đóng góp theo quy chế của các thành viên của STIF liên quan đến việc
khai thác mạng lưới sẽ quyết định số ghế tại Hội đồng của mỗi thành viên
Trước 2005

Sau 2005

•

Nhà nước

:

51,400 %

•

Vùng Ile-de-France

:

18,600 %

51,000 %

•

Thành phố Paris

:

18,600 %

30,380 %

•

Tỉnh

Hauts-de-Seine

:

4,740 %

7,742 %

•

Tỉnh

Seine-Saint-Denis

:

2,295 %

3,749 %

•

Tỉnh

Val-de-Marne

:

1,845 %

3,014 %

•

Tỉnh

Yvelines

:

0,975 %

1,593 %

•

Tỉnh

Essonne

:

0,600 %

0,980 %

•

Tỉnh

Val-d’Oise

:

0,555 %

0,907 %

•

Tỉnh

:

0,390 %

0,637 %

Seine et Marne

-
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Các luồng tài chính chính

Vùng

Đóng góp

Chủ DN

Tiers payants /
Titres sociaux

Tỉnh

STIF

Địa phương hoặc
cụm địa phương
Trợ cấp cho các khu vực địa lý
phải bù lỗ

Hợp đồng

Thanh toán
Carte Orange

SNCF

RATP

OPTILE

Titres

Hộ gia đình
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Các khoản đầu tư : chia sẻ chi phí

Các khoản tài chính được chia sẻ giữa Nhà nước, địa phương, STIF và các công ty
khai thác nhà nước tùy theo từng loại đầu tư
Các cơ chế đầu tư chính

 Đối với việc xây mới hoặc mở rộng tuyến chính :
 Hợp đồng dự án Nhà nước – Vùng, cam kết 6 năm. Giai đoạn 2007 -2013, một khoản trị giá 3 tỷ € (60 %
Vùng, 25 % Nhà nước, 15 % tỉnh)
 Các hợp đồng riêng Vùng – Tỉnh. Giai đoạn 2007 – 2013, một khoản trị giá 1 tỷ € 50 % Vùng và 50 %
Tỉnh)
 Đối với các quy hoạch thuộc phạm vi địa phương (buýt, điểm giao chuyển, thông tin hành khách) :
 trợ cấp của Vùng và STIF với sự tham gia của chủ đầu tư
 Đối với các thiết bị tàu, tài chính sẽ do STIF đảm trách theo hai hình thức :
 trợ cấp đầu tư rót cho các công ty khai thác
 đảm trách các chi phí khấu hao (mà các cty khai thác phải chịu) trong hợp đồng STIF – công ty khai thác

Kế hoạch giao thông và mạng lưới giao thông của vùng thủ đô Grand Paris : Nhà
nước đóng vai trò chính với việc thành lập công ty Société du Grand Paris
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Các khoản đầu tư của STIF năm 2012

700

Emprunt

600

Produit des
amendes
Subventions

179
500
145

Autres recettes
réelles
Autofinancement

Mouvements
comptables

400

57
24

300

80

200

156

153

Mouvements
comptables

33
25

Budget courant

80,5

Développement des
réseaux
Qualité de service
349

Le matériel roulant
représente presque
60% des dépenses
réelles
d’investissement

Matériels roulants
ferrés et bus

100
0

Recettes d'investissement 2012

•
•

Dépenses d'investissement 2012

Các khoản chi đầu tư lên đến 640,1 tr.€
Cơ cấu đầu tư cho giao thông nằm ngoài các khoản thu chi kế toán bao gồm :
– 40 % vay,
– 17 % tự hạch toán,
– 43 % hỗ trợ (12 %) và tiền phạt (31 %).
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Chính sách của STIF từ năm 2005

Kể từ khi phân quyền quản lý, STIF đã đưa ra một chính sách hiện đại hóa và
phát triển mạng lưới đầy tham vọng sau một thời gian dài kém đầu tư :
 STIF dành ngân sách đầu tư để cải thiện và hiện đại hóa mạng lưới với ưu tiên dành cho trang
thiết bị tàu, toa xe : gần 2 tỷ € cam kết đầu tư trực tiếp từ năm 2006 cùng với các khoản ddauff
tư của các công ty nhà nước.
 Ngoài ra còn tăng đầu tư cho các doanh nghiệp được nhận tài trợ trong khuôn khổ các hợp
đồng ký kết
 Cải thiện chất lượng dịch vụ : các sơ đồ quy hoạch tổng thể mới (2 tỷ € chỉ tính riêng cho
việc tăng mức độ tiếp cận với các dịch vụ PMR) do STIF và các cộng đồng địa phương đầu tư.
 Tăng lượng cung dịch vụ giao thông : gần 500 tr. € các dịch vụ mới từ năm 2006 (chi
thường xuyên)

 Cải thiện và hiện đại hóa hệ thống tính phí : giảm số vùng tính phí từ 8 xuống còn 5 vùng
 Chuẩn bị cho tương lai : PDUIF và Plan de Mobilisation
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Phân bổ các phương thức giao thông tại vùng Ile-de-France

Số lượt đi lại/ngày (triệu) tính theo từng phương thức

41 triệu lượt đi lại/ngày
Paris + khu vực lõi : 57 %
(và tới 87% nếu tính thêm cả khu vực
trung tâm)
Đi bộ là phương thức giao thông chính.

Xe ô tô cá nhân vẫn còn nhiều nhưng không
tăng trong 10 năm gần đây.
Giao thông công cộng càng ngày càng được
sử dụng nhiều.

Lưu lượng hành khách sử dụng các phương tiện GTCC tăng mạnh

Số lượt khách hàng năm

Tăng mạnh ở Paris và các vùng
ngoại vi hẹp
Tình trạng quá tải xuất hiện đối
với dịch vụ métro và RER
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Kế hoạch giao thông đô thị của vùngIle-de-France (PDUIF)

Thay đổi điều kiện đi lại
1

Thay đổi hành vi

Xây dựng TP đi lại thuận tiện hơn cho người đi bộ, đi xe
đạp và sử dụng các phương tiện giao thông công cộng

2

Tăng tính hấp dẫn cho các dịch vụ giao thông công cộng

3

Khuyến khích đi bộ

4

Tạo luồng gió mới cho việc đi lại bằng xe đạp

5

Có biện pháp hành động đối với các điều kiện sử dụng
phương tiện giao thông cá nhân có động cơ

6

Tăng khả năng tiếp cận của toàn bộ các dịch vụ giao thông
đi lại

7

Hợp lý hóa việc tổ chức các luồng hàng hóa và tạo thuận
lợi cho việc sử dụng đường thủy và đường sắt

8

Xây dựng hệ thống quản trị có khả năng
ràng buộc trách nhiệm của các tác nhân
tham gia vào kế hoạch giao thông của
vùng (PDUIF)

9

Biến người dân vùng thủ đô thành người
tham gia giao thông có trách nhiệm

Các thay đổi này phải diễn ra đồng thời, có tác động
qua lại để có thể giải quyết được những thách thức
về quy hoạch giao thông đô thị
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Kế hoạch giao thông đô thị của vùngIle-de-France (PDUIF)





Những mục tiêu tham vọng trong bối cảnh
nhu cầu đi lại gia tăng
– + 7% do phát triển đô thị trong vùng
(theo dự báo của sơ đồ quy hoạch đô
thị tổng thể)
Các mục tiêu về giao thông đi lại đã được
tính toán nhằm giảm được 20 % lượng khí
thải gây hiệu ứng nhà kính do giao thông từ
nay đến năm 2020

Mục tiêu đối với phát triển sử dụng
các phương thức giao thông khác nhau

-2%
+ 10%
+ 20%
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Tăng tính hấp dẫn cho các phương tiện giao thông công cộng
STIF, cty khai thác, RFF

Mục tiêu : + 25 % lượng cung từ nay đến năm 2020
•

Phát triển nguồn cung các dịch vụ GTCC tin cậy, đều đặn
và phù hợp với nhu cầu
– Nguồn cung được phân cấp : các phương thức và
mức dịch vụ cung cấp phù hợp với nhu cầu
• về địa lý
• về thời gian
– Dịch vụ rõ ràng đối với người sử dụng
– Dịch vụ đáng tin cậy
– Dịch vụ chất lượng cao

Để đạt được các mục tiêu trên, cần tăng chi tiêu
cho vận hành thêm 35 %
•

Tạo thuận lợi cho việc sử dụng các phương tiện GTCC đối
với mọi hành khách và đặc biệt là phải cải thiện điều kiện
để nâng cao mức độ kết nối giữa các phương thức.
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Thiết bị tàu hiện đại, giảm ô nhiễm

Ước tính nhu cầu là hơn 10 tỷ € trong 10 năm tới
(ngoài mạng lưới giao thông của vùng Grand Paris)
Francilien

Métro MF 01

Tzen

RER A – MI 09
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Bán vé từ xa tại vùng Ile de France



Hàng triệu thẻ Navigo đang được sử dụng
 Khoảng 4 triệu thẻ được kích hoạt
Loại thẻ



Số người sử dụng

Một hệ thống bán vé từ xa với nhiều loại thiết bị
 34 000 máy xác nhận vé giao thông công cộng (bus, tramway, métro)
 3 900 máy bán vé tự động
 Khoảng 10 nhà cung cấp thiết bị

STIF và NFC



Tháng 10. 2011 – Bắt đầu thử nghiệm trên xe buýt để đánh giá
mức độ phù hợp của công nghệ và các cam kết của MNO
 Đối tác với nhà vận chuyển

Dịch vụ :

Mua
Xác nhận
Vé bằng thiết
bị di động
NFC



Vùng có

vé

2 mạng lưới

20 000

đơn
và tập 10 vé

20 tuyến
723 điểm
dừng

dân

9 tháng đi lại
15 tháng
thử nghiệm

Tháng 10. 2012 – Tham gia mời thầu dự án, sáng kiến của
chính phủ





Quỹ Ủy thác (La Caisse des Dépôts et Consignations) muốn quảng bá các dịch vụ di
động của NFC
Các đô thị và các khu vực được khuyến khích đề xuất các dự án đổi mới dịch vụ dựa
trên công nghệ không cần tiếp xúc trực tiếp
25 triệu € đã được giải ngân cho 14 dự án.
Quan hệ đối tác với tất cả các công ty vận tải hoạt động tại vùng Ile de France

Kết nối các phương thức

Nâng cao an toàn và chống lậu vé

Cải thiện quy hoạch lối vào ga

Sơ đồ quy hoạch tổng thể các bến xe buýt

Bãi gửi xe đạp gần ga - VELIGO

Sơ đồ quy hoạch tổng thể các bãi tập kết xe
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Quy hoạch tổng thể hệ thống thông tin hành khách

 Hệ thống thông tin theo thời gian
thực :
– tất cả các ga métro
– đối với xe buýt : 219 tuyến và
4 640 điểm dừng đỗ
– ở các nhà ga

 Trang web để tra cứu lộ trình :
www.vianavigo.com
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Tăng khả năng tiếp cận của các dịch vụ giao thông công cộng

Sơ đồ quy hoạch tổng thể với mức đầu tư 2 tỷ €
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Cách tính phí phù hợp với nhu cầu đi lại

• vé loại t+

-

• các loại vé dài hạn
Cho mọi hành khách : «Navigo» tuần/tháng/năm
du titre
Vé cho thanh niên Emplacement
: « Imagine’R »

du DOC

01/09/07

• Vé ưu đãi
 miễn phí cho những người nhận thu nhập tối thiểu để hòa nhập (Rmiste), các hành
khách thuộc các diện ưu đãi khác như API, ASS bénéficiaires CMU ( do RSA hỗ trợ)
 Thẻ Améthyste / Emeraude / Rubis : vé năm miễn phí cho người cao tuổi và người tàn
tật có thu nhập thấp

• Giảm số vùng tính cước
Từ 8 xuống 5 vùng
giai đoạn 2007-2012

• Vấn đề : thất thu cần phải bù…

Kế hoạch giao thông đi lại (plan de mobilisation) và dự án
Grand Paris Express

Trong khuôn khổ của dự án xây dựng vùng Grand Paris, một thỏa thuận đã được ký kết giữa
Nhà nước và Vùng về khoản đầu tư 32 tỷ euro từ nay đến năm 2025
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Dự án Grand Paris Express – Sơ đồ tỏng thể
STIF hiện chỉ đạo thực hiện các dự án thuộc Plan de Mobilisation. Công ty Société du Grand Paris chịu
trách nhiệm xây dựng hệ thống Grand Paris Express. Tuy nhiên STIF vẫn là cơ quan đề xuất kế hoạch kết
nối đa phương thức và đảm trách vai trò chủ đầu tư của tuyến Orange.
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Dự trù đầu tư do STIF đảm trách đến năm 2020

STIF dự tính đầu tư gần 600 tr.€/năm bắt đầu từ năm 2014
(ngoài tuyến Orange và MOA STIF do các đơn vị khác đầu tư) bằng ngân sách riêng

700

Các khoản đầu tư được dự tính từ nay đến năm 2020 (triệu €) trên ngân
sách của STIF
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2015

2016

2017

2018

2019

Matériel
Thiết bịroulant
tàu, toa xe

2020

Nhu cầu các nguồn tài chính mới

Các nguồn đã huy động : cùng thảo luận (Nhà nước/địa phương/STIF) năm 2009 và 2010 nhằm
tìm ra các nguồn thu mới để đầu tư cho các dự án đã định (báo cáo CARREZ)
 gia tăng nỗ lực của các địa phương và nhà nước (CPER)
 đối với STIF, tăng tỷ lệ đóng góp về giao thông của các tỉnh nằm trong bán kính hẹp với các khu
đô thị lớn (+ 100 tr.€/năm bắt đầu từ năm 2014)
 Để thực hiện xây dựng mạng lưới giao thông của vùng thủ đô Grand Paris, có các nguồn thu
chủ yếu sau :
 thuế (có 3 loại thuế) :
1.
2.
3.

Thuế trọn gói đối với các doanh nghiệp sử dụng mạng lưới đường săt tại vùng Île-de-France
Thuế thiết bị đặc biệt
Một phần thuế của địa phương

 Nhà nước cấp một khoản 4 tỷ euro
 đóng góp của địa phương
 Đi vay

Nhưng việc tìm các nguồn tài chính mới vẫn tiếp tục được thực hiện : có thể nghĩ tới khả năng
áp dụng thuế sinh thái
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Cám ơn chú vị đã chú ý !

Syndicat des Transports d’Ile-de-France
41 rue de Châteaudun
75009 Paris
Tél. : 00 33 1 47 53 28 00
Fax : 00 33 1 47 05 11 05
Courriel : stif@stif.info
Site internet : www.stif.info
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