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Настоящото проучване подчертава икономическите аспекти на устойчивата 
мобилност, като анализира десет групи от екологични иновации, т.е. 
инструменти, които влияят положително на екологичното измерение на 
транспорта/мобилността, като правят последната по-устойчива. Те се състоят 
от инструменти от различни типове (например регулаторни, организационни), 
предназначени са за различни видове транспорт и са описани и анализирани 
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неефективност. Констатациите от прегледа на съществуващата литература са 
допълнени от онлайн изследване сред професионалисти, лица, отговорни за 
определянето на политиките, и експерти.  
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Икономически аспекти на устойчивата мобилност 
____________________________________________________________________________________________ 

 

ОБОБЩЕНИЕ 
 

Цел 
Основната цел на това проучване е да опише, анализира, и доколкото е възможно, да 
представи количествен преглед на икономическите последствия от редица екологични 
иновации с оглед на устойчивата мобилност. Въз основа на стабилен методологичен 
подход, емпирични доказателства и резултатите от съществуващите проучвания, на 
Европейския парламент беше предложен списък от десет такива екологични иновации. 
Този списък включва разнообразни в интермодално отношение екологични иновации и 
обхваща както товарния, така и пътническия транспорт. Въз основа на констатациите 
от това проучване са дадени препоръки и съвети за лицата, отговорни за определянето 
на политиките. 
 
Контекст 

Понастоящем Европейският съюз (ЕС) приспособява политическата си рамка. 
Програмата от Лисабон от 2000 г. беше заменена с така наречената стратегия „Европа 
2020“ от 2010 г. Тази стратегия следва по-балансиран подход, като трите измерения 
на устойчивостта (икономическо, екологично, социално), са част от трите основни 
приоритета: 
 

 Интелигентен растеж (икономическо, екологично) 

 Устойчив растеж (екологично, икономическо) 

 Приобщаващ растеж (социално). 

 
През следващото десетилетие транспортната политика на ЕС ще се оформя от новата 
Бяла книга за транспорта „Пътна карта за постигането на Единно европейско 
транспортно пространство – към конкурентоспособна транспортна система с ефективно 
използване на ресурсите“, която беше публикувана от Европейската комисия през март 
2011 г. Бялата книга описва концепцията за бъдеща устойчива транспортна система и 
важните елементи от нея и включва дълъг списък от 131 инициативи, които следва да 
бъдат изпълнени през следващото десетилетие(я). 
 
Най-важната цел на Бялата книга за транспорта е намаляването на емисиите на 
парникови газове от транспорта с поне 60 % до 2050 г. в сравнение с нивата от 
1990 г., като в същото време се поддържа конкурентоспособна транспортна система с 
ефективно използване на ресурсите. С постигането на тази цел транспортният сектор 
ще подпомогне постигането на европейската цел за намаляване на емисиите на 
парникови газове от цялата икономика с до 80–95 % до 2050 г. в сравнение с нивата 
от 1990 г. 
 
В момента на публикуване на Бялата книга ЕС все още беше изправен пред 
последствията от икономическата и финансовата криза от 2008/2009 г. Това прави още 
по-важно разглеждането на икономическите последствия от политиките за 
насърчаване на устойчива мобилност, тъй като в идеалния случай тези политики ще 
подпомогнат и възстановяването от икономическата криза, въпреки че на пръв поглед 
изглежда, че кризата е резултат на структурни слабости в икономическата и 
финансовата система, а не в сектора на мобилността/логистиката. 
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Когато се разглеждат икономическите последствия, следва да се вземе предвид, че 
икономическите анализи в транспортния сектор обикновено са съсредоточени върху 
два подхода: (1) Ако се оценява нова транспортна инфраструктура или общи политики 
като пътни такси, се извършва анализ на разходите и ползите, който прилага модел на 
транспортна мрежа и обикновено разглежда най-силното въздействие от гледна точка 
на потребителите, т.е. пестене на време или промени в разходите поради плащането 
на такси или данъци от потребителите на транспортни услуги (индивидуални 
потребители или промишлеността). (2) През последните години все повече се използва 
алтернативен подход поради нарастващата нужда от оценка на въздействието на нови 
транспортни технологии, например такива, въвеждани за намаляване на емисиите на 
парникови газове. Този подход е насочен към общите разходи за собствеността 
вследствие на притежаването и използването на превозно средство и обикновено 
изчислява баланса между увеличаването на инвестиционните разходи и намаляването 
на енергийните разходи от гледна точка на потребителя (например поради 
използването на по-ефективни технологии за енергоспестяване). Гледната точка на 
потребителя обаче може да пренебрегне значителни непреки последствия, които са 
свързани с участници и равнища, различни от потребителите на транспортни услуги, 
например макроикономика, разпределение на въздействието върху различните 
социални групи или в различните региони, световна конкурентоспособност. 
 
Поради това при разглеждането на икономическите аспекти на екологичните иновации 
в настоящото проучване стана ясно, че при анализа следва да се постави под 
съмнение възприетото фундаментално становище, че гледната точка на потребителя е 
най-вярната и всеобхватна основа за изготвяне на политики във връзка с устойчивата 
мобилност. Анализът следва също така да се съсредоточи върху въпроса дали 
екологичните иновации могат да помогнат за намаляване на пазарната неефективност 
и към кои аспекти от тази неефективност могат да се насочат специфични екологични 
иновации. 
 
Методология 

Проучването се основава на концепцията за екологични иновации, за да подбере 
потенциалните мерки за насърчаване на устойчивата мобилност, които да бъдат 
анализирани. Тези екологични иновации следва да намаляват въздействието на 
транспорта върху околната среда, но това не е непременно основната им цел. Въз 
основа на това разбиране за екологичните иновации бяха предприети следните 
методологични стъпки, отразени в различните глави: 

 Първо, в глава 1 се описва накратко контекстът от гледна точка на политиките, 
а в глава 2 е разяснена по-важната терминология (например устойчива 
мобилност, екологични иновации) и е представен общ преглед на причините за 
пазарна неефективност, към които могат да бъдат насочени екологичните 
иновации. 

 Второ, въз основа на събрани транспортни анализи и проучвания на 
транспортните политики е извършена оценка на различни екологични иновации 
и десетте най-важни екологични иновации са подробно анализирани в глава 3. 
Анализът включва: 
 Разработването на обща аналитична рамка, състояща се от описание на 
екологичните иновации и въздействието върху транспорта, околната среда, 
пазарната неефективност, към която са насочени, икономиката и ако е 
приложимо, конкретното въздействие от дадена екологична иновация. 
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 Оценка на десетте екологични иновации в съответствие с определената 
аналитична рамка. 

 Трето, беше проведено онлайн изследване, за да се потвърди или отхвърли 
изборът на най-важните екологични иновации. В изследването участваха учени, 
както и заинтересовани лица от транспортния сектор, включително потребители 
на транспортни услуги и лица, отговорни за определянето на политиките. В 
глава 3 са включени основните моменти от онлайн изследването, а пълните 
резултати са представени в приложение III. 

Анализ и констатации 

Таблица 1 изброява десетте най-важни екологични иновации, анализирани в 
проучването, номерирани последователно от М1 до М10. Те включват комбинация от 
общи мерки, мерки по отношение на градския транспорт и транспорта на големи 
разстояния, както и всички видове транспорт, включително немоторизираното 
придвижване. Разгледани са както пътническият, така и товарният транспорт, като е 
необходимо да се приложат редица инструменти за въвеждането на екологичните 
иновации. 
 
Тези екологични иновации могат да се прилагат пряко чрез подходящ инструмент или 
непряко чрез установяването на рамкови условия, които да насърчават 
разпространението на пазара на конкретната екологична иновация. В повечето случаи 
е необходимо да се прилага стратегия, състояща се от няколко инструмента, като 
данъци и такси, системи за сертифициране, регулиране и стандартизация, 
информиране, етикетиране, маркетинг, насърчаване на нови технологии, планиране и 
финансиране на инфраструктура. 
 
Таблица 1:   10 най-важни екологични иновации за насърчаване на 

устойчивата мобилност 

№ Област Фокус 
Вид 

транспорт 
Мярка за насърчаване на 
устойчивата мобилност 

Инструменти

М1 П+Т Общ Сухопътен 
транспорт 

Стандарти за ефективност във 
връзка с емисиите на CO2 за 
пътнотранспортни средства (т.е. 
автомобили, лекотоварни и 
тежкотоварни камиони) и 
придружаващ пакет 

Стандарти, 
данъци и 
такси, 
информация 

М2 П+Т Общ Всички, 
сухопътен 
транспорт 

Интернализация на външните 
разходи от (пътни) такси за 
потребителите – модернизиране на 
структурата на транспортните данъци 

данъци и 
такси, 
сертификати 

М3 П+Т Общ Всички Въглеродно неутрални горива: 
електромобилност за пътни превозни 
средства (т.е. включва хибриди, 
изцяло електрически превозни 
средства, задвижвани с акумулаторна 
батерия, превозни средства с 
водородни горивни елементи), 
биогорива/биомаса/биогаз, най-вече 
за въздуха  

Технология, 
регулиране 

 5 



Тематичен отдел „Б“: Структурни политики и политика на сближаване 
____________________________________________________________________________________________ 
 

М4 П+Т Общ Сухопътен, 
железопътен 
транспорт 

Насърчаване на обучението на 
водачите, обучение и 
образование в областта на 
логистиката и приспособени 
системи за контрол на операциите 

Информация 

М5 П Градски 
транспорт 

Сухопътен, 
ПТ, НМТ 

Нови концепции за мултимодална, 
безпрепятствена градска 
мобилност, създаващи „петия вид 
транспорт“, системи за 
интермодално и оперативно 
съвместимо издаване на електронни 
билети 

Стандарти, 
технология, 
маркетинг, 
планиране 

М6 П Градски 
транспорт 

НМТ Планиране в перспектива на 
придвижването пеш и с 
велосипеди в градове на бъдещето – 
пилотни проекти за градска 
мобилност без емисии на 
въглерод 

Планиране, 
информация 

М7 П На голямо 
разстояние 

Железопътен 
транспорт 

Високоскоростна основна 
железопътна мрежа, включително 
връзки с регионалните мрежи 

Планиране и 
финансиране, 
данъци и 
такси 

М8 Т На голямо 
разстояние 

Всички Съвместна логистика – 
оптимизиране на логистиката в 
мрежите на предприятията 

Информация, 
технология 

М9 Т Общ Сухопътен, 
железопътен, 
морски 
транспорт 

Интермодален товарен транспорт, 
съчетаващ морски, железопътен и 
сухопътен транспорт, насърчаване на 
безпрепятствен, уеб-базиран, 
мултимодален транспорт, 
интегрирани транспортни вериги с 
три вида транспорт и решаване на 
проблемите  на местата с 
недостатъчен капацитет 

Планиране, 
информация, 
технология 

М10 Т На голямо 
разстояние 

Морски 
транспорт 

Чисто морско корабоплаване – 
оперативни и технически мерки 

Регулиране, 
технология 

П = пътнически транспорт, Т = товарен транспорт, ПТ = публичен транспорт, НМТ = немоторизиран 
транспорт 

Източник : собствени данни 
 
Въздействието от екологичните иновации върху транспорта може да включва 
избягване на транспорт, преминаване към други видове транспорт и подобряване на 
транспорта. Избягване на транспорта означава или избягване на пътуването като цяло 
или намаляване на изминатото разстояние чрез избиране на различна дестинация. 
Преминаването към други видове транспорт означава избиране на по-
екологосъобразни видове транспорт, а подобряването на транспорта означава мерки 
за подобряване на ефикасността на транспорта, например чрез увеличаване на 
коефициента на натоварване на превозните средства. В някои случаи, например 
когато въздействието на разходите върху общите разходи за собствеността се 
компенсира, е възможно екологичните иновации да нямат никакви последствия за 
транспорта. 
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Въздействието върху околната среда на екологичните иновации в транспорта попада в 
поне една от следните седем категории: въздействие върху климата на емисиите на 
парникови газове, замърсяване на въздуха, шум, търсене на енергийни и материални 
ресурси (въздействие нагоре и надолу по веригата), инциденти, въздействие върху 
природата и ландшафта, както и градско разделение. Обикновено екологичните 
иновации са едновременно насочени към повече от едно от тези въздействия върху 
околната среда. 
 
Икономическото въздействие на устойчивата мобилност може да се анализира и 
измери от шест различни гледни точки: потребители (отделни потребители и 
промишленост), отрасли, макроикономика, общество, дистрибуция, органи и 
правителство. Методите на оценка, както и резултатите от нея, се различават за 
различните гледни точки. 
 
При обсъждането на транспортните политики заинтересованите лица от транспортната 
промишленост и организациите на потребителите имат тенденцията да се 
съсредоточават върху разходите за потребителите. Обикновено аргументите са, че 
намаляването на разходите се отразява положително на икономиката, тъй като 
намаляват производствените разходи и увеличават конкурентоспособността или 
намаляват разноските за транспорт, като по този начин се дава възможност за други 
форми на потребление. Въпреки това, ако погледнем от другата страна на монетата и 
приложим същите прости икономически принципи, намаляването на цените ще 
увеличи търсенето на транспортни услуги, което от своя страна ще увеличи 
отрицателното въздействие на транспорта върху околната среда и е вероятно, в 
зависимост от района, да доведе до по-голям недостиг на инфраструктура и оттам до 
задръствания. Вземането предвид на устойчивостта при избора на политика означава 
отклоняване от оценъчния подход, основан само на една гледна точка (например 
традиционния фокус върху намаляването на разходите за потребителите), и отчитане 
на допълнителни измерения. 
 
Подобни възражения могат да бъдат отправени и по отношение на гледната точка на 
благосъстоянието, която разчита на традиционния анализ на разходите и ползите от 
транспорта и като цяло е съсредоточена върху ползите от пестенето на време за 
пътуване. Този подход също следва да вземе предвид въздействието върху 
икономическия растеж, дистрибуцията и правителствените бюджети като 
допълнителни икономически аспекти на устойчивия растеж. Тази позиция беше 
подкрепена неотдавна и от Международния транспортен форум (ITF), който подчерта, 
че „методите за оценка на транспортните инвестиции се нуждаят от щателен преглед, 
като се наблегне повече на растежа и заетостта, отколкото на обичайните методи като 
анализ на разходите и ползите и многофакторен анализ“ (ITF 2011б, стр. 8). 
 
Икономическото въздействие от устойчивата мобилност от различни гледни точки може 
да бъде илюстрирано с няколко цифри. Вземането предвид на гледната точка на 
потребителя и приблизителната оценка на разходите за намаляване на емисиите на 
CO2 за три различни мерки разкрива широк спектър от резултати: определянето на 
стандарти за емисиите на CO2 за нови автомобили на 130 gCO2/km през 2012 г. би 
довело до ползи от намаляването на емисиите от 100 евро/tCO2 за германските 
собственици на автомобили между 2008 и 2020 г. За разлика от това, разходите за 
намаляване на емисиите чрез биогорива през 2020 г. ще бъдат между 132 и 322 
евро/tCO2. Според изчисленията, 28 % от емисиите от морския транспорт могат да 
бъдат намалени чрез намаляване на скоростта на плаване при разход за намаляване 
на емисиите от 0 евро/tCO2. Следва да се подчертае, че точните цифри са силно 
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повлияни от няколко параметъра като цените на петрола, избраните проценти на 
отстъпка или последствията от усвояването на технологиите. 
 
Съществуват констатации от гледната точка на благосъстоянието по отношение на 
въздействието на инвестирането в мерки за насърчаване на ходенето пеш и 
придвижването с велосипеди, за които се предвижда съотношение на разходите и 
ползите между 3 и 14 и в изключителни случаи дори до 30 (например подобрено 
здраве), ако бъде включено пълното въздействие. Вземайки предвид 
макроикономическата гледна точка и обръщайки се отново към определянето на 
стандарти за емисиите на CO2 за автомобилите в Германия, установяваме, че БВП може 
да бъде увеличен с 30 милиарда евро през 2020 г., докато потребителите ще похарчат 
със 79 милиарда евро по-малко за изкопаеми горива за 12 години. Значителен дял от 
тези икономии обаче ще дойде от намалените данъци върху горивата, които биха 
могли да доведат до драстични последствия от гледна точка на правителствените 
приходи. 
 
Препоръки  

Нашият анализ на екологичните иновации показва, че за насърчаването на 
устойчивата мобилност и увеличаването на положителното икономическо въздействие 
е необходима стратегия, състояща се от няколко инструмента. Трите най-важни 
екологични иновации според нашия анализ и според анкетираните в онлайн 
изследването са определянето на стандарти за ефективност по отношение на емисиите 
на CO2 за пътнотранспортни средства, интернализацията на външните разходи и 
въвеждането на въглеродно неутрални горива в транспортния сектор. В последния 
случай за пътнотранспортния сектор се предлага електромобилност, докато за 
въздушния транспорт биогоривата изглеждат най-подходящи. Тези три екологични 
иновации имат общата характеристика да могат да се прилагат пряко с политически 
решения, т.е. определяне на стандарти, на данъчни проценти или квоти за използване 
на биогорива, най-вече за въздушния транспорт, а последните могат да бъдат 
придружени от специално създадени програми за научни изследвания и развитие. 
 
Тази група от политики създава взаимодействие между отделните политики и ще 
намали местното и глобалното въздействие върху околната среда от европейския 
транспорт. Тя ще подобри технологичния напредък в автомобилните, двигателните и 
горивните технологии и ще увеличи енергийната сигурност, като от своя страна и 
двете следва да подобрят конкурентната позиция на Европа. 
 
По-радикалната, но също важна група от политически мерки, е разработването на 
нови концепции за градска мобилност – „петия вид транспорт“ и насърчаването на 
ходенето пеш и придвижването с велосипеди в градовете на бъдещето. И двете са 
насочени към градските райони и са свързани с промяна в поведението. Тези 
екологични иновации изискват и развиването на нови технологии, например малки 
електрифицирани градски автомобили или уеднаквени и стандартизирани интегрирани 
системи за информация, резервации, използване и определяне на цените на петия вид 
транспорт. ЕС би имал важна роля в стандартизирането на интегрираната система, за 
да може да се използва в цяла Европа, вместо да се превърне във фрагментирано 
техническо решение, различно в различните региони. 
 
Списъкът с основни екологични иновации съдържа и различни типове екологични 
иновации, чието осъществяване зависи силно от адаптирането на процесите в 
индустрията. Такива примери са системите за екологично шофиране и контрол на 
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операциите, съвместна логистика и интермодалност на товарния транспорт с три вида 
превозни средства. За този тип екологични иновации прякото прилагане на политики 
не изглежда постижимо. Вместо това лицата, отговорни за определянето на 
политиките, следва да установяват рамкови условия, които да осигуряват възможности 
за нови форми на сътрудничество, така че търговците и транспортната промишленост 
да могат да работят заедно, за да преодолеят препятствията и да засилят 
сътрудничеството, а не конкуренцията и монопола. 
 
Икономическите аспекти на устойчивата мобилност могат да се оценят от шест 
различни гледни точки: потребители, отрасли, макроикономика, общество, 
дистрибуция, органи и правителство. Оценката на резултатите може да бъде различна 
в зависимост от възприетата гледна точка. Оценките, основани на гледната точка на 
потребителя, обикновено доминират при обсъжданията и вземането на решения. Една 
от причините за това е липсата на достатъчно проучвания в транспортната сфера, 
които да вземат предвид макроикономическата и дистрибуционната гледна точка, за 
да обхванат пълната картина на икономическото въздействие. Примери на такива 
проучвания могат да се открият в областта на политиките, свързани с климата, които 
поддържат идеята за Зелен нов курс. Подобни проучвания върху непреките 
последствия и системни въздействия от иновациите следва да се направят в сферата 
на транспортната политика. 
 
Накратко, икономическите аспекти на устойчивата мобилност без съмнение имат 
отношение към избора на политики. Правилната оценка на непреките и дългосрочни 
последствия от екологичните иновации в транспорта следва да разкрива, че в 
повечето случаи дългосрочните ползи са повече от потенциалните краткосрочни 
загуби. По този начин ролята на определянето на политиката е въвеждането на 
правилните стимули, за да се преодолеят краткосрочните загуби, ако такива 
съществуват, с цел да се увеличат дългосрочните ползи. 
 


