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Οικονομικές πτυχές της βιώσιμης κινητικότητας 
____________________________________________________________________________________________ 

ΣΥΝΟΨΗ 
 
Στόχος 
Κύριος στόχος της παρούσας μελέτης είναι η περιγραφή, ανάλυση και –όπου αυτό είναι 
δυνατό– η ποσοτική επισκόπηση των οικονομικών επιπτώσεων μιας σειράς οικολογικών 
καινοτομιών οι οποίες σχετίζονται με τη βιώσιμη κινητικότητα. Βάσει μιας αξιόπιστης 
μεθοδολογικής προσέγγισης, εμπειρικών στοιχείων και των αποτελεσμάτων υφιστάμενων 
μελετών, προτάθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ένας κατάλογος δέκα τέτοιων οικολογικών 
καινοτομιών. Ο εν λόγω κατάλογος περιλαμβάνει ποικίλες διατροπικές οικολογικές 
καινοτομίες και καλύπτει τόσο τις εμπορευματικές όσο και τις επιβατικές μεταφορές. Βάσει 
των ευρημάτων της μελέτης, παρέχονται συστάσεις και συμβουλές στους αρμόδιους για τη 
χάραξη πολιτικών. 
 
Ιστορικό 

Επί του παρόντος, η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) προσαρμόζει το πλαίσιο πολιτικής της. Η 
ατζέντα της Λισαβόνας από το 2000 έχει ξεπεραστεί από την αποκαλούμενη στρατηγική 
«Ευρώπη 2020» του 2010. Στην εν λόγω στρατηγική εφαρμόζεται μια πιο ισορροπημένη 
προσέγγιση, ενώ οι τρεις πτυχές της βιωσιμότητας (οικονομική, οικολογική, κοινωνική) 
βρίσκονται μεταξύ των κορυφαίων τριών προτεραιοτήτων: 
 

 Έξυπνη ανάπτυξη (οικονομική, οικολογική) 

 Διατηρήσιμη ανάπτυξη (οικολογική, οικονομική) 

 Ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς (κοινωνική). 

 
Η πολιτική μεταφορών της ΕΕ κατά την προσεχή δεκαετία θα διαμορφωθεί από τη νέα Λευκή 
Βίβλο για τις μεταφορές με τίτλο «Χάρτης πορείας για έναν Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο 
Μεταφορών – Για ένα ανταγωνιστικό και ενεργειακά αποδοτικό σύστημα μεταφορών», η 
οποία δημοσιεύθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Μάρτιο του 2011. Στην εν λόγω 
Λευκή Βίβλο περιγράφεται ένα όραμα του μελλοντικού βιώσιμου συστήματος μεταφορών 
καθώς και ορισμένα σημαντικά στοιχεία του, ενώ περιλαμβάνεται εκτεταμένος κατάλογος 
131 πρωτοβουλιών οι οποίες πρέπει να υλοποιηθούν κατά την προσεχή δεκαετία ή δεκαετίες. 
 
Ο σημαντικότερος στόχος της Λευκής Βίβλου για τις μεταφορές είναι η μείωση των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στον τομέα των μεταφορών κατά τουλάχιστον 60% έως 
το 2050 σε σύγκριση με το 1990, διατηρώντας ταυτόχρονα ένα ανταγωνιστικό και αποδοτικό 
σύστημα μεταφορών. Με την επίτευξη αυτού του στόχου, ο τομέας των μεταφορών θα 
υποστήριζε τον ευρωπαϊκό στόχο της μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στο 
σύνολο της οικονομίας κατά 80 έως 95% έως το 2050 σε σύγκριση με το 1990. 
 
Όταν δημοσιεύθηκε η Λευκή Βίβλος, η ΕΕ αντιμετώπιζε ακόμη τις συνεχιζόμενες επιπτώσεις 
της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης των ετών 2008-2009. Έτσι, καθίσταται ακόμη 
πιο σημαντικό να εξεταστούν οι οικονομικές επιπτώσεις των πολιτικών προαγωγής της 
βιώσιμης κινητικότητας, δεδομένου ότι, ιδανικά, οι πολιτικές αυτές θα διευκόλυναν και την 
ανάκαμψη από την οικονομική κρίση, παρότι, σε πρώτο επίπεδο, η κρίση φαίνεται να είναι 
συνέπεια διαρθρωτικών αδυναμιών του οικονομικού και χρηματοπιστωτικού συστήματος και 
όχι των τομέων της κινητικότητας και του εφοδιασμού. 
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Κατά την εξέταση των οικονομικών επιπτώσεων πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι οι οικονομικές 
αναλύσεις στον τομέα των μεταφορών συνήθως εστιάζονται σε δύο προσεγγίσεις: (1) Αν 
πρόκειται για αξιολόγηση νέων υποδομών στον τομέα των μεταφορών ή γενικών πολιτικών 
όπως τα τέλη οδικής κυκλοφορίας, διενεργείται ανάλυση κόστους-οφέλους (ΑΚΟ), στην 
οποία εφαρμόζεται ένα πρότυπο δικτύου μεταφορών και συνήθως οι σημαντικότερες 
επιπτώσεις αφορούν την προοπτική του χρήστη, π.χ. εξοικονόμηση χρόνου ή μεταβολή του 
κόστους λόγω τελών ή φόρων που καταβάλλονται από τους χρήστες του δικτύου 
μεταφορών (ατομικοί χρήστες και κλάδος). (2) Τα τελευταία χρόνια έχει κερδίσει έδαφος μια 
εναλλακτική προσέγγιση λόγω της αυξανόμενης ανάγκης αξιολόγησης του αντικτύπου νέων 
τεχνολογιών στον τομέα των μεταφορών, οι οποίες χρησιμοποιούνται λ.χ. για τη μείωση των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Αυτή η προσέγγιση εστιάζεται στο συνολικό κόστος 
ιδιοκτησίας που απορρέει από την κατοχή και χρήση ενός οχήματος και συνήθως εκτιμά την 
ισορροπία μεταξύ αυξημένου κόστους επένδυσης και μειωμένου ενεργειακού κόστους από 
την προοπτική του χρήστη (π.χ. λόγω της χρήσης αποδοτικότερων τεχνολογιών με τις 
οποίες επιτυγχάνεται εξοικονόμηση ενέργειας). Ωστόσο, με την υιοθέτηση της προοπτικής 
του χρήστη είναι πιθανό να αγνοηθούν έμμεσες συνέπειες οι οποίες έχουν ουσιαστική 
σημασία για παράγοντες και επίπεδα εκτός των χρηστών των δικτύων μεταφορών, π.χ. ως 
προς τη μακροοικονομία, την κατανομή του αντικτύπου σε επιμέρους κοινωνικές ομάδες ή 
περιφέρειες, ή την παγκόσμια ανταγωνιστικότητα. 
 
Επομένως, από την εξέταση των οικονομικών πτυχών των οικολογικών καινοτομιών στην 
παρούσα μελέτη, προκύπτει ότι ένα σημείο εστίασης της ανάλυσης είναι η αμφισβήτηση της 
βασικής υπόθεσης ότι η προοπτική του χρήστη αποτελεί την ορθή και ολοκληρωμένη βάση 
για τη χάραξη πολιτικής στο πεδίο της βιώσιμης κινητικότητας. Ένα δεύτερο σημείο εστίασης 
είναι η ανάλυση του κατά πόσον οι οικολογικές καινοτομίες μπορούν να συμβάλουν στην 
άμβλυνση αδυναμιών της αγοράς και ποιες από αυτές τις αδυναμίες μπορούν να 
αντιμετωπιστούν από κάθε επιμέρους οικολογική καινοτομία. 
 
Μεθοδολογία 

Η μελέτη στηρίζεται στην έννοια των οικολογικών καινοτομιών για την επιλογή των πιθανών 
μέτρων προαγωγής της βιώσιμης κινητικότητας προς ανάλυση. Αυτές οι οικολογικές 
καινοτομίες πρέπει να αμβλύνουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των μεταφορών, αλλά 
αυτός δεν είναι απαραιτήτως ο κύριος στόχος τους. Με βάση αυτήν την προσέγγιση των 
οικολογικών καινοτομιών, ακολουθήθηκαν τα εξής μεθοδολογικά βήματα, τα οποία 
εξετάζονται σε διαφορετικά κεφάλαια της μελέτης: 

 Πρώτον, στο κεφάλαιο 1 περιγράφεται συνοπτικά το υπόβαθρο πολιτικών και στο 
κεφάλαιο 2 αποσαφηνίζονται σημαντικοί όροι (π.χ. βιώσιμη κινητικότητα, οικολογικές 
καινοτομίες) και παρέχεται μια γενική επισκόπηση των αιτίων των αδυναμιών της 
αγοράς τα οποία θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν μέσω οικολογικών καινοτομιών. 

 Δεύτερον, βάσει σειράς αναλύσεων του τομέα των μεταφορών και μελετών της 
πολιτικής μεταφορών, στο κεφάλαιο 3 αξιολογούνται διάφορες οικολογικές 
καινοτομίες και αναλύονται λεπτομερώς οι δέκα σημαντικότερες τέτοιες καινοτομίες. 
Αυτό περιλαμβάνει: 

 τη διαμόρφωση κοινού αναλυτικού πλαισίου το οποίο περιλαμβάνει περιγραφή 
των οικολογικών καινοτομιών και του αντικτύπου τους στις μεταφορές, το 
περιβάλλον, τη συγκεκριμένη αδυναμία της αγοράς την οποία αντιμετωπίζουν και 
την οικονομία και, κατά περίπτωση, των ειδικών επιπτώσεων μιας συγκεκριμένης 
οικολογικής καινοτομίας. 

 την αξιολόγηση των δέκα οικολογικών καινοτομιών με βάση τα κριτήρια του 
αναλυτικού πλαισίου. 
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 Τρίτον, διενεργήθηκε διαδικτυακή έρευνα με σκοπό την επιβεβαίωση ή απόρριψη της 
επιλογής των σημαντικότερων οικολογικών καινοτομιών. Στην έρευνα συμμετείχαν 
επιστήμονες, καθώς και ενδιαφερόμενοι από τον τομέα των μεταφορών, 
περιλαμβανομένων των χρηστών των δικτύων μεταφορών και των αρμόδιων για τη 
χάραξη πολιτικών. Επιλεγμένα στοιχεία της διαδικτυακής έρευνας παρουσιάζονται στο 
κεφάλαιο 3, ενώ τα πλήρη αποτελέσματα παρατίθενται στο Παράρτημα III. 

Ανάλυση και ευρήματα 

Στον Πίνακα 1 παρατίθενται οι δέκα σημαντικότερες οικολογικές καινοτομίες που αναλύονται 
στη μελέτη, στις οποίες έχουν δοθεί αύξοντες αριθμοί από το M1 έως το M10. 
Περιλαμβάνουν συνδυασμό μέτρων γενικού χαρακτήρα, μέτρων τα οποία αφορούν τα αστικά 
περιβάλλοντα και μέτρων για τις μεταφορές μεγάλων αποστάσεων καθώς και το σύνολο των 
τρόπων μεταφοράς, περιλαμβανομένων των μη μηχανοκίνητων μεταφορών. Μελετώνται 
τόσο οι επιβατικές όσο και οι εμπορευματικές μεταφορές, ενώ η εφαρμογή των οικολογικών 
καινοτομιών απαιτεί τη χρήση ποικίλων μέσων. 
 
Αυτές οι οικολογικές καινοτομίες μπορούν να υλοποιηθούν είτε άμεσα, με τη χρήση 
κατάλληλου μηχανισμού, είτε έμμεσα με την καθιέρωση ενός πλαισίου προϋποθέσεων το 
οποίο προάγει την εφαρμογή συγκεκριμένης οικολογικής καινοτομίας από την αγορά. Στις 
περισσότερες περιπτώσεις πρέπει να εφαρμοστεί στρατηγική πολλαπλών μηχανισμών η οποία 
να περιλαμβάνει μηχανισμούς όπως φόρους και τέλη, συστήματα πιστοποίησης, νομοθετικές 
ρυθμίσεις και τυποποίηση, ενημέρωση, επισήμανση, διάθεση στην αγορά, προώθηση νέων 
τεχνολογιών, σχεδιασμό και χρηματοδότηση υποδομών. 
 
Πίνακας 1:   Δέκα μείζονες οικολογικές καινοτομίες για την προαγωγή της 

βιώσιμης κινητικότητας 

 

Αριθ. Τομέας Πεδίο 
εφαρμογής 

Τρόπος 
μεταφοράς 

Μέτρο προαγωγής της 
βιώσιμης κινητικότητας Μηχανισμοί 

M1 Ε + Φ Γενικού 
χαρακτήρα 

Οδικές 
μεταφορές 

Πρότυπα απόδοσης ως προς τις 
εκπομπές CO2 από οδικά 
οχήματα (π.χ. αυτοκίνητα, 
ελαφρά φορτηγά, βαρέα 
φορτηγά) & συνοδευτική δέσμη 
μέτρων 

Πρότυπα, 
φόροι & τέλη, 
ενημέρωση 

M2 Ε + Φ Γενικού 
χαρακτήρα 

Όλα τα μέσα, 
οδικές 
μεταφορές 

Εσωτερίκευση εξωτερικού 
κόστους μέσω επιβάρυνσης των 
χρηστών (των οδικών δικτύων) – 
αναδιοργάνωση του καθεστώτος 
φορολογίας των μεταφορών 

Φόροι & τέλη, 
πιστοποιητικά 

M3 Ε + Φ Γενικού 
χαρακτήρα 

Όλα τα μέσα Καύσιμα ουδέτερου ισοζυγίου 
άνθρακα: ηλεκτροκίνηση για 
οδικά οχήματα (π.χ. περιλαμβάνει 
υβριδικά οχήματα, αμιγώς 
ηλεκτροκίνητα οχήματα, οχήματα 
κυψελών υδρογόνου), 
βιοκαύσιμα/βιομάζα/βιοαέριο ιδίως 
για τις εναέριες μεταφορές 

Τεχνολογία, 
νομοθετική 
ρύθμιση 
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M4 Ε + Φ Γενικού 
χαρακτήρα 

Οδικές, 
σιδηροδρομικές 
μεταφορές 

Προώθηση επιμόρφωσης 
οδηγών, κατάρτισης στον 
τομέα της εφοδιαστικής & της 
εκπαίδευσης και προσαρμοσμένα 
συστήματα ελέγχου 
λειτουργίας 

Ενημέρωση 

M5 Ε Αστικές 
περιοχές 

Οδικές 
μεταφορές, ΔΜ, 
ΜΜΜ 

Νέες πολυτροπικές, χωρίς 
φραγμούς, πρακτικές αστικής 
κινητικότητας για τη 
δημιουργία του «πέμπτου 
τρόπου», διατροπική και 
διαλειτουργική ηλεκτρονική 
έκδοση εισιτηρίων 

Πρότυπα, 
τεχνολογία, 
διάθεση στην 
αγορά, 
σχεδιασμός 

M6 Ε Αστικές 
περιοχές 

ΜΜΜ Ιδανικός σχεδιασμός για 
πεζούς και ποδηλάτες σε 
πρότυπες πόλεις – πιλοτικά 
προγράμματα αστικής 
κινητικότητας χωρίς εκπομπές 
άνθρακα 

Σχεδιασμός, 
ενημέρωση 

M7 Ε Μεταφορές 
μεγάλων 
αποστάσεων 

Σιδηροδρομικές 
μεταφορές 

Βασικό σιδηροδρομικό δίκτυο 
υψηλής ταχύτητας, 
περιλαμβανομένων συνδέσεων σε 
περιφερειακά δίκτυα 

Σχεδιασμός & 
χρηματοδότηση, 
φόροι & τέλη 

M8 Φ Μεταφορές 
μεγάλων 
αποστάσεων 

Όλα τα μέσα Συνεργασία στον τομέα της 
εφοδιαστικής – βελτιστοποίηση 
της εφοδιαστικής στα εταιρικά 
δίκτυα 

Ενημέρωση, 
τεχνολογία 

M9 Φ Γενικού 
χαρακτήρα 

Οδικές, 
σιδηροδρομικές, 
πλωτές 
μεταφορές 

Διατροπικότητα στις 
εμπορευματικές μεταφορές: 
προαγωγή πολυτροπικών 
μεταφορών χωρίς φραγμούς, 
βάσει διαδικτύου, με πλωτά-
σιδηροδρομικά-οδικά μέσα, 
ολοκληρωμένες αλυσίδες τριών 
μέσων μεταφοράς και εξάλειψη 
συμφορήσεων 

Σχεδιασμός, 
ενημέρωση, 
τεχνολογία 

M10 Φ Μεταφορές 
μεγάλων 
αποστάσεων 

Πλωτές 
μεταφορές 

Καθαρή θαλάσσια ναυσιπλοΐα 
– επιχειρησιακά και τεχνικά μέτρα 

Νομοθετική 
ρύθμιση, 
τεχνολογία 

Ε = μεταφορά επιβατών, Φ = μεταφορά φορτίου, ΔΜ = δημόσιες μεταφορές, ΜΜΜ = μη μηχανοκίνητες μεταφορές 
Πηγή: συλλογή στοιχείων από τον συντάκτη 

 
Ο αντίκτυπος των οικολογικών καινοτομιών στις μεταφορές μπορεί να περιλαμβάνει τον 
περιορισμό των μετακινήσεων, τη στροφή σε εναλλακτικά μέσα και τη βελτίωση των 
μεταφορών. Ο περιορισμός των μετακινήσεων συνίσταται είτε στην πλήρη αποφυγή των 
μετακινήσεων είτε στη μείωση των διαδρομών μέσω της επιλογής διαφορετικού προορισμού. 
Η στροφή σε εναλλακτικά μέσα συνίσταται στην επιλογή πιο φιλικών προς το περιβάλλον 
μέσων μεταφοράς, ενώ η βελτίωση των μεταφορών συνίσταται σε μέτρα με στόχο τη 
βελτίωση της απόδοσης των μεταφορών, λ.χ. μέσω της αύξησης του συντελεστή φορτίου 
ενός οχήματος. Σε ορισμένες περιπτώσεις, π.χ. όταν ο αντίκτυπος στο συνολικό κόστος 
ιδιοκτησίας έχει ουδέτερο αποτέλεσμα, μια οικολογική καινοτομία μπορεί να έχει μηδενικό 
αντίκτυπο στις μεταφορές. 
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Ο περιβαλλοντικός αντίκτυπος των οικολογικών καινοτομιών στον τομέα των μεταφορών 
εμπίπτει σε τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες επτά κατηγορίες: κλιματικός αντίκτυπος των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, ατμοσφαιρική ρύπανση, θόρυβος, ζήτηση ενεργειακών 
και υλικών πόρων (αντίκτυπος σε αρχικό και μεταγενέστερο στάδιο εφαρμογής), ατυχήματα, 
αντίκτυπος στη φύση και το τοπίο, καθώς και κατακερματισμός αστικού ιστού. Συνήθως, μια 
οικολογική καινοτομία αντιμετωπίζει ταυτόχρονα περισσότερες από μία τέτοιες 
περιβαλλοντικές συνέπειες. 
 
Ο οικονομικός αντίκτυπος της βιώσιμης κινητικότητας μπορεί να αναλυθεί και να υπολογιστεί 
από έξι διαφορετικές οπτικές γωνίες: αντίκτυπος στον χρήστη (ατομικός χρήστης και 
κλάδος), αντίκτυπος σε τομεακό επίπεδο, αντίκτυπος σε μακροοικονομικό επίπεδο, 
κοινωνικός αντίκτυπος, κατανομή του αντικτύπου, τοπικές αρχές και κεντρική κυβέρνηση. Οι 
μέθοδοι αξιολόγησης διαφέρουν για καθεμία από τις διαφορετικές οπτικές γωνίες, όπως και 
τα αποτελέσματά τους. 
 
Κατά τη συζήτηση πολιτικών στον τομέα των μεταφορών, οι ενδιαφερόμενοι από τον κλάδο 
μεταφορών και οι οργανώσεις καταναλωτών τείνουν να εστιάζουν την προσοχή τους στο 
κόστος για τον χρήστη. Το σύνηθες επιχείρημα είναι ότι οι μειώσεις του κόστους είναι 
θετικές από οικονομική άποψη καθώς μειώνουν το κόστος παραγωγής και αυξάνουν την 
ανταγωνιστικότητα, ή μειώνουν τις δαπάνες στον τομέα των μεταφορών δημιουργώντας 
περιθώρια για άλλες μορφές κατανάλωσης. Κοιτάζοντας την άλλη όψη του νομίσματος και 
εφαρμόζοντας τις ίδιες απλές οικονομικές αρχές, οι μειώσεις του κόστους θα αυξήσουν τη 
ζήτηση στον τομέα των μεταφορών, η οποία θα οδηγήσει με τη σειρά της σε αύξηση του 
αρνητικού περιβαλλοντικού αντικτύπου των μεταφορών και, ενδεχομένως, ανάλογα με την 
περιοχή, σε αύξηση της σπανιότητας των υποδομών και επομένως σε συμφόρηση. Ο 
συνυπολογισμός της βιωσιμότητας κατά την επιλογή των εφαρμοστέων πολιτικών 
συνεπάγεται την απομάκρυνση από έναν μονοδιάστατο στόχο αξιολόγησης (π.χ. την 
παραδοσιακή εστίαση στη μείωση του κόστους για τον χρήστη) και τον συνυπολογισμό 
περισσότερων πτυχών. 
 
Ένα παρόμοιο κενό υφίσταται όσον αφορά την πτυχή της καλής διαβίωσης, για τον 
συνυπολογισμό της οποίας χρησιμοποιούνται ως βάση συμβατικές αναλύσεις κόστους-
οφέλους των μεταφορών και σε γενικές γραμμές τα παραγόμενα οφέλη υπολογίζονται με 
γνώμονα τη μείωση του χρόνου ταξιδίου. Στο πλαίσιο αυτής της προσέγγισης πρέπει να 
λαμβάνονται επίσης υπόψη ο αντίκτυπος στην οικονομική μεγέθυνση, η κατανομή του 
αντικτύπου και οι κρατικοί προϋπολογισμοί ως περαιτέρω οικονομικές πτυχές της βιώσιμης 
κινητικότητας. Αυτή η θέση υποστηρίχθηκε πολύ πρόσφατα και από το Διεθνές Φόρουμ 
Μεταφορών (ITF ), το οποίο υπογράμμισε ότι «οι τεχνικές αξιολόγησης των επενδύσεων 
στον τομέα των μεταφορών πρέπει να επανεξεταστούν συνολικά, και να δοθεί περισσότερη 
έμφαση στην ανάπτυξη και την απασχόληση από ό,τι στις συνήθεις τεχνικές ανάλυσης της 
σχέσης κόστους-οφέλους και ανάλυσης βάσει πολλαπλών κριτηρίων» (ITF 2011b, σ. 8). 
 
Ορισμένα στοιχεία μπορούν να δείξουν τον οικονομικό αντίκτυπο της βιώσιμης κινητικότητας 
από διαφορετικές οπτικές γωνίες. Η προσέγγιση με βάση τον χρήστη και τις εκτιμήσεις του 
κόστους περιορισμού των εκπομπών CO2 για τρία διαφορετικά μέτρα αποκαλύπτει ευρύ 
φάσμα αποτελεσμάτων: η καθιέρωση προτύπων εκπομπών CO2 για τα νέα οχήματα, με 
ανώτατο όριο εκπομπών τα 130 γραμμάρια CO2 ανά χιλιόμετρο το 2012, προσφέρει όφελος 
περιορισμού 100 ευρώ ανά τόνο CO2 για τους γερμανούς χρήστες οχημάτων μεταξύ 2008 
και 2020. Απεναντίας, το κόστος περιορισμού για τα βιοκαύσιμα το 2020 θα κυμαίνεται από 
132 έως 322 ευρώ ανά εξοικονομούμενο τόνο CO2. Για τις θαλάσσιες μεταφορές, εκτιμάται 
ότι μπορεί να επιτευχθεί εξοικονόμηση σε ποσοστό 28% των εκπομπών CO2, με κόστος 
περιορισμού 0 ευρώ ανά τόνο CO2. Πρέπει να υπογραμμιστεί ότι τα ακριβή στοιχεία 
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επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό από διάφορες παραμέτρους όπως οι προβολές όσον αφορά 
την πορεία των τιμών του πετρελαίου, το επιλεγόμενο ποσοστό έκπτωσης ή οι επιπτώσεις 
της απόκτησης τεχνολογικών γνώσεων. 
 
Τα ευρήματα που σχετίζονται με την πτυχή της καλής διαβίωσης αφορούν τον αντίκτυπο 
επενδύσεων για τη λήψη μέτρων υπέρ των πεζών και των ποδηλατών, για τα οποία 
προβλέπεται λόγος κόστους-οφέλους ο οποίος κυμαίνεται περίπου από 3 έως 14 και, σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις, ακόμη και 30, αν ληφθεί υπόψη ο συνολικός αντίκτυπος (π.χ. 
βελτίωση της υγείας του πληθυσμού). Εξετάζοντας τις μακροοικονομικές πτυχές και 
λαμβάνοντας και πάλι υπόψη την καθιέρωση προτύπων εκπομπών CO2 για τα οχήματα στη 
Γερμανία, διαπιστώνουμε ότι το ΑΕγχΠ θα μπορούσε να αυξηθεί κατά 30 δισ. ευρώ το 2020, 
ενώ οι καταναλωτές θα δαπανούσαν 79 δισ. ευρώ λιγότερα για ορυκτά καύσιμα κατά τη 
διάρκεια περιόδου 12 ετών. Σημαντικό μερίδιο αυτών των εξοικονομήσεων, ωστόσο, θα 
αφορούσε τη μείωση της φορολογίας των καυσίμων, προκαλώντας δυνητικά δραστικές 
συνέπειες ως προς την προοπτική των δημόσιων εσόδων. 
 
Συστάσεις 

Από την ανάλυσή μας όσον αφορά τις οικολογικές καινοτομίες συνάγεται ότι απαιτείται μια 
στρατηγική πολλαπλών μηχανισμών για την προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας και την 
άντληση θετικού οικονομικού αντικτύπου. Οι τρεις σημαντικότερες οικολογικές καινοτομίες, 
σύμφωνα τόσο με τη δική μας ανάλυση όσο και με τις απαντήσεις στη διενεργηθείσα 
διαδικτυακή έρευνα, είναι η καθιέρωση προτύπων απόδοσης ως προς τις εκπομπές CO2 για 
τα οδικά οχήματα, η εσωτερίκευση του εξωτερικού κόστους και η χρησιμοποίηση καυσίμων 
ουδέτερου ισοζυγίου άνθρακα στον τομέα των μεταφορών. Στην τελευταία περίπτωση, 
συνιστάται η ηλεκτροκίνηση στον τομέα των οδικών μεταφορών, ενώ τα βιοκαύσιμα 
θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικά για τις εναέριες μεταφορές. Αυτές οι τρεις οικολογικές 
καινοτομίες έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό: μπορούν να εφαρμοστούν απευθείας μέσω 
αποφάσεων πολιτικής, όπως είναι λ.χ. η θέσπιση προτύπων, ο καθορισμός των επιπέδων 
φορολογίας ή ποσοστώσεων ως προς τη χρήση βιοκαυσίμων, ιδίως στον τομέα των εναέριων 
μεταφορών, και ο συνδυασμός του τελευταίου αυτού μέτρου με εξειδικευμένα προγράμματα 
Ε&Α. 
 
Αυτή η δέσμη πολιτικών δημιουργεί συνεργίες μεταξύ των επιμέρους πολιτικών και θα 
μειώσει τον τοπικό και τον παγκόσμιο περιβαλλοντικό αντίκτυπο των ευρωπαϊκών 
μεταφορών. Θα προαγάγει την πρόοδο της τεχνολογίας όσον αφορά τα οχήματα, τους 
κινητήρες και τα καύσιμα και θα ενισχύσει την ενεργειακή ασφάλεια, πτυχές οι οποίες 
αναμένεται να βελτιώσουν την ανταγωνιστική θέση της Ευρώπης. 
 
Μια πιο δραστική, αλλά εξίσου σημαντική, δέσμη πολιτικών συνίσταται στην ανάπτυξη νέων 
προσεγγίσεων αστικής κινητικότητας – ο «πέμπτος τρόπος» και η προαγωγή της πεζοπορίας 
και της ποδηλασίας σε ιδανικές πόλεις. Και τα δύο μέτρα εστιάζονται στις αστικές περιοχές 
και αποβλέπουν στην τροποποίηση των συμπεριφορών. Αυτές οι οικολογικές καινοτομίες 
προϋποθέτουν επίσης την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, για παράδειγμα μικρών 
ηλεκτροκίνητων οχημάτων πόλης, ή ενοποιημένων και τυποποιημένων ολοκληρωμένων 
συστημάτων πληροφόρησης, κράτησης θέσεων, χρήσης και κοστολόγησης του «πέμπτου 
τρόπου». Σε αυτόν τον τομέα, η ΕΕ μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο ως προς την 
τυποποίηση του ολοκληρωμένου συστήματος, έτσι ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο 
σύνολο της Ευρώπης αντί να καταλήξει να είναι μια κατακερματισμένη τεχνική λύση η οποία 
θα διαφέρει από περιοχή σε περιοχή. 
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Ο κατάλογος των σημαντικών οικολογικών καινοτομιών περιλαμβάνει επίσης έναν 
διαφορετικό τύπο οικολογικής καινοτομίας η εφαρμογή της οποίας εξαρτάται σε πολύ μεγάλο 
βαθμό από την προσαρμογή των διαδικασιών στο εσωτερικό του κλάδου μεταφορών. Τέτοια 
παραδείγματα είναι η οικολογική οδήγηση και τα συστήματα ελέγχου λειτουργίας, η 
συνεργασία στον τομέα της εφοδιαστικής και η συνδυασμένη χρήση τριών τρόπων 
μεταφοράς στις εμπορευματικές μεταφορές. Η εφαρμογή πολιτικών με άμεσο τρόπο δεν 
φαίνεται να είναι εφικτή για αυτόν τον τύπο οικολογικής καινοτομίας. Αντί αυτού, οι 
αρμόδιοι για τη χάραξη πολιτικών είναι σκόπιμο να θεσπίσουν ένα πλαίσιο προϋποθέσεων το 
οποίο θα επιτρέπει νέες μορφές συνεργασίας, έτσι ώστε οι φορτωτές και η βιομηχανία 
μεταφορών να μπορούν να συνεργαστούν για την υπέρβαση των εμποδίων και την αύξηση 
της συνεργασίας, σε αντίθεση με τον ανταγωνισμό και τη μονοπώληση της αγοράς. 
 
Οι οικονομικές πτυχές της βιώσιμης κινητικότητας μπορούν να αξιολογηθούν από έξι 
διαφορετικές οπτικές γωνίες: αντίκτυπος στον χρήστη, αντίκτυπος σε τομεακό επίπεδο, 
αντίκτυπος σε μακροοικονομικό επίπεδο, κοινωνικός αντίκτυπος, κατανομή του αντικτύπου, 
τοπικές αρχές και κεντρική κυβέρνηση. Τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων ενδέχεται να 
διαφέρουν ανάλογα με την οπτική γωνία που χρησιμοποιήθηκε. Οι αξιολογήσεις με γνώμονα 
τον χρήστη συνήθως κυριαρχούν στις συζητήσεις και τη λήψη αποφάσεων. Ένας λόγος είναι 
η έλλειψη μελετών στον τομέα των μεταφορών στις οποίες να λαμβάνονται υπόψη οι 
μακροοικονομικές πτυχές και οι πτυχές της κατανομής του αντικτύπου, προκειμένου να 
σχηματίζεται ολοκληρωμένη εικόνα του οικονομικού αντικτύπου. Παραδείγματα τέτοιων 
μελετών υπάρχουν στο πεδίο της πολιτικής για το κλίμα, όπου στηρίζεται η έννοια ενός 
«νέου πράσινου συμβολαίου». Παρόμοιες μελέτες για τον έμμεσο και συστημικό αντίκτυπο 
των καινοτομιών πρέπει να διενεργηθούν και στο πεδίο της πολιτικής μεταφορών. 
 
Εν περιλήψει, οι οικονομικές πτυχές της βιώσιμης κινητικότητας είναι αδιαμφισβήτητα 
σημαντικές για την πραγματοποίηση επιλογών πολιτικών. Η ορθή αξιολόγηση των έμμεσων 
και μακροπρόθεσμων επιπτώσεων των οικολογικών καινοτομιών στο πεδίο των μεταφορών 
εκτιμάται ότι θα αποκαλύπτει ότι, στις περισσότερες περιπτώσεις, τα μακροπρόθεσμα οφέλη 
υπερτερούν των τυχόν βραχυπρόθεσμων απωλειών. Συνεπώς, ο ρόλος της χάραξης 
πολιτικών είναι να προσφέρει κατάλληλα κίνητρα για την αντιστάθμιση των 
βραχυπρόθεσμων απωλειών, όπου υφίστανται, προκειμένου να αντληθούν τα πιο 
μακροπρόθεσμα οφέλη. 
 


