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MNENJA 
Glavnega odbora za prometno varnost in mobilnost na območju Alp 

o končnem poročilu z dne 13. januarja 2012 o študiji 
 

„Analiza ekonomskih učinkov uvedbe instrumentov upravljanja prometa  
v alpskih koridorjih (EFFINALP)“ 

 
Skladno s specifikacijami javnega razpisa je bil glavni cilj te študije analizirati ekonomske 

učinke uvedbe instrumentov upravljanja prometa ACE, AETS in/ali TOLL+, kakor so opisani v 

tako imenovani študiji ALBATRAS1 na nacionalni in regionalni ravni v državah članicah 

züriškega procesa, vključno z ekonomskimi, logističnimi, socialnimi in zaposlitvenimi učinki na 

prevozni sektor na splošno ter zlasti na cestnoprometni sektor. 

 

Ker predpostavke, podatkovni viri, scenariji in opredelitve zgoraj navedenih instrumentov, 

kakor so določeni v študiji ALBATRAS, tvorijo podlago za sedanjo analizo, se sklicujemo na 

spremljevalno mnenje k študiji ALBATRAS, ki navaja pripombe in pridržke Glavnega odbora, 

nanašajoče se med drugim na metodološke elemente, kot so opredelitev in izračun pragov, 

oblikovanje uporabe ACE, ekonomske predpostavke in napovedi prometa ali uravnotežena 

nacionalna vloga alpskih držav.  

 

Pri tem poudarjamo, da predpostavke poročila EFFINALP kot tudi njegovi rezultati in 

ugotovitve ne bodo vnaprej oblikovali prihodnjih političnih odločitev, zlasti z zvezi z morebitnim 

izvajanjem instrumentov in scenarijev, izračunanih v EFFINALP, dodelitvijo prihodkov, 

ustvarjenih iz izvajanja določenega instrumenta, ter področjem uporabe instrumentov ali 

ukrepov pomoči. 

 

Vendar imajo delegacije Nemčije, Italije, Francije in Švice še nerešene pripombe h končni 

različici poročila. Pri tem zlasti opozarjajo na naslednje vidike: 

 Treba je pojasniti, zakaj bi analizirani instrumenti močneje vplivali na blago visoke 

vrednosti kakor na blago nizke vrednosti. To se zdi presenetljivo glede na ugotovitev, da 

je zmanjšanje izvoženih ton v obeh študijah, ALBATRAS in EFFINALP, podobno, 

zmanjšanje vrednostnih tokov pa bi bilo večje po izračunih z modelom ASTRA, ki je bil 

uporabljen za EFFINALP – ker bi lahko obstajalo tveganje podcenjevanja učinkov 

ukrepov. 

 Nadaljnji premisleki so potrebni v zvezi z vprašanjem dodelitve prihodkov različnim 

državah in v zvezi z uporabo prihodkov, ustvarjenih iz izvajanja instrumenta. 

 Ugotovitve o stopnjah zaposlenosti se morajo bolje povezovati z drugimi scenariji (običajni 

poslovni scenarij), razlagati pa jih je treba previdno in samo v okviru študije kot celote, 

vključujoč ukrepe pomoči in druge načine dodeljevanja prihodkov. 
 
 
1Ecoplan, Rapp Trans, NEA in Herry (2011): ALBATRAS – Uskladitev instrumentov upravljanja težkega prometa ACE, AETS in 
TOLL+ na primerljivi znanstveni, tehnični in operativni ravni ob upoštevanju uvedbe različnih pragov za analizo učinkov pretoka 
prometa na alpskih cestah; glej www.zurich-process.org. 
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 Več pozornosti je treba posvetiti vprašanju medsebojne prepletenosti trgov cestnega in 

železniškega prometa, zlasti z vidika različne strukture podjetij v obeh sektorjih ter 

morebitnih težav železniškega sektorja pri absorbiranju izgube delovnih mest v cestnem 

sektorju. 

 Boljša korelacija med omejenim številom opravljenih intervjujev in izvedbami modela bi 

bila vsekakor koristna. 

 

To poročilo bo objavljeno skupaj z mnenjem Glavnega odbora v obliki uvoda (sestavni del). 

 

Züriško letališče, 7. februar 2012 
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POVZETEK 

1. CILJ IN PRISTOP 
Študija ALBATRAS oblikuje različne instrumente za upravljanje čezalpskega prometa 

„Deklaracija iz Züricha“ (sprejeta 30. novembra 2001) za izboljšanje cestne varnosti je uspešno 

uvedla okvirne pogoje za zmanjševanje tveganja hudih nesreč v alpskih predorih. Na tej podlagi 

so se ministri za promet iz alpskih držav odločili, da bodo še naprej sodelovali v smeri boljšega 

usklajevanja sistemov upravljanja prometa. Za nadaljnjo poglobljeno analizo so bili izbrani trije 

različni sistemi upravljanja: Alpska borza za tranzitni promet (Alpine Crossing Exchange –

ACE), Alpski sistem trgovanja z emisijami (Alpine Emission Trading System – AETS) in 

pribitek k običajnim cestninam za pokritje zunanjih stroškov (TOLL+). Študija „ALBATRAS“ 

(Ecoplan, Rapp Trans in drugi, 2011) je razvila zasnovo in preučila učinke na pretoke prometa. 

Iz njene analize izhaja, da so prometni učinki odvisni od izbranih pragov za različne instrumente 

(v eni ali vseh alpskih državah istočasno) in od zmožnosti železniških sistemov, da prevzamejo 

pretežni del prihodnjih pretokov prometa. Pri tem je treba upoštevati, da se izhodiščne točke 

(cilji, poudarek, infrastrukturne zmogljivosti in instrumenti) po alpskih državah (in koridorjih) 

razlikujejo.  

 

Ekonomska analiza z diferencirano metodologijo 

Na podlagi te analize pričujoča študija EFFINALP ovrednoti ekonomske učinke teh 

instrumentov za različne gospodarske sektorje in regije. 

 

Za izčrpno preučitev te zapletene tematike smo pri analizi razlikovali med tremi metodološkimi 

koraki: 

1. Kvantitativna analiza največje možne obremenitve: Na podlagi izbranih scenarijev 

ALBATRAS se izračunajo vplivi na bruto dodatno vrednost (BDV) in na zaposlenost za 

prevozni sektor in različne gospodarske sektorje in za različne regije. V tem delu analize se 

upošteva samo obremenitev brez morebitnih izravnalnih učinkov, izhajajočih iz uporabe 

prihodkov. 

2. Kvalitativna analiza, ki podrobno preuči vzorce odziva prevoznega sektorja in drugih 

gospodarskih sektorjev ter študije primerov na podlagi intervjujev z izbranimi interesnimi 

skupinami. 
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3. Analiza dinamičnega modela na podlagi modela ASTRA (ki ga je razvil inštitut ISI 

Fraunhofer) ob upoštevanju vzorcev prilagoditve in uporabe prihodkov. 

 

2. VPLIV NA CENE IN VERIGE UČINKOV 
 

Scenariji določitve cen 

Instrumenti upravljanja prometa za čezalpski promet, kot so Alpska borza za tranzitni promet 

(ACE), Alpski sistem trgovanja z emisijami (AETS) ali sistem TOLL+ v prvi vrsti povzročijo 

spremembe pri cenah in stroških prevoza. Te spremembe so odvisne od nivoja pragov in z njimi 

povezanih usmeritvenih ciljev. Različni scenariji, ki so bili razviti v okviru projekta 

ALBATRAS (glede na vrsto instrumenta, tolerantne in restriktivne različice, različni časovni 

okviri) imajo za posledico spremembe cen za cestni tovorni promet za leto 2020 od 27 EUR za 

en prehod (tolerantni scenarij AETS) do 160 EUR (restriktivni scenarij ACE) in za leto 2030 od 

102 EUR za vožnjo (mešani tolerantni scenarij) do 354 EUR (scenarij TOLL+). Ta zvišanja cen 

so izhodišče za učinek na promet, zlasti za preusmeritev s ceste na železnico, ter dodatno 

obremenitev prevoznega sektorja in prevozno intenzivne industrije.  

Za namene gospodarske analize so bili izbrani nekateri reprezentativni scenariji 

ALBATRAS za dve različni časovni obzorji (2020, 2030). „Tolerantni“ scenarij predstavlja 

sistem z mešanimi instrumenti v različnih državah in z nižjimi pragovi2, „restriktivni“ scenarij 

pa predstavlja scenarij TOLL+ z razmeroma visokimi pribitki. Spodnja tabela prikazuje 

posledično zvišanje cen za prečkanje alpskih prelazov. 

 

PREGLED NAD ZVIŠANJEM CEN PO RAZLIČNIH SCENARIJIH 

Alpski koridorji 2020 2030 

Tolerantni Restriktivni Tolerantni Restriktivni 

Avstrija – Italija 33–49 87–130 100–150 240–350 

Avstrija –Slovenija 33 87 100 240 

Švica – Italija 81 78–110 160 240–300 

Francija – Italija 40–51 73–92 150– 190 200–250 

Tabela S-1 Dodatni stroški za prehod tovornjaka v EUR na vožnjo zaradi uvedbe instrumentov čezalpskega 
upravljanja prometa (na podlagi študije ALBATRAS) 

 
 
2 Za CH: ACE z 900.000 tovornjaki letno; za A: 10–20 % zmanjšanje emisij CO2; za F: nižja cena ACE in AETS. Vir: 

Ecoplan, Rapp Trans in drugi, 2011. 
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Ekonomski mehanizmi 

Zaradi višjih stroškov cestnega prometa bodo vsi instrumenti v prvi vrsti spodbudili 

prizadevanja za izboljšanje učinkovitosti cestnega prometa in okoljsko učinkovitost, saj manj 

voženj pomeni manj stroškov. Vendar so za vsak instrument (ACE, AETS, TOLL+) značilni 

nekoliko drugačni ekonomski mehanizmi ob upoštevanju zvišanja cen, specifičnih spodbud in 

procesa preusmeritve med prevoznim sektorjem in prevozno intenzivnimi industrijami: 

› ACE v glavnem vodi k spodbudam za preusmeritev prometa s ceste na železnico, saj je – poleg 

povečanja učinkovitosti cestnega prometa – to edini način za zmanjšanje števila voženj težkih 

tovornih vozil (HGV). Torej so spodbude za strukturne spremembe očitne, sprožili pa jih bodo 

odpravniki tovora in špediterji. Iz tega izhajajoče cene in mehanizmi dodeljevanja med 

udeleženci v cestnem prevozu so močno odvisni od zasnove instrumenta. Pomemben dejavnik 

zasnove je tudi postopek dodelitve kuponov za prečkanje alpskih prelazov.3 Poleg tega se za 

vse prehode zaračuna enaka cena ne glede na prevoženo razdaljo. To pomeni, da so stroški 

čezalpskih prevozov na kratke razdalje razmeroma višji v primerjavi s prevozi na dolge 

razdalje, če se ne sprejmejo nobeni ukrepi pomoči. 

› AETS se osredotoča predvsem na izboljšanje voznega parka. Ker pa je potencial za zmanjšanje 

specifične porabe goriva za cestni promet in izboljšanje učinkovitosti voznega parka omejen, 

bo prišlo tudi do bistvene preusmeritve s ceste na železnico, vendar v manjšem obsegu kot pri 

ACE. Za razliko od ACE je obremenitev odvisna od prevožene razdalje v alpskem prostoru. 

Torej je relativna obremenitev za prevoze na kratke razdalje precej nižja (pribl. 20 %) v 

primerjavi z ACE. 

› TOLL+ z neposrednim cenovnim učinkom skriva največji potencial za prenos finančnega 

bremena s prevoznega sektorja na špediterje, saj je takšen cenovni signal veliko lažje 

predvideti in izračunati kot pri scenariju ACE ali AETS. Relativna obremenitev je odvisna od 

zasnove. Če je instrument oblikovan kot alpska cestnina, je obremenitev podobna kot pri ACE. 

Če je instrument oblikovan kot pristojbina za prevožene kilometre v alpskem prostoru (kakor 

je predlagano v študiji ALBATRAS), je relativna obremenitev podobna kot pri AETS. 

 

Na koncu lahko sklenemo, da so ob upoštevanju svobode pri oblikovanju in možnosti uvedbe 

posebnih ukrepov za prevoze na kratke razdalje ekonomski učinki večinoma odvisni od stopnje 

omejitve (npr. cenovni signal na splošno) in ne toliko od vrste instrumenta. 

 
 
3 Študija ALBATRAS predvideva ponujanje kuponov na dražbi in vzpostavitev sistema posrednikov. Prihodki se 

bodo dodelili na nacionalni ravni. 
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 Vsi analizirani instrumenti upravljanja prometa so tržno zasnovani instrumenti. To pomeni, 

da vodijo k dodatnim obremenitvam in posledično spodbudam za udeležence, vključene v 

prevoze. Na drugi strani pa ustvarjajo tudi dodaten prihodek, ki se lahko uporabi za različne 

namene, npr. za financiranje prometnih naložb, za nadomestilo ali splošno znižanje davkov.  

 

3. SEKTORSKI UČINKI 
 

Učinki v prevoznem sektorju 

Na podlagi usmerjevalnih učinkov, modeliranih v poročilu ALBATRAS, je rezultat vseh 

instrumentov precejšnja preusmeritev s čezalpskega cestnega prometa na železnico, saj so 

potenciali za povečanje učinkovitosti cestnega prometa omejeni (npr. zmanjšanje praznih voženj 

ali povečanje faktorjev obremenitve). To potrjujejo tudi intervjuji, ki so bili opravljeni z 

interesnimi skupinami na področju prometa iz različnih alpskih regij. Z ekonomskega vidika ima 

to zlasti za posledico prerazporeditev bruto dodane vrednosti in zaposlenosti v prevoznem 

sektorju.  

 

Če govorimo v številkah, bo izguba dodane vrednosti (BDV) v cestnoprometnem sektorju 

znašala od 189 milijonov EUR (tolerantni scenarij) do 340 milijonov EUR (restriktivni scenarij) 

v letu 2020 in od 685 do 1.051 milijonov EUR v letu 2030, medtem ko bo prirastek BDV v 

železniškem sektorju samo od 87–162 milijonov EUR (2020) in od 326–505 milijonov EUR 

(2030). Če pa se upošteva tudi potencial za povečanje BDV v železniški infrastrukturi (in ne 

samo železniške storitve), bi bile razlike bistveno manjše. 

 

Trg čezalpskih prevozov je razmeroma razdrobljen. Večji odpravniki tovora in čezalpski 

multimodalni logistični izvajalci se nahajajo v Nemčiji in Franciji. Večina odpravnikov tovora, 

ki so ustanovljeni v alpskih regijah, so mala podjetja z manj kot petimi zaposlenimi. To zlasti 

velja za trg cestnega tovornega prometa južno od Alp (npr. Severna Italija, Slovenija). Na drugi 

strani pa je trg železniškega prometa organiziran na nacionalni ravni. Regionalne zmogljivosti 

so pomembne predvsem za infrastrukturne storitve. 

 

Najverjetnejše so naslednje strukturne spremembe kot posledica novih instrumentov čezalpskega 

upravljanja prometa: 

› Storitve kombiniranega prevoza: Največje spremembe bodo opazne na trgu priklopnikov in 

zabojnikov, saj bodo odpravniki tovora in špediterji zaradi višjih cen cestnih prevozov svoje 
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povpraševanje usmerjali k tem storitvam. Pri tem bodo zahtevali predvsem visokokakovostne 

storitve, ki bodo železnice spodbudile k izboljšanju njihove zmogljivosti in zanesljivosti. 

Vendar je stopnja teh storitev močno odvisna od predpogojev, ki jih imajo železnice (npr. 

kakovost infrastrukture, višina cen na progo, razpoložljivost železniškega voznega parka in 

zmogljivost terminalov, prednostna obravnava storitev tovornega prometa na dolge razdalje). 

Če to ni mogoče, je edina alternativa, ki se ponuja poleg preusmeritve s ceste na železnico, 

povečanje prevozov z oprtnimi vlaki, kar pa je z ekonomskega vidika precej manj izvedljivo in 

zahteva posebno državno podporo alpskih držav (zlasti Francije, Švice in Avstrije). 

› Združevanje in prostorska reorganizacija prevoznega sektorja: Predvideva se, da imajo večja 

prevozna podjetja več odzivnih možnosti in so bolj seznanjena s tržno zasnovanimi 

instrumenti. To zlasti velja za sisteme omejevanja in trgovanja (ACE, AETS), pri katerih bi 

večje ustanove verjetno imele boljši dostop do posredniških storitev. Poleg tega bodo manjši 

cestni prevozniki (ki so zlasti značilni za alpski prostor in Severno Italijo) imeli več težav pri 

koriščenju intermodalnih storitev. 

› Nova organizacija logistike: Večji logistični izvajalci bodo poskušali reorganizirati svoj „hub 

and spoke“ ter sisteme skladiščenja in upravljanje voznega parka, kar bi lahko vodilo k 

povečanju učinkovitosti celotne čezalpske logistike. Ti procesi bi se lahko osredotočili tudi na 

medcelinske logistične verige, vključno z organizacijo pristanišč. 

 

Preusmeritev prometnih tokov ima za posledico tudi nižje prihodke za upravljavce prometne 

infrastrukture v višini do 15 % (restriktivni scenarij 2030). To se predvsem nanaša na zasebne 

upravljavce alpskih cest v Avstriji, Italiji in Franciji. Obenem pa zmanjševanje prometa vodi k 

nižjim stroškom vzdrževanja in večji privlačnosti za osebne avtomobile. Finančne izgube bi se 

lahko nadomestile z uporabo delov dodatnega prihodka iz instrumentov upravljanja prometa. 

 

Vplivi na prevozno intenzivne sektorje 

Predvideva se, da bo zaradi hude konkurence prevozni sektor poskušal prenesti večino bremena 

na odpravnike tovora in prevozno intenzivne sektorje. Najbolj izpostavljeni so naslednji 

prevozno intenzivni sektorji: industrija mineralnih olj, kemična industrija in sintetični materiali, 

kovinska industrija, strojegradnja, gradbeni materiali. Njihov delež stroškov prevoza znaša pribl. 

5 % do 10 % lastnega prometa. Čezalpski promet je zlasti pomemben za trg nabave in dostave 

čez Alpe. Prizadeta pa bosta tudi prehrambni in maloprodajni sektor, čeprav je njun delež 

prevoznih stroškov nekoliko nižji, saj sta zelo odvisna od nabavnih trgov južno od Alp. 

 



 |13 

INFRAS | 23. februar 2012 |POVZETEK 

Kvantitativni učinek je večinoma odvisen od možnosti prenosa dodatnega bremena s prevoznega 

sektorja na odpravnike tovora in špediterje. Ob predpostavki, da se lahko prenese 100 % 

bremena (glede na odzive prevoznega sektorja), in ob upoštevanju 50 % razdelitve stroškov med 

izvorno in namembno industrijo se ocenjuje, da bodo prevozno intenzivni sektorji utrpeli skupno 

izgubo BDV med 306–597 milijonov EUR (2020) in 847–1.496 milijonov EUR. Najbolj 

prizadet je energetski in proizvodni sektor, ki vključuje večino prevozno intenzivnih 

industrijskih panog (npr. prehrambna industrija, kemična industrija, gradbeni materiali in 

maloprodaja). Ta sektor prinaša skupno 260–497 milijonov EUR (2020) oziroma 787–1.280 

milijonov EUR (2030). Čeprav v absolutnih zneskih skupni delež BDV znaša le okoli 0,04–

0,09 %, pa nadaljnja porazdelitev bremen izkazuje ogromne razlike med posameznimi sektorji, 

saj je stopnja stroškov v prevozno intenzivnih sektorjih bistveno višja. Spodnja slika povzema 

spremembe v BDV po različnih sektorjih za oba obravnavana scenarija. 
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DODATNE OBREMENITVE KOT POSLEDICA INSTRUMENTOV UPRAVLJANJA 
PROMETA ZNOTRAJ IZBRANIH SEKTORJEV 

 

Slika S-1 

Obremenitev v % BDV 
Kmetijstvo 
tolerantni 

Kmetijstvo 
restriktivni 

Energetika 
in 
proizvodnja 
tolerantni 

Energetika 
in 
proizvodnja 
restriktivni 

Gradbeništvo 
tolerantni 

Gradbeništvo 
restriktivni  

Cestni 
promet 
tolerantni 

Cestni 
promet  
restriktivni  

* Nemčija     * Francija    * Italija     * Avstrija     * Slovenija    * Švica 

Ta bremena predstavljajo strošek preusmeritve prometa s ceste na železnico. Na splošno se 

predvideva, da bodo dodatne stroške nosili potrošniki oziroma da se bodo prenesli nanje. V 

prevozno intenzivnih sektorjih (npr. prehrambna, kemična industrija in maloprodaja) lahko 

pričakujemo nekatere spremembe v dobavnih verigah (npr. sprememba dobaviteljev). Zaradi 

tega bo prišlo do rahle prerazporeditve nadnacionalne trgovine. Vendar bodo učinki v 

2030 

2020 
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prevoznem sektorju (npr. modalna preusmeritev) bistveno izrazitejši kot bo obseg strukturnih 

sprememb v prevozno intenzivnih industrijah. 

 

4. REGIONALNI UČINKI 
 

Regionalna obremenitev 

Izgube in prirastki niso enakomerno porazdeljeni v Evropi. Izguba BDV v cestnem prometu v 

absolutnih zneskih je največja v Italiji in Nemčiji. V relativnih zneskih (glede na višino BDV 

celotnega sektorja) so izgube največje v Sloveniji (1,3 % BDV celotnega sektorja) in v Italiji 

(0,83 %). Na provincialni ravni so lahko relativna bremena še precej izrazitejša (za več kot 5 %), 

zlasti v manjših regijah južno od Alp, npr. Južna Tirolska, Celovec ali Ticino. 

 Prirastki v železniškem sektorju načeloma sledijo podobnim regionalnim vzorcem. Vendar 

je regionalna dodelitev železniškega prometa precej zahtevnejša, saj je odvisna od logistične 

organizacije nacionalnih železnic. Očitno je, da imajo manjše regije nižji potencial za pridobitev 

nove železniške dodane vrednosti v primerjavi z večjimi logističnimi centri. Torej je regionalna 

porazdelitev odvisna pretežno od lokacije novih vozlišč/terminalov za kombinirani prevoz. 

 

Spodnji dve sliki prikazujeta regionalno porazdelitev bremen za cestnoprometni sektor in 

prevozno intenzivno industrijo. Poudariti je treba, da so prikazane največje vrednosti (na 

podlagi restriktivnega scenarija in brez upoštevanja uporabe prihodkov iz tržno zasnovanih 

instrumentov). 

 

Po predpostavki iz scenarija, da strošek na prehod ni odvisen od prevožene razdalje, so prevozi 

na krajše razdalje relativno bolj obremenjeni v primerjavi s prevozi na dolge razdalje (v 

odstotku celotnih stroškov prevoza). Poleg tega so pri njih zmožnosti za preusmeritev prometa s 

ceste na železnico omejene. Če bi bile pristojbine za prevoze na kratke razdalje nižje (npr. v 

odvisnosti od prevoženih kilometrov), bi se obremenitev alpskih regij povprečno zmanjšala za 

okoli 20 %. 
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CESTNOPROMETNI SEKTOR – NAJVEČJA RELATIVNA OBREMENITEV 2020 

 
 

Cestni tovorni promet 
  DE FR IT AT SI CH 

Najmanjša 
obremenitev v % 
BDV 

0,05 % 0,00 % 0,00 % 0,01 % 1,19 % 0,00 % 

Največja 
obremenitev v % 
BDV 

1,31 % 0,45 % 1,98 % 5,57 % 1,38 % 2,62 % 

Najbolj 
obremenjena 
regija 

Zgornja 
Bavarska 

Rhône-
Alpes

P.A. 
Bolzano-

Bozen

Celovec-
Beljak

Zahodna 
Slovenija

Ticino 

Slika S-2 

Cestnoprometni sektor 
Izguba BDV v % BDV sektorja  
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ENERGETSKI IN PROIZVODNI SEKTOR – NAJVEČJA RELATIVNA 
OBREMENITEV 2020 

 
 

Energetika in proizvodnja 
  DE FR IT AT SI CH 
Najmanjša 
obremenitev v 
% BDV 

0,00 % 0,00 % 0,01 % 0,00 % 0,09 %
0,00 

% 

Največja 
obremenitev v 
% BDV 

0,04 % 0,06 % 0,40 % 0,84 % 0,26 %
0,08 

% 

Najbolj 
obremenjena 
regija 

Meklenburg-
Predpomor-

janska 

Provence-
Alpes-Côte 

d'Azur 

Furlanija-
Julijska 
krajina 

Celovec-
Beljak 

Zahodna 
Slovenija

Ticino 

Slika S-3 

Energetika in proizvodnja 
Obremenitev v % BDV sektorja 
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Težavni primeri 

Čeprav absolutna stopnja dodatnih bremen znaša največ nekaj odstotkov regionalne BDV, lahko 

pričakujemo pojav nekaterih težavnih primerov, če bi zaradi relativne obremenitve prišlo do 

kritičnih napovedi ali sprememb v lokacijah. Najpomembnejše merilo za težavne primere je 

količina blaga, ki se prevaža čez Alpe: trg ponudbe in dobave, razdalja teh voženj in potencial 

za spremembo načina prevoza, splošna razširjenost in konkurenčnost industrije in njena veriga 

dodane vrednosti, velikost podjetja in pomembnost časa prevoza. Primeri kažejo, da bi bilo 

lahko zvišanje stroškov za takšne težavne primere v obsegu do 5 %.  

 Takšna prekomerna obremenitev bi zlasti vplivala na regionalne čezalpske prevoze na 

kratke razdalje brez možnosti za spremembo načina prevoza. Tako bi lahko, na primer, Alpska 

borza za tranzitni promet povzročila zvišanje stroškov prevoza do 30–40 % za regionalne 

prevoze. Da se izognemo takšnemu neupravičenemu zvišanju cen, je treba predvideti posebne 

ukrepe pomoči. 

 

Pozitivni učinki in uravnoteženost alpskih regij 

Alpske regije bodo imele nekatere koristi, kot je zmanjšanje prometa težkih vozil HGV, 

razbremenitev okolja in s tem povezani boljši življenjski pogoji. Poleg tega lahko pričakujemo 

izboljšanje regionalne dostopnosti, zlasti za cestni potniški promet. Vendar je takšne pridobitve 

težko meriti z ekonomskega vidika. Najbolj očitno je izboljšanje turistične podobe alpskih regij.  

 Uravnoteženost alpskih regij (ekonomske izgube in koristi) je pozitivna samo, če se 

regionalni prevozi obravnavajo ločeno s posebnimi izjemami in ukrepi pomoči. Poleg tega je 

treba upoštevati, da bi lahko prišlo do kompromisa med prednostno obravnavo železniškega 

tovornega prometa in regionalno dostopnostjo železnic za potniški promet. 

 

5.  DOLGOROČNI EKONOMSKI UČINKI 
 

Socialni premisleki 

S socialno-ekonomskega vidika lahko rečemo, da bodo socialni učinki negativni, če bodo cene, 

ki izhajajo iz instrumentov upravljanja prometa, presegale zunanje stroške. Spremembe cen 

(zlasti v primeru restriktivnih scenarijev) so bistveno nad bremenljivimi zunanjimi stroški v 

skladu z revidirano direktivo o evrovinjeti. V primerjavi s stroškovnimi stopnjami na podlagi 

vračunavanja vseh zunanjih stroškov (v skladu s priročnikom in švicarsko takso za težka vozila 

HGV), so cenovni signali primerljivi. Upoštevati pa je treba, da se bodo v Švici cene prištele 

sedanji cestnini za HGV (ki že odraža zunanje stroške za razdaljo, prevoženo v Švici). 
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Rezultati dinamičnega modeliranja 

Pri podatkih, izračunanih na podlagi zgoraj prikazane kvantitativne sektorske in regionalne 

analize, so upoštevane samo dodatne obremenitve brez posebnih stroškov na podlagi procesov 

prilagoditve ali izravnalnih učinkov zaradi uporabe prihodkov. Model ASTRA, ki je sistemsko 

dinamičen model, upošteva takšne vplive in dopolnjuje sliko ekonomskih učinkov tako, da 

vključuje vse vplive. Uporablja se za tolerantni scenarij 2020 in restriktivni scenarij 2030 z 

različnimi možnostmi uporabe prihodkov (splošni proračun, znižanje neposrednih in posrednih 

davkov). 

Spodnja slika prikazuje učinek, modeliran za BDV in zaposlenost. Največje absolutno 

zmanjšanje v letu 2030 je zaznati v Italiji in Franciji, čeprav v Franciji strategija povračil ublaži 

del zmanjšanja, medtem ko je relativno zmanjšanje podobno v Franciji in Avstriji, in sicer 

0,04 % za tolerantni scenarij in 0,16 % za restriktivni scenarij. Največje relativno znižanje je 

mogoče opaziti v Sloveniji (0,33 %) in Italiji (0,25 %). In sicer to temelji tudi na predpostavki, 

da so bili prihodki dodeljeni v okviru modelnih izračunov v Franciji, Avstriji in Švici. Če bi 

Italija glede na dolžino svoje infrastrukture prejela del prihodkov, ustvarjenih v okviru 

instrumentov, bi se negativni učinki zmanjšali za 25 %. Poudariti je treba tudi, da so bili izvzeti 

pozitivni učinki iz vlaganj v infrastrukturo, tj. investicijske spodbude (npr. izgradnja novih 

baznih predorov Brenner in Mont Cenis). Torej se zmanjšanja lahko neposredno pripišejo 

zvišanju cestnin. 
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SPREMEMBA BDP IN ZAPOSLENOST V PRIMERJAVI S SCENARIJEM BAU  

  

 

Slika S-4 Vpliv instrumentov čezalpskega upravljanja prometa na BDP in zaposlenost v alpskih državah v 
primerjavi z običajnim poslovnim scenarijem (vir: model ASTRA) 
- za dva scenarija, tolerantni (TOL) 2020 in restriktivni (RES) 2030 ter 
- za tri vrste uporabe prihodkov: splošni proračun (GOV), zmanjšanje davka od dohodka (TAX) in znižanje DDV 
(VAT) 

.(v mio. EUR)  
Sprememba BDP po scenarijih  

(v % glede na BAU) 
relativna sprememba BDP 

(v številu oseb) 
Sprememba zaposlenosti po scenarijih 

(v % glede na BAU) 
Relativna sprememba zaposlenosti 

Avstrija   Francija   Švica   Nemčija   Italija   Slovenija

 

Negativni učinek na BDV izvira iz zmanjšanja obsega trgovinske menjave v gospodarskem 

sistemu. Močneje prizadeti državi sta Avstrija in Italija z zmanjšanjem izvoza za približno 0,6 % 

oziroma 0,5 %. Zmanjšanje izvoza se nato prevede v zmanjšanje sektorske proizvodnje in BDP. 

Vendar rahlo znižanje BDP niti v vseh državah niti v vseh scenarijih ne vodi k morebitnemu 

zmanjšanju zaposlenosti, saj se na sektorski ravni učinki razlikujejo. Nekatere države, ki bodo 

pridobile sektorje, bodo izgubo delovnih mest nadomestile v drugih sektorjih. Navsezadnje bo 
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najverjetneje najbolj prizadeta Italija z vidika izgube delovnih mest, ki naj bi znašala približno 

0,35 % po restriktivnem scenariju 2030 zaradi okrnjenega izvoza, ki bo prizadel več delovno 

intenzivnih sektorjev kot v drugih državah. Izgube v vseh drugih državah ostajajo na ravni 

0,06 % ob upoštevanju povračila iz prihodkov po restriktivnem scenariju 2030. Brez povračila iz 

prihodkov bi bila tudi v Avstriji izguba delovnih mest izrazitejša in bi znašala približno 0,17% 

po restriktivnem scenariju 2030. 

 

6. SKLEPNE UGOTOVITVE 
 

Razlaga rezultatov 

Če primerjamo dinamiko tolerantnih in restriktivnih scenarijev, je očitno, da bi bile spremembe 

v tolerantnem scenariju 2020 skorajda zanemarljive ne glede na to, ali se strategija povračil 

izvede ali ne. Zdi se, da so zvišanja stroškov tako neznatna, da se sektorji, ki koristijo promet, 

lahko prilagodijo samo z operativnimi izboljšavami in ne s spreminjanjem stopnje zaposlenosti. 

Edina izjema je sam sektor prevoznih storitev, v katerem pa bi se v večjih državah na podlagi 

izračunov modela ASTRA lahko ustvarilo od 1000 do 2000 novih delovnih mest. 

 

Na drugi strani pa so po restriktivnem scenariju 2030 spremembe ekonomskih spremenljivk v 

obsegu od 0,5 % do 1 % v primerjavi z običajnim poslovnim scenarijem BAU za leto 2030. To 

bi še vedno pomenilo, da so učinki omejeni, za najbolj izpostavljene sektorje ali regije pa bi 

kazalo na očitne strukturne spremembe, npr. pridobitev delovnih mest v sektorjih prevoznih 

storitev ali izguba delovnih mest v delovno intenzivnih in izvozno usmerjenih industrijah. Hkrati 

lahko potrdimo, da bi bil učinek povračila iz prihodkov na podlagi cenovne politike za 

potrošnike pozitiven, pri čemer ni pomembno, ali se povračilo izvede prek zmanjšanja 

neposrednih ali posrednih davkov. 

 

Na podlagi različnih analitičnih korakov je mogoče sklepati naslednje: 

› Nižje kot je morebitno zvišanje cen v okviru novega instrumenta čezalpskega upravljanja, 

boljša je (železniška) alternativa in ugodnejši so odzivi na morebitne mehanizme s strani 

gospodarskih akterjev in nižja so tveganja negativnih ekonomskih učinkov. Uvedba 

restriktivnega sistema brez bistvenega izboljšanja železniške zmogljivosti in kakovosti 

tovornega prometa bi lahko vodila k precejšnjim ekonomskim tveganjem. 
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› Porazdelitev učinkov je bolj odločilna kot stopnja učinkov. Zgodi se lahko, da bodo majhni 

cestni prevozniki v alpskih regijah in nekatere prevozno intenzivne industrije prekomerno 

obremenjeni, kar bo vodilo k strukturnim spremembam in težavnim primerom. 

› Instrumenti vplivajo na ekonomske učinke v prvi vrsti s stopnjo omejevanja (npr. izbira pragov 

in posledična zvišanja cen). V drugi vrsti pa so za oblikovanje vsakega instrumenta na voljo 

parametri, ki lahko ublažijo prekomerne obremenitve in neželene učinke, kot je nesorazmerna 

obremenitev čezalpskih prevozov na kratke razdalje in alpskih regij. 

 

Predpogoji za ublažitev izgub in povečanje koristi 

Upoštevati je treba naslednje ključne dejavnike: 

› Spodbude za povečanje učinkovitosti cestnega prometa: Čeprav je na prvi pogled potencial 

cestnoprometnega sektorja za povečanje učinkovitosti omejen, je treba z instrumenti čim bolj 

povečati spodbude za izboljšanje faktorjev obremenitve in učinkovitosti voznih parkov brez 

ustvarjanje obvozov in neželenih prehodov med alpskimi prelazi. 

› Kakovost železniške alternative: Najpomembnejši izziv je izboljšanje kakovosti železnice, 

zlasti v nadnacionalnem merilu na državnih mejah. Do leta 2020 je uresničitev potencialov 

najbolj občutna v švicarskih koridorjih (z dvema baznima predoroma Lötschberg in Gotthard) 

in na brennerski osi (s štirimi progami med Münchnom in Verono). Met letoma 2020 in 2030 

naj bi se z izgradnjo dveh načrtovanih baznih predorov Brenner in Mont Cenis ustvarili novi 

potenciali za izboljšanje nadnacionalne zmogljivosti in interoperabilnosti. Te naložbe pa 

obenem ustvarjajo nove potenciale za BDP in povečevanje zaposlenosti. 

› Uvedba posebnih ukrepov pomoči in spremljajočih ukrepov: Iz analize jasno izhaja, da bodo 

alpske regije nadpovprečno obremenjene, če se prevozi na kratke razdalje ne bodo obravnavali 

ločeno in ne bodo uvedeni posebni ukrepi pomoči. Brez takšnih ukrepov bo regionalna 

sprejemljivost zelo nizka. Analiza tudi kaže, da so na voljo različne politike. Morebitne 

ekonomske izgube se lahko zmanjšajo tudi s postopno uvedbo instrumentov upravljanja 

prometa, na katere bi bile vključene interesne skupine dobro pripravljene. 

Poleg tega bi najpomembnejši spremljevalni ukrep moral podpirati porast kombiniranega 

prevoza. Takšni ukrepi so povezani z načrtovanjem terminalov in naložbami, s podporo 

pilotnim projektom in posebnim dobavam poleg tekočih programov in prizadevanj na evropski 

in nacionalni ravni. 

› Uporaba prihodkov: Uporaba prihodkov je najprej odvisna od zasnove vsakega analiziranega 

instrumenta. Vedno obstajajo možnosti za izravnavo različnih obremenitev, če se deli 

prihodkov uporabijo za povračilo državam ali regijam, zlasti južno od Alp.  
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Nadaljnji razvoj instrumentov 

Analiza kaže, da se alpske regije in čezalpski prometni sistem soočajo s tveganji, hkrati pa se 

zanje odpirajo nove priložnosti. Za nadaljnji razvoj morebitnih čezalpskih sistemov upravljanja 

prometa bi bilo treba podrobneje ovrednotiti predvsem naslednje elemente: 

› Opredelitev in razvoj pragov: Pomembna prednost skupnega sistema čezalpskega upravljanja 

prometa je usklajenost. To bo ustvarilo preglednost in sinergijske potenciale za celoten 

prevozni sistem. V dodatni analizi se je treba osredotočiti na utemeljitev in opredelitev 

skupnih pragov, usklajenih med alpskimi državami in njihovimi prehodi. 

› Optimizacija zasnove: V skladu z zgoraj podanimi predlogi za ukrepe pomoči in spremljevalne 

ukrepe ter uporabo prihodkov je treba v dodatni analizi konkretizirati potenciale za optimalno 

zasnovo, da se preprečijo neželeni učinki. 

› Osredotočenje na priložnosti: V ekonomski analizi, ki je bila opravljena v okviru te študije, se 

ni mogoče ustrezno osredotočiti na vse koristi, saj številni vplivi niso povezani z neposrednimi 

ekonomskimi učinki, kot je povečanje kakovosti življenja in zmanjšano tveganje okoljskih 

stroškov. Poleg tega bi se lahko podrobneje analizirale priložnosti za železniški sektor in 

sektor kombiniranega prevoza, priložnosti za alpske regije, ki jih bo doletelo zmanjšanje 

cestnega tovornega prometa (in boljša dostopnost za potniški promet), in okoljske izboljšave 

(npr. na podlagi študij primerov).  

› Komunikacija: Na koncu se je izkazalo (zlasti med intervjuji z interesnimi skupinami), da je 

poznavanje, predvsem novih sistemov omejevanja in trgovanja, razmeroma slabo. Ciljno 

usmerjena komunikacija in obveščanje o zasnovi in delovanju takšnih instrumentov bi lahko 

prispevala k boljšemu razumevanju mehanizmov (in s tem povezanih priložnosti) in večji 

sprejemljivosti novih instrumentov. 
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1. UVOD 

1.1. OZADJE 
„Deklaracija iz Züricha“ (sprejeta 30. novembra 2001) za izboljšanje cestne varnosti je uspešno 

uvedla okvirne pogoje za zmanjševanje tveganja hudih nesreč v alpskih predorih, zlasti v 

predorih alpskega območja. Na tej podlagi so se ministri za promet iz alpskih držav odločili, da 

bodo še naprej sodelovali v smeri boljšega usklajevanja sistemov upravljanja prometa. Po prvi 

pregledni študiji so bili za nadaljnjo poglobljeno analizo izbrani trije različni sistemi 

upravljanja: Alpska borza za tranzitni promet (Alpine Crossing Exchange –ACE), Alpski sistem 

trgovanja z emisijami (Alpine Emission Trading System – AETS) in pribitek k običajnim 

cestninam za pokritje zunanjih stroškov (TOLL+). Študija ALBATRAS (Ecoplan, Rapp Trans in 

drugi, 2011) je preučila zasnovo teh instrumentov in učinke na pretoke prometa (cestnega in 

železniškega) za različna časovna obzorja (2020, 2030) na podlagi modelnih izračunov s tako 

imenovanim modelom TAMM.  

 

Zasnova teh treh instrumentov je opisana v glosarju. Iz analize izhaja, da so učinki odvisni od 

izbranih pragov za različne instrumente (v eni ali vseh alpskih državah istočasno) in od 

zmožnosti železniških sistemov, da prevzamejo pretežni del prihodnjih pretokov prometa. Pri 

tem je treba upoštevati, da se izhodiščne točke (cilji, poudarek, infrastrukturne zmogljivosti in 

instrumenti) po alpskih državah (in koridorjih) razlikujejo.  

 

Poleg omenjenega nadnacionalnega usklajevanja je treba upoštevati tudi nacionalne cilje in 

politike ter regionalne dejavnosti. Na primer, Švica je sprožila več študij za analizo zasnove in 

učinkov instrumenta ACE, s katerim naj bi se predvidoma izpolnjevali ambiciozni cilji modalne 

porazdelitve (zmanjšanje števila čezalpskih tovornjakov na 650.000 letno). INFRAS 

(INFRAS/Metron 2011) je analiziral ekonomske učinke za Švico, da se ocenijo ukrepi, 

predvideni za izravnavo prekomerne ekonomske obremenitve alpskih regij. 

Interreg projekt Monitraf zajema vse alpske regije v Avstriji, Švici, Italiji in Franciji. V tem 

projektu so bili ocenjeni sedanji instrumenti in analizirane morebitne usklajene sheme 

upravljanja prometa. Trenutni projekt spremljanja izvajanja iMonitraf! preučuje regionalne in 

socialne učinke ter poskuša razviti skupno stališče in podlago za sprejemanje odločitev z 

namenom razvoja usklajenih sistemov upravljanja prometa. Torej so regionalne strategije 

skladne s prizadevanji züriškega procesa. 
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Na podlagi predhodnih razprav in rezultatov študij je namen procesa spremljanja izvajanja 

„Deklaracije iz Züricha“ dopolniti analizo o morebitnih prihodnjih sistemih upravljanja prometa. 

Po opravljeni konceptualni in prometni analizi je treba preučiti pravni okvir ter socialne in 

ekonomske učinke, da se doseže skupno razumevanje dobrih in slabih strani različnih pristopov 

in morebitne možnosti za uvedbo usklajenih shem. 

 

 

1.2. CILJ ŠTUDIJE 
Okvirni pogoji za analizo ekonomskih učinkov (9. februar 2011) navajajo naslednje cilje: 

› analiza ekonomskih, logističnih, socialnih in zaposlitvenih učinkov; 

› za prevozni sektor (zlasti cestnoprometni sektor) in za prevozno intenzivne gospodarske 

sektorje; 

› ob upoštevanju zlasti učinkov na BDP, zaposlenost, stroškov porabe in višine cen, organizacije 

industrije in dobave z blagom; 

› na regionalni ravni (NUTS II) in na nacionalni ravni; 

› za različne vrste instrumentov (ACE, AETS, TOLL+) v skladu z izhodiščnimi stanji in 

prometnimi učinki, analiziranimi v študiji ALBATRAS; 

› in različne načine uvedbe (en instrument za celotno alpsko regijo, mešani/kombinirani 

instrumenti). 

 

Da se zagotovi združljivost z delom, ki je bilo že opravljeno v okviru projekta ALBATRAS, je 

treba ekonomske učinke ovrednotiti na podlagi izbranih scenarijev ALBATRAS. 
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2. SPLOŠNA METODOLOGIJA 

2.1. SCENARIJI INSTRUMENTOV ZA ČEZALPSKO 
UPRAVLJANJE PROMETA 

 

Scenariji ALBATRAS  

Študija ALBATRAS ponuja izračun 21 različnih scenarijev. Scenariji se razlikujejo po 

uporabljenih instrumentih upravljanja prometa (ACE, AETS, TOLL+), letu napovedi (2020, 

2030) in predpostavkah rasti. Spodnja tabela povzema razpon zvišanja cen za vožnjo v okviru 

različnih scenarijev. 

 

SCENARIJI ALBATRAS IN IZ NJIH IZHAJAJOČE CENE PREVOZA 

Scenarij Opis Pribitki k ceni prevoza 
2020

Pribitki k ceni prevoza 
2030

BAU Visoka in nizka stopnja rasti 
čezalpskega prometa; zaradi 
minimalnih razlik je bil za analizo 
izbran scenarij visoke stopnje rasti.

Izhodiščno stanje  Izhodiščno stanje 

ACE Omejitev za tovornjake v različnih 
državah  

a. restriktivna, na podlagi 
švicarskih ciljev modalne 
preusmeritve (omejitve se po 
državah razlikujejo) 

b. tolerantna, enoten cilj za 
vse države. 

A: 59–94 EUR/vožnjo 
CH: 93–160 EUR/vožnjo
F: 79–126 EUR/vožnjo 

A: 128–280 EUR/vožnjo 
CH: 126–280 EUR/vožnjo 
F: 166–345 EUR/vožnjo 

AETS Zmanjšanje emisij CO2 za 20 % 
(2020) 

c. tolerantno in restriktivno 
d. skupno doseganje in po 

posameznih državah. 

A: 27–102 EUR/vožnjo 
CH: 30–86 EUR/vožnjo 
F: 28–73 EUR/vožnjo 

A: 114–301 EUR/vožnjo 
CH: 208–263 EUR/vožnjo 
F: 100–222 EUR/vožnjo 

Toll + Pribitki k običajnim cestninam na 
km na podlagi dodatnih zunanjih 
stroškov v alpskih regijah 
 

A: 87–128 EUR/vožnjo 
CH: 78–109 EUR/vožnjo
F: 73–92 EUR/vožnjo 

A: 184–354 EUR/vožnjo 
CH: 164–300 EUR/vožnjo 
F: 153–254 EUR/vožnjo 

Mix ACE za CH–I, AETS za A-I in 
TOLL+ za F-I 

A: 33–49 EUR/vožnjo 
CH: 81 EUR/vožnjo 
F: 40–51 EUR/vožnjo 

A: 102–151 EUR/vožnjo 
CH: 160 EUR/vožnjo 
F: 151–190 EUR/vožnjo 

Tabela 1 Vir: ALBATRAS (Ecoplan, RappTrans in drugi, 2011) 

Iz zgornjega pregleda je razvidno, da so za vse ukrepe zvišanja cen prevozov precejšnja in 

znatnejša v letu 2030 kot v letu 2020 v primerjavi z običajnim poslovnim scenarijem (BAU). 
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Bolj restriktiven kot je instrument, občutnejše je zvišanje cen. Ker je zvišanje cen ključna 

spremenljivka pri ekonomski analizi in ker so zvišanja cen pri več scenarijih v enakem razponu, 

bosta v okviru te študije za nadaljnjo analizo izbrana dva različna scenarija za dva različna 

časovna okvira (2020 in 2030). 

 

Vplivi izbranih scenarijev na cene 

Po mnenju Glavnega odbora naj bi bila scenarija „TOLL+ restriktivni“ in „MIX“ (po opredelitvi 

iz študije ALBATRAS) najbolj merodajna, in sicer iz naslednjih razlogov:  

› scenarij „MIX“ je eden od scenarijev z najmanjšim zvišanjem cen in edini, ki združuje vse 

instrumente;  

› za scenarij „TOLL+ restriktivni“ je značilno največje zvišanje cen od vseh scenarijev, ki 

vsebujejo enoten instrument upravljanja prometa v celotnem alpskem loku.  

 

V nadaljevanju bo scenarij TOLL+ restriktivni iz študije ALBATRAS imenovan 

„restriktivni scenarij“, scenarij MIX pa „tolerantni scenarij“.  

 

Vplivi obravnavanih scenarijev na cene so povzeti s spodnji tabeli. 

 

2020 
Tolerant

2020 
Restr.

2030 
Tolerant

2030 
Restr.

2020 
Tolerant

2020 
Restr.

2030 
Tolerant

2030 
Restr.

AT - Reschen 443 0.11 0.29 0.34 0.80 48.7 128.5 150.6 354.4
AT - Brenner 430 0.11 0.29 0.34 0.80 47.3 124.7 146.2 344.0
AT - Felber 387 0.11 0.29 0.34 0.80 42.6 112.2 131.6 309.6
AT - Tauern 301 0.11 0.29 0.34 0.80 33.1 87.3 102.3 240.8
AT - Schober 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AT - Semmering 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AT - Wechsel 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AT - Tarvisio 301 0.11 0.29 0.34 0.80 33.1 87.3 102.3 240.8
CH - G St. Bernard 321 0.25 0.29 0.50 0.80 81.0 93.1 160.0 256.8
CH - Simplon 375 0.22 0.29 0.43 0.80 81.0 108.8 160.0 300.0
CH - Gotthard 269 0.30 0.29 0.59 0.80 81.0 78.0 160.0 215.2
CH - San Bernardino 291 0.28 0.29 0.55 0.80 81.0 84.4 160.0 232.8
FR - Mont Blanc 251 0.16 0.29 0.60 0.80 40.2 72.8 150.6 200.8
FR - Frejus 307 0.16 0.29 0.60 0.80 49.1 89.0 184.2 245.6
FR - Montgenevre 305 0.16 0.29 0.60 0.80 48.8 88.5 183.0 244.0
FR - Ventimiglia 317 0.16 0.29 0.60 0.80 50.7 91.9 190.2 253.6

Cost per km Cost per Trip
Description

Distance 
with 

costs

OVERVIEW OF PRICE INCRESASES UNDER DIFFERENT SCENARIOS

 
Tabela 2 Zvišanja cen v različnih alpskih koridorjih v okviru obravnavanih scenarijev na km in na vožnjo v 
skladu z izračuni iz študije ALBATRAS. 
 
PREGLED ZVIŠANJA CEN V OKVIRU RAZLIČNIH SCENARIJEV
Opis  Razdalja s stroški Strošek na km Strošek na vožnjo
toler. restr. 

Kommentar [t1]: Translator’s note: In 
der Tabelle sind alle Punkte bei den 
Zahlen durch Kommas zu ersetzen - 
slo. Rechtschreibung! 
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2.2. METODOLOŠKI KORAKI 
Za izčrpno preučitev te zahtevne tematike pri analizi regionalnih ekonomskih učinkov 

razlikujemo med tremi metodološkimi koraki: 

1. Kvantitativna analiza največje regionalne obremenitve (BDP in zaposlenost). 

Na podlagi rezultatov študije ALBATRAS se izračunajo vplivi na BDP in zaposlenost za 

prevozni sektor in različne gospodarske sektorje v okviru izbranih rezultatov študije 

ALBATRAS. V tem delu analize se upošteva samo obremenitev, ne pa tudi morebitni 

izravnalni učinki zaradi uporabe prihodkov, izhajajočih iz različnih instrumentov 

upravljanja prometa. 

2. Kvalitativna analiza, ki natančno obravnava vzorce odziva prevoznega sektorja in drugih 

gospodarskih sektorjev ter študije primerov na podlagi intervjujev z izbranimi interesnimi 

skupinami. 

3. Analiza dinamičnega modela, ki temelji na modelu ASTRA, ob upoštevanju vzorcev 

prilagajanja in uporabe prihodkov. 

 

Spodnja slika prikazuje postopek analize po posameznih metodoloških korakih. 
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PREGLED METODOLOŠKIH KORAKOV 

 

Slika 1 

Razumevanje verige 
učinkov 
Vnos podatkov  

Sektorske in  
regionalne obremen-
itve 

Izvedba modela 
ASTRA  

Kvalitativne  
priložnosti in tveganja 

Osnova za podatke: 
Prevoz OD glede na vrsto blaga 
Model učinka in predpostavke 

Kvantitativni učinki (BDP, 
zaposlenost) po scenarijih in regijah 

Učinki znotraj alpskih regij 
Priložnosti in tveganja 
Težavni primeri 
Švicarska študija primera 

Dinamični učinki na BDP in  
zaposlenost ob upoštevanju  
uporabe prihodkov  

Sklepne ugotovitve in 
priporočila 

Rezultat ALBATRAS  
Obstoječa podatkovna zbirka 
promet in gospodarstvo 
Intervjuji z interesnimi skupinami 

Intervjuji z interesnimi skupinami 
Študije primerov 

Rezultat WP2 (dve izvedbi) 
Priprava dinamičnega modela 
ASTRA 

Ocena posledic Razlaga učinkov 
Ključna vprašanja za zasnovo 
Potreba po spremljajočih ukrepih 

Opredelitev scenarija (cenovni impulz)
Dodelitev vrste blaga in  
regionalnega sektorja 
Modeliranje zvišanja cen po sektorjih

IZHODIŠČE REZULTAT
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Kvalitativni intervjuji 

Namen intervjujev z izbranimi interesnimi skupinami v prevoznem sektorju in industrijskih 

sektorjih iz različnih držav je pridobiti bolj poglobljeno znanje in vpogled v pričakovanja o 

različnih učinkih instrumentov upravljanja prometa, zlasti ob upoštevanju: 

› vzorcev odziva: Kakšen bo odziv prometnih akterjev ter kakšne so njihove spodbude za 

prilagoditev spremembam? 

› strukturne spremembe logističnega sektorja, 

› strukturne spremembe prevozno intenzivnih sektorjev, 

› priložnosti in tveganj za različne regije, 

› ugotovitev v zvezi z merili za težavne primere, 

› predpogojev za strukturne spremembe glede na priložnosti. 

 

Intervjuji služijo tudi kot osnova za razumevanje verige splošnih ekonomskih učinkov in kot 

prispevek k poglobljeni kvalitativni analizi (glej poglavje 4). 

 

 

2.3. RAZMEJITEV MED SISTEMI 
Pri analizi je treba upoštevati naslednje sisteme in diferenciacije: 

 

Regionalna diferenciacija 

› Regionalni okvir za uvedbo instrumentov upravljanja prometa je alpski lok „B+“ (regija med 

Ventimiglio in tauernsko osjo). V analizi študije ALBATRAS so bili upoštevani učinki 

pretoka prometa na alpski lok C, ki obsega regijo med krajema Ventimiglia in Wechsel (glej 

sliko 2).  

› V kvantitativni analizi regionalne obremenitve (poglavje 3) so upoštevani učinki na regije 

NUTS 2 v Franciji, Nemčiji, Italiji in Sloveniji ter na regije NUTS 3 v Švici in Avstriji (glej 

sliko 3). 

› Modeliranje ASTRA se osredotoča na nacionalno raven. 

 

 



 |31 

INFRAS | 23. februar 2012 |SPLOŠNA METODOLOGIJA 

REGIONALNI OKVIR ZA UVEDBO INSTRUMENTOV UPRAVLJANJA PROMETA  

Slika 2 Vir: ALBATRAS (Ecoplan, RappTrans in drugi, 2011)
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GEOGRAFSKO OBMOČJE ANALIZE EKONOMSKIH UČINKOV 

 

Slika 3 Regije, zajete v analizo 

 
Geografsko območje študije  
NUTS regije, zajete v študijo 
NUTS regije, ki niso zajete v študijo 

 

Sektorska diferenciacija 

Pri vseh vrstah analize smo razlikovali med prevoznim sektorjem (cestnim, železniškim) in 

prevozno intenzivnimi sektorji.  

› Pri kvantitativni analizi sektorskih obremenitev (poglavje 3) so upoštevani naslednji sektorji: 

kmetijstvo, energetika in proizvodnja, gradbeništvo, distribucija, gostinstvo, prevoz, 

skladiščenje in komunikacije, tržne storitve, netržne storitve. Opravljena je bila primerjava teh 

sektorjev glede na vrsto transportiranega blaga. 

› Model ASTRA upošteva več gospodarskih podsektorjev. Za namene te analize podrobnejša 

ocena ni bila opravljena. Analiza razkriva učinek na splošne deleže v izbranih sektorjih (glej 

poglavje 5). 
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2.4. PREGLED UČINKOV 
2.4.1. SPLOŠNA VERIGA UČINKOV 
Instrumenti upravljanja prometa različno učinkujejo na funkcije dobave/proizvodnje pri 

različnih interesnih skupinah, ki so vključene v logistično verigo. Kot podlaga za celostno 

analizo je bil model odzivov diferenciran tako, da omogoča ponazoritev različnih interesnih 

skupin z glavnim poudarkom na: cestnih prevoznikih (prevozniki in izvajalci logističnih 

storitev), špediterjih iz prevozno intenzivnih industrij in železniškem sektorju. 

 

Na podlagi tega modela, ki upošteva odziv posameznih interesnih skupin, in opravljenih 

intervjujih lahko izpostavimo naslednje bistvene elemente: 

› Cestni prevozniki (prevozniki/izvajalci logističnih storitev): Cestni prevozniki predstavljajo 

prvi element modela odziva, saj bo nanje instrument upravljanja prometa neposredno 

učinkoval. Cestni prevozniki morajo kupiti pravice od ACE ali AETS oziroma plačati 

cestnino. V okviru svojega „sistema“ razpolagajo z različnimi možnostmi odziva in vplivanja 

na njihove cene prevoza. V intervjujih so bile podane dodatne informacije o različnih vzorcih 

odziva, o razlikah med velikimi in majhni prevozniki, „čistimi“ cestnimi prevozniki in 

izvajalci logističnih storitev ter mednarodnimi in regionalnimi/lokalnimi prevozniki. 

› Špediterji iz prevozno intenzivnih sektorjev: Špediterji so drugi element v modelu odziva. 

Ob soočanju z višjimi stroški cestnega prevoza se morajo odločiti, kako se bodo odzvali. Ti 

vzorci odziva se lahko razlikujejo glede na njihove proizvodne značilnosti (vloga surovin, 

oddajanje del zunanjim izvajalcem, mehanizmi „ravno ob pravem času“ itd.) kot tudi glede na 

njihov geografski trg blaga (mednarodni, domači, regionalni, lokalni). Najprej bo obravnavan 

logistični trg z možnostjo spreminjanja logističnih struktur po kupcih in dobavnih trgih ter z 

možnostjo vključitve železniškega prevoza, nato pa – na daljši rok – sprememba trgov in 

lokacij. To bo vplivalo na različne možnosti prenosa višjih prevoznih stroškov na stranke po 

proizvodni verigi navzdol ali na potrošnike. Poseben poudarek je na špediterjih iz prevozno 

intenzivnih sektorjev. 

› Intermodalne storitve in železniški promet: Železniški in intermodalni prometni sektor bo 

imel koristi od različnih usmerjevalnih mehanizmov, ki dajejo neposredne spodbude za prehod 

s ceste na železnico. To pa vključuje druge dejavnosti, da se zadosti dodatnemu 

povpraševanju. Pri tem bo treba analizirati vloge različnih železniških segmentov (oprtni vlak, 

kombinirani prevozi brez spremstva (priklopniki in zabojniki), vagonski tovor), potencial za 

inovativne pristope (npr. novi sistemi priklopnikov, izboljšani operativni postopki) in vloga 

navzkrižnega financiranja za te razvojne usmeritve. 



 34| 

INFRAS | 23. februar 2012 | SPLOŠNA METODOLOGIJA 

MODEL ODZIVA INTERESNIH SKUPIN – PREGLED  

 

Slika 4 Zelena = prevozni sektor (prevozniki, izvajalci logističnih storitev), oranžna = špediterji, modra = 
železnica, siva = stranke po proizvodni verigi navzdol/potrošniki 
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Dovolilnice/cestnine zvišajo 
prevozne stroške 

Vzorci odziva 
cestnoprometnega 
sektorja (prevozniki) 
 učinkovitost 
 obvoz Alp 
 uporaba oprtnega 

vlaka 

 
Prevozni stroški po 
optimizaciji 

 
Stopnja prenosa stroškov  
(prevozniki => špediterji) 

% prenos stroškov mogoč 
 

% prenos stroškov ni mogoč 

Prevozni stroški 
špediterji 

   

Vzorci odziva prevozno 
intenzivnih industrij  
 modalna preusmeritev (CT, 

WL) 
 opuščanje prevozov 

   

Prevozni stroški po optimizaciji    
Stopnja prenosa stroškov  
(prevozniki => 
stranke/potrošniki) 

   

% prenos stroškov mogoč 
 

% prenos stroškov ni 
mogoč 

  

Izhodne cene 
 cenovna elastičnost  
 povpraševanje 

  
Logistični sektor 

 Dobički, dodana 
vrednost, zaposlenost v 
prevozno intenzivnih 
sektorjih  

Dobički, dodana 
vrednost, zaposlenost v 
sektorju železniškega 
prometa 

Dobički, dodana 
vrednost, zaposlenost v 
cestnoprometnem 
sektorju

  
Dolgoročne dinamične prilagoditve prevozno 
intenzivnih industrij: 
 prilagoditev proizvodnih struktur 
 prilagoditev nabavnega in/ali dobavnega trga ali 

lokacije 
 proizvodni grozdi za zmanjšanje razdalj 

 
Dolgoročna dinamična 
prilagoditev prevoznega 
sektorja: 
združevanje in 
integracija  

 

› Regionalna gospodarska v alpskem prostoru: V alpskih regijah bodo višje cene prevoza 

prizadele večji delež blaga kakor v drugih regijah. Poleg tega so nekatere od njih bolj odvisne 

od dobave blaga, ki v njihovi regiji niso na voljo. To med drugim lahko vključuje surovine za 

regionalno trgovino in industrijo kot tudi končne potrošniške izdelke (npr. kmetijski 

proizvodi). Oceniti bo treba predvsem, ali obstaja tveganje prekinitve dobave zaradi omejene 

razpoložljivosti dovolilnic oziroma velikih odstopanj v cenah dovolilnic. 

 

Iz trenutnih ocen vpliva prometnih politik (predvsem tržno zasnovanih instrumentov) je mogoče 

dobiti prvo sliko o mehanizmih, ki usmerjajo model odziva. Nekatere obstoječe študije se prav 

tako poslužujejo intervjujev z interesnimi skupinami za zbiranje informacij o vzorcih odziva. 

Druge izhajajo iz posebnih predpostavk, ki temeljijo na drugih bibliografskih virih. Tudi 

dokumenti o stališču interesnih skupin na področju prometa dajejo vpogled v tržno strukturo in 

odziv na nove instrumente. 
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Najpomembnejši parameter za kvantitativno analizo je vprašanje o možnostih prenosa dodatnih 

stroškov. Iz intervjujev jasno izhaja, da bo prevozni sektor – zaradi ozkih marž in velike 

konkurence – poskušal stroške prenesti na špediterje oziroma na potrošnike. Zaradi morebitnih 

vplivov na povpraševanje pa celoten prenos zvišanih cen ne bo mogoč. 

 

2.4.2. UČINKI IN KAZALNIKI 
Spodnja tabela daje pregled nad kazalniki, uporabljenimi na različnih metodoloških korakih za 

oceno učinkov.  

 

ELEMENTI UČINKOV IN KAZALNIKI 

Kazalnik  Raven podrobnosti, ponazoritev Metodologija  

Cene Kvantitativna opredelitev prevoznih cen in 
potrošniških cen na podlagi opredelitve 
scenarija 

Rezultati študije ALBATRAS, 
model ASTRA, kvalitativna 
analiza

BDP/BDV Kvantitativni, na podlagi regionalnih napovedi Analiza regionalne in 
sektorske obremenitve 
(model ASTRA) 

Zaposlenost Kvantitativni, na podlagi regionalnih napovedi  Analiza regionalne in 
sektorske obremenitve 
(model ASTRA)

Upravljanje 
cestnega prometa 

Kvalitativni, prikazani kvantitativno, ob 
upoštevanju dejavnikov zmogljivosti na cestne 
in logistične odločitve 

Kvalitativna analiza 

Trgovinski tokovi Selektivni kvantitativni, za najpomembnejše 
trgovinske tokove (kot je kmetijsko blago)

Model ASTRA  

Organizacija 
industrije 

Kvalitativni (vpliv na delitev dela in pogoje 
menjave) in relativna konkurenčnost, 
diferencirani po prevoznem sektorju in drugih 
sektorjih 

Kvalitativna analiza 

Zavarovana 
dobava blaga 

Kvalitativna analiza (poseben poudarek na 
ujetem blagu, npr. kmetijsko blago, posebno 
industrijsko blago); tveganje prekinitve dobave 
zaradi omejitev 

Kvalitativna analiza 

Dodatni 
ekonomski učinki 

Pozitivni učinki na turizem in kakovost 
življenja v alpskih regijah zaradi izboljšanega 
okolja 

Kvalitativna analiza 

Tabela 3 
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2.5. PODATKOVNA ZBIRKA 
 

Podatki o prevozih  

Da bi analiziral učinek uvedbe strategije ACE, AETS ali TOLL+, je konzorcij ALBATRAS 

uporabil čezalpski multimodalni model (TAMM) za napoved čezalpskega tovornega prometa za 

leta 2020 in 2030. Ta model je umerjen z raziskavo CAFT 2004 in zagotavlja podatke, 

diferencirane na ravni NUTS3, za različne skupine blaga NSTR, za cestno in tri železniške 

modalnosti. Najpomembnejše predpostavke so bile napovedi stopnje rasti za posamezne države 

v skladu s projektom EU iTREN 2030, splošni učinki na produktivnost na podlagi razvoja 

železnice, izgradnja novih baznih železniških predorov in postopna odprava subvencij za 

železniški tovorni promet (Ecoplan, NEA in drugi, 2011). Regionalna analiza, prikazana v 

naslednjih poglavjih, temelji neposredno na OD-matricah modela TAMM za izbrane scenarije 

(neposredni prenos podatkov iz NEA na INFRAS). 

Regionalni in sektorski ekonomski podatki 

Podatki, uporabljeni za oceno regionalne in sektorske obremenitve, temeljijo na naslednjih 

virih4: Z izjemo Švice smo uporabili podatke iz rezultata modela E3ME, ki ga je razvil 

Cambridge Econometrics (različica 2010). E3ME je računalniško podprt model evropskih 

gospodarskih in energetskih sistemov in okolja. Prvotno je bil razvit v okvirnih programih 

Evropske komisije za raziskave, danes pa se v Evropi široko uporablja za namene ocene splošne 

politike, napovedi in raziskave. Ker se napoved modela konča v letu 2014, smo ekstrapolirali 

stopnje rasti za obdobje 2008–2014 na leto 2020 oziroma leto 2030. Model E3ME zajema 

naslednje sektorje: 

› kmetijstvo (NOGA-koda A: kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo) 

› energetika in proizvodnja (NOGA-koda od B do E: vključno s proizvodnjo gradbenih 

materialov) 

› gradbeništvo (NOGA-koda F: gradbene storitve) 

› distribucija, gostinstvo, prevoz in komunikacije (NOGA-koda od G do I) 

› tržne storitve (NOGA-koda od K do N in od R do S)) 

› netržne storitve (NOGA-koda od O do Q). 

 

 
 
4 Model ASTRA je razvil lastno podatkovno zbirko (glej razlago v poglavju 5). 
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Prevozno intenzivni sektorji: kmetijstvo, energetika in proizvodnja ter gradbeništvo so bili vzeti 

neposredno iz podatkovne zbirke. Ker je naša pozornost usmerjena predvsem na cestni in 

železniški tovorni promet, je bilo treba sektor „distribucija, gostinstvo, prevoz in komunikacije“ 

razdeliti v tri dele: sektor cestnega tovornega prometa, sektor železniškega tovornega prometa in 

ostalo. 

Eurostatova „strukturna statistika podjetij“ vsebuje podrobne podatke o zaposlenih v 

različnih sektorjih in o bruto dodani vrednosti na zaposlenega v različnih državah. Na podlagi 

teh podatkov smo lahko izračunali odstotek kopenskega prometa (vključno s cestnim in 

železniškim prevozom oseb in blaga) za celotni sektor na regijo za leto 2008. Za osamitev 

sektorjev cestnega in železniškega tovornega prometa je bilo treba podatke o zaposlenih 

razločiti na cestni tovorni in železniški tovorni promet. Ti podatki so na voljo samo na 

nacionalni ravni. Odstotek železniškega tovornega prometa in cestnega tovornega prometa v 

celotnem „kopenskem prometu“ se izračuna na naslednji način: njun odstotek v kopenskem 

prometu se izračuna na nacionalni ravni in pomnoži z odstotkom kopenskega prometa vsake 

regije (primerjaj sliko 6). To je najboljša možna ocena regionalne BDV navedenih sektorjev na 

podlagi razpoložljivih podatkov. Kljub temu je treba opozoriti, da dejanska porazdelitev 

cestnega in železniškega tovornega prometa znotraj države ne bo v vseh regijah enaka.  

 

OSAMITEV SEKTORJEV CESTNEGA IN ŽELEZNIŠKEGA TOVORNEGA 
PROMETA 

 

 
 

Slika 5 Če želimo dobiti odstotke sektorja cestnega in železniškega tovornega prometa, moramo iz regionalnih 
podatkov o zaposlenih izračunati delež skupnega „kopenskega prometa“ v sektorjih distribucije, gostinstva, 
prevoza, skladiščenja in komunikacij za vsako regijo (A). Nato izračunamo odstotek cestnega tovornega 
prometa in železniškega tovornega prometa v skupnem „kopenskem prometu“ za vsako državo na nacionalni 
ravni (B). Če pomnožimo A in B, dobimo odstotek cestnega oziroma železniškega tovornega prometa v 
sektorjih distribucije, gostinstva, prevoza, skladiščenja in komunikacij na regionalni ravni. 
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Podatki o zaposlenih  
(zlasti kopenski promet) na 
regionalni ravni 

A: odstotek kopenskega prometa v 
celotnem sektorju po regijah 

 
A x B: odstotek cestnega in 
železniškega tovornega prometa 
na kopnem v celotnem sektorju po 
regijah 

Podatki o zaposlenih za cestni in 
železniški tovorni promet na 
nacionalni ravni 

B: odstotek železniškega in 
cestnega tovornega prometa v 
kopenskem prometu po državah 

Še en izziv predstavlja dejstvo, da skupni „kopenski promet“ zajema samo poklicne prevoze (ki 

jih opravijo tretje osebe) in ne vključuje prevozov za lastne potrebe (notranji prevoz). Odstotek 

cestnega tovornega prometa smo dodatno korigirali z odstotkom prevoza za lastne potrebe, ki je 

bil izmerjen v najetih prevozih (vir: Eurostat, statistika cestnega tovornega prometa, nabor 

podatkov 2008). Preostali del sektorja, ki ni niti cestni niti železniški tovorni promet, se prišteje 

k sektorjema „tržnih storitev“ in „netržnih storitev“, ki skupaj tvorita sektor „storitev“. 

 

Na ta način dobimo naslednje sektorje:  

› kmetijstvo, 

› energetika in proizvodnja, 

› gradbeništvo, 

› storitve, 

› cestni tovorni promet, 

› železniški tovorni promet. 

Za Švico so podatki E3ME razpoložljivi samo na ravni NUTS 2. Da bi dobili podatke na ravni 

NUTS 3, smo izločili nacionalne račune 2008 s pomočjo podatkov o zaposlenih na ravni 

NUTS 3 (vir: Bundesamt für Statistik). Za napoved do leta 2020 smo ekstrapolirali stopnjo rasti 

na ravni NUTS 2 iz modela E3ME za obdobje 2008–2014 na leto 2020 oziroma leto 2030.  

 

Podatkovna zbirka E3ME je zasnovana na cenovni ravni 2000 evrov. To pomeni, da so rezultati 

dejanske vrednosti. Medtem ko vpliv na relativne vrednosti ni prisoten, se nominalne vrednosti 

spreminjajo glede na inflacijo. Tabeli 4 in 6 povzemata iz tega izhajajoče vrednosti na 

nacionalni ravni za leto 2020. Podatki na regionalni ravni so prikazani v Prilogi 1. 
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BDV 2020 

v milijonih 
EUR 
(cenovna 
raven 2000) 
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Nemčija 29.060 602.483 91.071 1.743.306 23.194 1.995 2.491.109 

Francija 40.606 278.456 74.838 1.229.074 22.244 1.407 1.646.625 

Italija 29.813 229.902 53.829 844.761 15.254 678 1.174.237 

Avstrija 4.021 77.451 12.388 155.877 7.249 1.032 258.018 

Slovenija 586 7.961 1.383 17.893 605 34 28.463 

Švica 4.126 88.698 22.358 269.926 6.010 620 391.739 

Tabela 4 BDV po državah in sektorjih v letu 2020 

GVA 2030 

v milijonih 
EUR 
(cenovna 
raven 
2000) 
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Nemčija 34.206 684.587 101.045 2.054.828 26.650 2.292 2.903.608 

Francija 46.299 314.245 74.039 1.376.450 24.214 1.532 1.836.780 

Italija 30.775 221.727 48.647 896.828 15.852 705 1.214.533 

Avstrija 4.007 98.083 10.228 175.131 7.409 1.055 295.912 

Slovenija 570 8.075 1.011 20.446 632 36 30.769 

Švica 3.528 104.444 28.388 312.343 7.427 767 456.896 

Tabela 5 BDV po državah in sektorjih v letu 2030 
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ZAPOSLENOST 2020 

v tisočih 
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Nemčija 776 7.915 2.287 32.238 540 33 43.790 

Francija 621 3.332 1.544 20.168 572 36 26.272 

Italija 1.315 4.507 2.008 17.652 354 15 25.851 

Avstrija 221 715 292 3.081 152 15 4.476 

Slovenija 71 199 84 618 24 1 998 

Švica 141 751 331 3.089 97 10 4.418 

Table 6 Zaposlenost po državah in sektorjih v letu 2020 

ZAPOSLENOST 2030 

v tisočih 
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Nemčija 710 7.837 2.383 35.546 576 36 47.088 

Francija 492 3.035 1.499 21.548 617 38 27.231 

Italija 1.319 4.054 2.093 18.650 367 16 26.499 

Avstrija 192 716 307 3.352 153 16 4.736 

Slovenija 61 164 79 695 26 2 1.026 

Švica 117 756 344 3.299 102 11 4.629 

Tabela 7 Zaposlenost po državah in sektorjih v letu 2030 

Opozoriti je treba, da so v tej razmejitvi sektorjev tovornega prometa upoštevane samo prevozne 

storitve. Bruto dodana vrednost prevozne infrastrukture ni vključena. 
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3. REGIONALNE IN SEKTORSKE OBREMENITVE 

To poglavje vsebuje analizo regionalne obremenitve instrumentov upravljanja prometa brez 

upoštevanja uporabe prihodkov. Na podlagi izbranih predpostavk so bili izračunani maksimalni 

in ne najverjetnejši učinki.  

Prvo poglavje opisuje metodologijo, drugo pa prikazuje začetni položaj glede prevozov in 

dodane vrednosti za različne regije, medtem ko so v tretjem in četrtem delu predstavljeni 

rezultati. Poglavje 3.3 daje pregled nad stopnjo obremenitve v okviru različnih scenarijev v 

nacionalnem merilu. Poglavje 3.4 prikazuje regionalno porazdelitev bremen. Ker je regionalna 

porazdelitev bremen v vseh scenarijih podobna, je podrobneje predstavljen le restriktivni 

scenarij 2020. Za podrobnejše rezultate o drugih scenarijih glej Prilogo 1. Poglavje 3.5 vsebuje 

delno analizo občutljivosti, v zadnjem razdelku pa je govora o tem , kako se rezultati lahko 

prenesejo na scenarije ALBATRAS, ki niso obravnavani v tej študiji.  

 

 

3.1. DODELITEV OBREMENITEV 
Medtem ko je bil odziv na pretoke prometa že izračunan v študiji ALBATRAS, je namen tega 

poglavja izračun ekonomskih stroškov. Na eni strani odziv prevoznega sektorja (opuščene 

vožnje, modalna preusmeritev, prehodi med koridorji) povzroča stroške, na drugi strani pa so 

prevozni stroški višji za preostale cestne vožnje. Upoštevana sta oba vpliva. V naslednjih 

razdelkih so opredeljene bistvene predpostavke in načini izračuna obremenitev. 

 

3.1.1. PREDPOSTAVKE 
Dve ključni predpostavki modela sta predpostavka v zvezi s prenosom stroškov in predpostavka, 

kateri sektor prevaža katere proizvode (skupine blaga NSTR). Najprej se bomo osredotočili na 

prenos stroškov, nato pa na dodelitev proizvodov posameznim sektorjem. 

 

Prenos stroškov 

Ker je odziv prometa že vsebovan v podatkih, ki so bili uporabljeni (scenariji ALBATRAS), 

predvidevamo, da lahko sektor cestnega tovornega prevoza za preostali promet prenese vse 

stroške na špediterje. Rezultati intervjujev z interesnimi skupinami podpirajo to predpostavko. 

Posledično se opredeli obremenitev cestnoprometnega sektorja kot izguba zaradi zmanjšanja 
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povpraševanja. Kot običajno se predpostavlja, da imajo cestni prevozniki stalne mejne stroške.5 

Poleg tega se kot izvor prevoza šteje domača regija prevoznika. CAFT vsebuje podatke o državi, 

v kateri je bilo vozilo registrirano. Žal ta informacija ni na voljo na ravni NUTS 2 oziroma 

NUTS 3. Na ravni države se porazdelitev izvora prevozov bistveno ne razlikuje od porazdelitve 

registracije vozil. Edina izjema je Italija. Čeprav 33 % čezmejnih prevozov izvira iz Italije, je v 

Italiji registriranih le 23 % vozil. Po drugi strani pa je 26 % vseh vozil registriranih v državah, ki 

v tej študiji niso obravnavane (vir podatkov: CAFT 2004), čeprav 17 % vseh čezalpskih 

prevozov izvira iz teh držav. Sodeč po podatkih je ta predpostavka na splošno realna, vendar s 

pridržkom, da je obremenitev italijanskega prevoznega sektorja morda lahko precenjena. 

Če scenarij BAU primerjamo z restriktivnim scenarijem, se izkaže, da se zmanjšanje 

cestnega prometa v večji meri izravna s povečanjem železniškega tovornega prometa. Povečano 

povpraševanje povzroči zvišanje bruto dodane vrednosti sektorja železniškega tovornega 

prometa. Pri tem predpostavljamo, da so mejni stroški pri proizvodnji železniškega tovornega 

prometa stalni. 

Na preostale sektorje vplivajo instrumenti upravljanja prometa kot posledica prenosa 

stroškov s strani prevoznikov. Pri tem predpostavljamo, da se špediter nahaja pri izvoru prevoza, 

prejemnik pa v namembnem kraju. Realno lahko pričakujemo, da bo špediter prenesel del 

stroškov na prejemnika (npr. naslednji korak v verigi dodane vrednosti, potrošnik), čeprav on 

dejansko plača celoten račun prevoza. Delež prenosa stroškov je odvisen od konkurenčnega 

položaja špediterja in prejemnika. Boljši kot je konkurenčni položaj špediterja, višja je stopnja 

prenosa stroškov na prejemnika. V povprečju predpostavljamo, da špediter prenese 50 % 

dodatnih stroškov. V nekaterih okoliščinah je mogoče, da špediter v celoti plača dodatne 

stroške, drugič spet vse plača prejemnik. Poleg tega bo verjetno tudi prejemnik prenesel del 

dodatnih stroškov na svoje potrošnike. Zvišanje potrošniških cen bo vplivalo na potrošniško in 

naložbeno vedenje ter na povpraševanje po izdelkih. Ker je modelni okvir, izbran v tem 

poglavju, statičen, ti vplivi niso upoštevani. Torej se lahko zgodi, da bo obremenitev za 

prevozno intenzivni sektor precenjena. V modelu ASTRA (poglavje 5) se bodo upoštevali tudi 

dinamični učinki in nadaljnji postopki prenosa stroškov. 

V izbranih scenarijih ALBATRAS so dodatni stroški čezalpskega prometa odvisni od razdalje, 

prevožene v alpski regiji. To vodi k različnim prevoznim stroškom za različne alpske prehode, 

 
 
5 Mejni strošek dodatne enote proizvoda je strošek dodatnega vložka, ki je potreben za izdelavo tega proizvoda. 

Stalni mejni strošek pomeni, da je izdelava nadaljnje enote proizvoda povezana z enakimi stroški kot izdelava 
zadnje enote proizvoda. V dani situaciji se zdi predpostavka stalnih mejnih stroškov realna, saj je odstotek 
nespremenljivih stroškov pri proizvodnji železniškega prometa razmeroma nizek (zagotavljanje infrastrukture ni 
upoštevano). 
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ker se prevožena dolžina v alpskem prostoru razlikuje. Podatki ALBATRAS vključujejo te 

razlike. Druga stvar je, da je strošek enega alpskega prehoda za prevoze z izvorom in/ali ciljem 

v alpski regiji, ki uporabljajo opredeljen prehod, nižji zaradi krajše razdalje, prevožene v 

alpskem območju. Na podlagi razpoložljivih podatkov teh zmanjšanih stroškov ni bilo mogoče 

izračunati. Izhajali smo iz predpostavke, da so stroški za alpski prehod vedno enaki, kakor če bi 

bil izvor in cilj zunaj alpskega prostora. To vodi k rahlo pretirani oceni obremenitev regij znotraj 

alpskega prostora. 

 

Dodelitev proizvodov gospodarskim sektorjem 

Proizvodi se dodelijo gospodarskim sektorjem na podlagi nacionalnih tabel ponudbe in porabe 

ter Eurostatovih tabel ponudbe. Ker se strukture tabel ponudbe in porabe po državah razlikujejo 

zaradi tehničnih razlogov pri izračunu statističnih podatkov, izhajamo iz prilagojenega 

povprečja tabel ponudbe in porabe za obravnavane države. 

Dodelitev proizvodov gospodarskim sektorjem v izvoru prevoza je prikazana v tabeli 8. 

Predvidevamo, da 100 % špediterjev kmetijskih proizvodov spada v kmetijski sektor. Za ostale 

proizvode predvidevamo, da špediterji spadajo v energetski in proizvodni sektor. Glede na 

tabele ponudbe gradbeni sektor ni merodajen kot špediter zadevnih proizvodov. Enako velja za 

storitveni sektor. 

 

DODELITEV PROIZVODOV SEKTORJEM PRI IZVORU 

 Kmetijstvo 
Energetika in 
proizvodnja 

Gradbeništvo Storitve 

Kmetijski proizvodi 100 % 0 % 0 % 0 % 

Prehrambni izdelki 0 % 100 % 0 % 0 % 

Trda mineralna goriva 0 % 100 % 0 % 0 % 

Surova nafta in naftni derivati 0 % 100 % 0 % 0 % 

Rude, kovinski odpadki 0% 100 % 0 % 0 % 

Kovinski izdelki 0 % 100 % 0 % 0 % 

Gradbeni minerali in materiali 0 % 100 % 0 % 0 % 

Gnojila 0 % 100 % 0 % 0 % 

Kemikalije 0 % 100 % 0 % 0 % 

Stroji in druga proizvodnja 0 % 100 % 0 % 0 % 

Table 8 Klasični primer: Špediter kmetijskih proizvodov v 100 % primerih spada v sektor „kmetijstvo, lov, 
gozdarstvo in ribištvo“. 

Dodelitev proizvodov gospodarskim sektorjem v namembnem kraju prevoza je prikazana v 

tabeli 9. Odstotek dodelitve storitvenemu sektorju je predvsem posledica distribucije.  
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DODELITEV PROIZVODOV SEKTORJEM PRI CILJU 

 Kmetijstvo 
Energetika in 
proizvodnja 

Gradbeništvo Storitve 

Kmetijski proizvodi 10 % 70 % 0 % 20 % 

Prehrambni izdelki 10 % 60 % 0 % 30 % 

Trda mineralna goriva 5 % 80 % 5 % 10 % 

Surova nafta in naftni derivati 5 % 75 % 5 % 15 % 

Rude, kovinski odpadki 0 % 40 % 60 % 0 % 

Kovinski izdelki 0 % 60 % 40 % 0 % 

Gradbeni minerali in materiali 0 % 50 % 50 % 0 % 

Gnojila 70 % 20 % 0 % 10 % 

Kemikalije 0 % 80 % 5 % 15 % 

Stroji in druga proizvodnja 5 % 70 % 5 % 20 % 

Table 9 Klasični primer: Prejemnik kmetijskih proizvodov v 10 % primerih spada v kmetijski sektor, v 70 % v 
energetski sektor in proizvodnjo (prehrambna industrija) in v 20 % v storitveni sektor (distribucija, hotelirstvo). 

 

3.1.2. IZRAČUN OBREMENITEV 
Obremenitve se izračunajo na podlagi uporabljene podatkovne zbirke in zgoraj navedene 

predpostavke. Obremenitev se vedno izračuna kot razlika med scenarijem BAU in restriktivnim 

ali tolerantnim scenarijem v izbranem letu (2020/2030).  

Instrument upravljanja prometa vodi k zvišanju cene (P0 → P1 oranžna puščica na sliki 6). 

Če predpostavljamo, da bo zvišanje cene bremenilo špediterje in prejemnike, ima to za 

posledico manjše povpraševanja po cestnih prevozih in posledično nižje transportne količine. 

Obremenitve so treh vrst:  

› dodatni stroški za preostale prevoze (A na sliki 5),  

› dodatni stroški zaradi manjšega povpraševanja po cestnih prevozih – imenovano tudi 

„prekomerna obremenitev“ - (B na sliki 5) in 

› izgube v BDV cestnoprometnega sektorja zaradi manjšega povpraševanja po cestnih prevozih 

(C na sliki 5). 

Zmanjšanje cestnega tovornega prometa se delno nadomesti z večjim povpraševanjem po 

železniškem tovornem prometu, kar ima za posledico povečanje BDV v železniškem tovornem 

prometu. S socialno-ekonomskega vidika – zaradi stalnih mejnih proizvodnih stroškov za cestne 

prevoze tovora – je merodajna samo prekomerna obremenitev špediterjev (B). Dodaten strošek 

za preostale vožnje vodi k višjemu državnemu prihodku. Izguba BDV v cestnem prometu se 

nadomesti s povečanjem BDV v železniškem prometu zaradi učinkov modalne preusmeritve. 
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OBREMENITEV ŠPEDITERJEV V DIAGRAMU PONUDBE IN POVPRAŠEVANJA 
PO CESTNEM TOVORNEM PROMETU 

Figure 6 Instrument upravljanja prometa vodi k zvišanju cen (oranžna puščica). Rezultat tega je manjše 
povpraševanje po cestnih prevozih, ki se odraža v manjših transportnih količinah. Če predpostavljamo, da 
zvišanje cen bremeni špediterje in prejemnike, potem špediterji (oziroma prejemniki) nosijo dve vrsti bremen: 
dodatne stroške za preostale prevoze (A) in dodatne stroške špediterja zaradi manjšega povpraševanja po 
cestnih prevozih (B). Obremenitev cestnih prevoznikov se meri z izgubo BDV zaradi upada povpraševanja (C). 

Price = Cena 
Quantity = Količina 

Različne obremenitve se pripišejo, kot sledi:  

› Najverjetneje se bodo v cestnem prometu dodatni stroški poskušali prenesti na špediterje. 

Torej obremenitev špediterjev (oziroma prejemnikov) vsebuje A in B. Stroški A se izračunajo 

kot število voženj, pomnoženo z dodatnimi stroški pripadajočega alpskega prehoda. Razlog za 

upad povpraševanja po cestnem tovornem prevozu (B) s strani špediterjev in prejemnikov bi 

lahko bila preusmeritev na železnico ali opuščene vožnje čez alpske prehode. Ta obremenitev 

se izračuna kot razlika v vožnjah na alpski prehod, pomnoženo z dodatnimi stroški 

pripadajočega alpskega prehoda, nato pa deljeno z dve. To temelji na nameri, da so dodatni 

stroški na najvišji stopnji marginalno nižji od dodatnih stroškov za cestni prevoz. V 

nasprotnem primeru bi špediter še vedno ostal pri cesti. Najverjetneje so dodatni stroški 

preusmeritve na železnico ali opuščenih voženj pogosto bistveno nižji od stroškov za alpski 

prehod po cesti. Predvideva se, da se mejna koristnost cestnega prevoza za špediterja stalno 

zmanjšuje. Kot posledica te predpostavke smo stroške delili z dve. 
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› Tretji del obremenitve je izguba BDV v cestnem tovornem prometu zaradi upada 

povpraševanja (C). Opozoriti je treba, da se v nasprotju z obremenitvami špediterjev in 

prejemnikov, ki so izražene v dodatnih stroških, obremenitev cestnega tovornega prometa meri 

z izgubo BDV. Obremenitev smo izračunali kot število opuščenih cestnih voženj, pomnoženo 

s povprečno BDV na vožnjo. Zaradi pomanjkanja dodatnih podatkov se povprečna BDV oceni 

na podlagi švicarskih vhodnih podatkov. Celotna BDV švicarskega sektorja cestnega 

tovornega prometa se deli s številom ton, ki se transportirajo z vozili, registriranimi v Švici, in 

pomnoži s povprečnim tovorom vozila (11,4 t) (vir podatkov: Bundesamt für Statistik, 2008). 

Predvidevamo, da se porast voženj od leta 2008 do 2020 ter povečanje produktivnosti 

medsebojno izravnata. Rezultat je povprečna BDV v višini 238 EUR na vožnjo (21 EUR/tono) 

za Švico. Predpostavljamo, da povprečna BDV na vožnjo v Nemčiji, Franciji in Avstriji znaša 

90 % švicarske vrednosti, vrednost v Italiji je enaka 85 % in vrednost v Sloveniji 75 % 

švicarske BDV/vožnjo. Ta predpostavka temelji na podatkih iz Eurostatove strukturne 

poslovne statistike in strokovnem znanju avtorjev. Višja kot je predvidena BDV/vožnjo, večja 

je izguba BDV za cestnoprometni sektor. V skladu z Eurostatovo strukturno poslovno 

statistiko 2008 je BDV/zaposlenega v Sloveniji približno za eno tretjino nižja kot v 

zahodnoevropskih državah. V prihodnjih letih naj bi se ta razlika zmanjšala. Torej je po 

ocenah BDV/vožnjo v Sloveniji samo okoli 75 % nižja kot v Švici. Vrednost BDV/vožnjo za 

druge države je v razponu med vrednostma za Švico in Slovenijo. 

› Študija ALBATRAS prikazuje, da so opuščene vožnje večinoma preusmerjene na železnico. V 

nasprotju z izgubami BDV v cestnoprometnem sektorju se BDV železniških tovornih prevozov 

povečuje. Pri tem izhajamo iz dejstva, da se prevoznik nahaja v kraju izvora prevoza. Za 

izračun tega prirastka se dodatne tone, transportirane po železnici, pomnožijo s povprečno 

BDV na transportirano tono. Kot pri cestnoprometnem sektorju ocena temelji na švicarskih 

vhodnih podatkih. Skupna BDV švicarskega sektorja železniškega tovornega prometa se deli s 

tonami, ki so bile prevožene po švicarskih železnicah v letu 2008 (vir podatkov: Bundesamt 

für Statistik, Verkehrsleistungen 2008). Rezultat tega je povprečna BDV na transportirano 

tono v višini 8,9 EUR.6 Pri tem zopet predpostavljamo, da se porast transportiranih ton in 

večja produktivnost medsebojno izravnata. Obenem predpostavljamo tudi, da povprečna BDV 

na vožnjo v Nemčiji, Franciji in Avstriji predstavlja 90 % švicarske vrednosti, vrednost v 

Italiji ustreza 85 % in vrednost v Sloveniji 75 % švicarske BDV/tono. 

 

 
 
6 Razlika med BDV/t za cestne prevoze in za železniške prevoze je večinoma utemeljena na dejstvu, da se 

upošteva samo prevoz, pogodbe o ravni storitve (SLA) pa so izključene (primerjaj naslednje razdelke). 
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Treba je poudariti, da upoštevana BDV v prevoznem sektorju vsebuje samo prevozno storitev. 

To zlasti pomeni, da BDV, izračunana iz uporabe infrastrukture, ni vključena. Poleg tega tudi 

vladna plačila za železniški tovorni promet na podlagi pogodbe o ravni storitve niso upoštevana 

v dodani vrednosti. Pri analizi celotnega ekonomskega učinka je treba upoštevati tudi te vidike. 

Medtem ko inducirana dodana vrednost iz upravljanja infrastrukture na podlagi švicarske tabele 

ponudbe in porabe energije za leto 2005 v železniškem sektorju ustreza 59 % dodane vrednosti 

prevoznih storitev, je inducirana dodana vrednost v cestnem sektorju samo 10 % dodane 

vrednosti prevozov (Nathani in drugi, 2011). Če upoštevamo švicarska vladna plačila na podlagi 

pogodb o ravni storitev za železniške tovorne prevoze, se dodana vrednost poveča za nadaljnjih 

44 %. Žal pa ti podatki niso na voljo za druge države. Ne glede na to lahko realno 

predvidevamo, da se stroškovna struktura med državami bistveno ne razlikuje. 

Da bi se poleg BDV iz prevoznih storitev upoštevali tudi učinki BDV na prevozno 

infrastrukturo, bodo uporabljeni naslednji dejavniki: 

› povečanje BDV za železnico za 103 % 

› povečanje BDV za ceste za 10 %. 

 

 

3.2. SCENARIJ BAU  
Najprej bomo analizirali prometne tokove in ekonomski položaj v okviru scenarija BAU. V prvi 

fazi bomo preučili položaj prevozov v skladu s scenariji ALBATRAS BAU (2020, 2030). Nato 

bomo preučili regionalni gospodarski položaj glede na podatkovno zbirko, opisano v razdelku 

2.5 za leti 2020 in 2030. 

 

3.2.1. POLOŽAJ PREVOZOV 
Kot podlaga za ekonomski učinek, analiziran v okviru EFFINALP, je nujna napoved položaja 

prevozov v letih 2020 in 2030. To napoved je izdelal konzorcij ALBATRAS na podlagi lastnega 

čezalpskega multimodalnega modela (TAMM), ki razlikuje med položaji prevozov na ravni 

NUTS 3 za različne skupine blaga NSTR, cestne in železniške modalnosti. Instrument 

upravljanja prometa prevozov je vzpostavljen v okviru „alpskega loka B+“, ki zajema vse alpske 

prehode od Ventimiglie do koridorja Ture-Trbiž. Učinki uvedenih instrumentov so bili 

analizirani za alpski lok „C“, ki poleg tega zajema tri prelaze Schober, Semmering in Wechsel. 

Podatkovna zbirka CAFT 2004 je bila osnova za model. Za leto 2020 je bil pripravljen običajni 

poslovni scenarij (BAU), za leto 2030 pa dva scenarija visoke in nizke rasti (ALBATRAS 

2011). Najpomembnejše predpostavke so: 
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› Projekcije stopenj rasti za posamezne države v skladu s projektom EU iTREN-2030. 

› Splošni učinki na produktivnost (dejavnik zniževanja stroškov, švicarska cestnina za težka 

vozila, povečanje povprečnega tovora na HGV itd.). 

› Uvedba novih baznih železniških predorov Lötschberg in Gotthard pred letom 2020, Brenner 

in Mt. Cenis pred letom 2030. 

› Postopna odprava subvencij za železniški tovorni promet. 

 

Slika 7 prikazuje število čezalpskih voženj HGV na zaposlenega na podlagi izračuna TAMM za 

BAU 2020. Ta položaj tovornega prometa služi kot izhodiščno stanje 2020. Najvišje vrednosti 

so dosežene v Avstriji na območju Celovec-Beljak, v Vzhodni Zgornji Štajerski in v Gradcu. 

Zaradi bližine Avstrije so visoke vrednosti dosežene tudi v Severni Italiji in Sloveniji. 
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ŠTEVILO ČEZALPSKIH VOŽENJ HGV NA ZAPOSLENEGA 

 

Slika 7 Skupno število čezalpskih voženj HGV, diferencirano na ravni NUTS 2 (za Švico in Avstrijo pa na ravni 
NUTS 3). 
Vir: ALBATRAS (Ecoplan Rapp Trans in drugi, 2011, podatki o prevozih) in E3ME (regionalni ekonomski 
podatki) 

Tabela 10 prikazuje povzetek napovedi položaja prevozov v treh scenarijih ALBATRAS. 

Pričakuje se, da se bo skupno število tovornjakov povečalo z 11,4 milijona/a v letu 2004 na 12,4 

milijona/a v letu 2020 in 12,9–15,1 milijona/a v letu 2030, odvisno od scenarija. Zaradi 

splošnega premika prevoznih relacij z zahoda na vzhod je mogoče zaznati večji porast v številu 

HGV v vzhodnih državah. Na splošno se po scenariju BAU 2020 pričakuje porast v številu 

čezalpskih HGV v višini 9 %. V letu 2030 je pričakovani porast med 13 % in 32 %. Naslednji 

izračuni temeljijo na scenariju visoke rasti s povečanjem čezalpskega prometa za okoli 32 %.  
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POVZETEK NAPOVEDI ZA SCENARIJ BAU  

 Osnovni primer 
2004 

BAU 2020 BAU 2030 nizka BAU 2030 visoka 

Število tovornjakov v milijonih/a 

A - I/SLO 7,3 8,4 9,1 10,5 

CH - I 1,3 1,4 1,4 1,7 

F-I 2,8 2,6 2,4 2,9 

Skupaj 11,4 12,4 12,9 15,1 

v % osnovnega primera 2004 
A - I/SLO 100 % 116 % 124 % 144 % 

CH - I 100 % 108 % 112 % 132 % 

F-I 100 % 92 % 86 % 103 % 

Skupaj 100 % 109 % 113 % 132 % 

Tabela 10: Število tovornjakov v čezalpskem tovornem prometu v alpskem loku C za leta 2004, 2020 in 2030 
(nizka in visoka rast), v m/a (ALBATRAS 2011) 

V študiji ALBATRAS so bili uporabljeni trije instrumenti: Alpska borza za tranzitni promet 

(ACE), Alpski sistem trgovanja z emisijami (AETS) in TOLL+ za alpske prehode v alpski regiji 

„B+“. 

 

3.2.2. REGIONALNI GOSPODARSKI POLOŽAJ 
Gospodarske razmere po regijah, zlasti razlike med regijami, po običajnem poslovnem scenariju 

za leto 2030 ne odstopajo bistveno od leta 2020. Da se ne bomo ponavljali, si bomo podrobneje 

ogledali le položaj v letu 2020.  

Slika 8 prikazuje bruto dodano vrednost na zaposlenega v letu 2020. V oči zbode dejstvo, da 

vse švicarske regije spadajo v kvantil z najvišjo BDV na zaposlenega. Poleg tega tudi nekatere 

mestne regije (Pariz, Bremen) spadajo v najvišji kvantil. V nasprotju s tem se obe slovenski 

regiji uvrščata med najrevnejše regije, vse italijanske regije pa pripadajo spodnjima dvema 

kvantiloma. 
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BRUTO DODANA VREDNOST NA ZAPOSLENEGA 2020 

 

Slika 8 Vir: Regionalni ekonomski podatki iz E3ME, različica 2010 (Cambridge Econometrics), dodatno za 
Švico: račun proizvodnje po industrijah in poslovna statistika za leto 2008 (Bundesamt für Statistik) 

Bruto dodana vrednost na zaposlenega  
(skupno v 1000 evrih na regijo v kvantilih) 

 

Za naše namene je pri lastnostih regij merodajen pomen sektorja tovornega prometa v različnih 

regijah. Slika 9 prikazuje, da imajo v Avstriji sektorji tovornega prometa večjo težo kot v drugih 

državah. To je skladno z zgornjo povprečno težo prevoznega sektorja v razdelitvi sektorjev 

E3ME: gostinstvo, prevoz, skladiščenje in komunikacije, povzeto po Eurostatovi strukturni 

poslovni statistiki. Za nekatere regije Švice, Slovenije, ob Angleškem kanalu in ob 

Sredozemskem morju je značilen visok odstotek dodane vrednosti, ki izhaja tudi iz prevoznega 

sektorja.  
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POMEN SEKTORJEV TOVORNEGA PROMETA 2020 

 

Slika 9 Vir: Regionalni ekonomski podatki iz E3ME, različica 2010 (Cambridge Econometrics), strukturna 
poslovna statistika za leto 2008 (Eurostat), lastne ocene. Dodatno za Švico: račun proizvodnje po industrijah in 
poslovna statistika za leto 2008 (Bundesamt für Statistik),  

Bruto dodana vrednost v prevoznem sektorju 
(skupna BDV sektorja v % BDV na regijo v kvantilih) 

 

Še ena merodajna lastnost je pomen prevozno intenzivnih sektorjev v neki regiji. Po naši 

opredelitvi so prevozno intenzivni sektorji: kmetijstvo, energetika in proizvodnja ter 

gradbeništvo (vsi sektorji razen „storitvenega“). Iz slike 9 lahko razberemo, da so regije, v 

katerih imajo prevozno intenzivni sektorji zelo velik pomen, geografsko razpršene. Največ jih je 

v Avstriji. Poleg tega so prevozno intenzivni sektorji pomembni tudi za Vzhodno Slovenijo in 

Braunschweig. 
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POMEN PREVOZNO INTENZIVNIH SEKTORJEV 2020 

Slika 10 Upoštevani so naslednji sektorji: kmetijstvo, energetika in proizvodnja, gradbeništvo. Vir: regionalni 
ekonomski podatki iz E3ME, različica 2010 (Cambridge Econometrics). Dodatno za Švico: račun proizvodnje po 
industrijah in poslovna statistika za leto 2008 (Bundesamt für Statistik). 

Bruto dodana vrednost v prevozno intenzivnem sektorju 
(skupna BDV sektorjev v % BDV na regijo v kvantilih) 

 

3.3. PREGLED REZULTATOV PO SCENARIJIH 
V tem poglavju primerjamo rezultate vseh scenarijev po državah in sektorjih. Za analizo razlik 

med scenariji se v tem poglavju osredotočamo samo na povprečno obremenitev na nacionalni 

ravni. Zaradi obsežnosti podatkov bi analiza na regionalni ravni otežila preudarno primerjavo, 

zato bo regionalna porazdelitev bremen analizirana v naslednjem poglavju. Merodajna je tudi 

porazdelitev znotraj sektorjev, ki bo podrobneje analizirana v kvalitativni analizi. V 

nadaljevanju bomo najprej na kratko obnovili položaj prevozov v okviru različnih scenarijev, 

nato pa povzeli ekonomske učinke. 
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3.3.1. POLOŽAJ PREVOZOV 
Ekonomska obremenitev instrumentov upravljanja prometa je – poleg povečanih stroškov 

prevoza – posledica spremembe v položaju prevozov. Strožji kot je cilj instrumenta upravljanja 

prometa, večja je obremenitev. Opuščene cestne vožnje v primerjavi z običajnim poslovnim 

scenarijem so po izračunih študije ALBATRAS: 

› tolerantni scenarij 2020: - 1,03 milijona voženj (- 8 %) 

› restriktivni scenarij 2020: - 1,85 milijona voženj (- 15 %) 

› tolerantni scenarij 2030: - 3,06 milijona voženj (- 20 %) 

› restriktivni scenarij 2030: - 4,74 milijona voženj (- 31 %). 

 

Obseg prevozov se zmanjša samo od 0,08 % (tolerantni scenarij 2020) do 0,20 % (restriktivni 

scenarij 2030). To pomeni, da se opuščeni cestni prevozi skoraj v celoti preusmerijo na 

železnico.  

 

3.3.2. EKONOMSKI UČINKI 
Da bi dobili pregled nad povprečno razsežnostjo ekonomskih učinkov in razlik med scenariji, si 

najprej oglejmo učinke na različne sektorje na nacionalni ravni. Pri tem smo upoštevali 

kmetijski sektor, energetiko in proizvodnjo, gradbeništvo, sektor cestnega tovornega prometa in 

sektor železniškega tovornega prometa. Sodeč po analizi je učinek storitvenega sektorja s 

povprečno obremenitvijo 0,0016 % BDV sektorja in z največjo regionalno obremenitvijo 0,04 % 

(restriktivni scenarij 2020) več kot desetkrat nižji od učinka na druge sektorje. Iz tega razloga 

storitveni sektor ne bo podrobneje analiziran.  

 

Učinek na sektorsko BDV na nacionalni ravni 

Spodnji dve tabeli povzemata obremenitve sektorjev za različne scenarije na nacionalni ravni.  

Prva tabela prikazuje učinek v letu 2020, če se izvaja tolerantni ali restriktivni scenarij. Ker 

je restriktivni scenarij najstrožji od vseh scenarijev ALBATRAS, tolerantni scenarij pa eden od 

najmanj strogih, podatki v tabelah prikazujejo razpon morebitnih učinkov vseh scenarijev 

ALBATRAS. Na nacionalni ravni je Slovenija z eno izjemo v vseh sektorjih najbolj prizadeta, 

saj vse regije ležijo znotraj ali blizu alpskega prostora. Samo v kmetijskem sektorju je Avstrija 

bolj prizadeta. Na splošno so učinki na Italijo in Avstrijo večji kot na Francijo, Nemčijo in 

Švico. Najbolj prizadet je cestnoprometni sektor. Znotraj prevozno intenzivnih sektorjev pa 

gradbeni sektor trpi manj kot kmetijski sektor ali energetika in proizvodnja.  
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Z eno izjemo je obremenitev v restriktivnem scenariju vedno večja kot v tolerantnem scenariju. 

Izjema je cestnoprometni sektor v Švici. Po tolerantnem scenariju Švica uvede ACE, po 

restriktivnem pa sistem TOLL+. Ker ima najpomembnejši alpski koridor v Švici (Gotthard) le 

dokaj majhno razdaljo znotraj alpskega prostora, je cena za ta poseben koridor v restriktivnem 

scenariju višja kot v tolerantnem scenariju. To pomeni, da je manj skrajšanih cestnih voženj čez 

koridor Gotthard po restriktivnem kot po tolerantnem scenariju. 

Rezultati za leto 2030 so povzeti v tabeli 12. Zaradi večjega števila skrajšanih voženj so 

obremenitve nekoliko večje, kar pa vseeno ne vpliva na spremembo razmerij med državami in 

sektorji.  
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REZULTATI ZA LETO 2020 

v milijonih 

EUR/v % 

BDV sektorja  

Obremenitev kmetijstva 
 
tolerantni restriktivni 

Obremenitev energetike 
in proizvodnje 
tolerantni restriktivni 

Obremenitev gradbeništva 
 
tolerantni restriktivni 

Obremenitve cestnega 
prometa* 
tolerantni restriktivni 

Prirastek v železniškem prometu* 
 
tolerantni restriktivni 

Nemčija 3,7 / 0,01 % 7,7 / 0,03 % 46 / 0,01 % 94 / 0,02 % 3,7 /<0,01 % 7,4 / 0,01 % 44 / 0,19 % 86 / 0,37 % 
49 94 

20 / 1,02 % 41 / 2,04 % 
41 82 

Francija 3,7 / 0,01 % 6,1 / 0,01 % 37 / 0,01 % 61 / 0,02 % 2,2 /<0,01 % 3,8 / 0,01 % 31 / 0,14 % 51 / 0,23 % 
34 56 

15 / 1,10 % 26 / 1,86 % 
31 53 

Italija 11 / 0,04 % 21 / 0,07 % 130 / 0,06 % 245 / 0,11 % 11 / 0,02 % 20 / 0,04 % 70 / 0,46 % 126 / 0,83 % 
77 139 

32 / 4,65 % 59 / 8,77 % 
64 121 

Avstrija 5,4 / 0,13 % 12 / 0,32 % 32 / 0,04 % 74 / 0,10 % 2,7 / 0,02 % 6,4 / 0,05 % 20 / 0,28 % 50 / 0,69 % 
22 55 

9,4 / 0,91 % 23 / 2,26 % 
19 47 

Slovenija 0,4 / 0,06 % 0,8 / 0,14 % 5 / 0,07 % 13 7 0,16 % 0,5 / 0,03 % 1,1 / 0,08 % 3.5 / 0,58 % 7,9 / 1,30 % 
3.8 8.7 

1,6 / 4,65 % 3,6 / 10,6 % 
3.2 7.3 

Švica 1,0 / 0,02 % 1,1 / 0,03 % 9 / 0,01 % 10 / 0,01 % 1,0 /<0,01 % 1,2 / 0,01 % 20 / 0,33 % 19 / 0,32 % 
22 21 

8,8 / 1,43 % 9,0 / 1,46 % 
17.9 18.4 

Skupaj 25 / 0,02 % 50 / 0,05 % 260 / 0,02 % 497 / 0,04 % 21 / 0,01 % 40 / 0,02 % 189 / 0,25 % 340 / 0,46 % 
208 374 

87 / 1,51 % 162 / 2,81 % 
176 329 

Tabela 11* Podatki v drugi vrstici so grobe ocene na podlagi švicarskih podatkov o izgubi oziroma povečanju BDV, če se upoštevajo tudi infrastruktura in pogodbe o ravni storitve. 
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REZULTATI ZA LETO 2030 

v milijonih 

EUR/v % 

BDV sektorja  

Obremenitev kmetijstva 
 
tolerantni restriktivni 

Obremenitev energetike 
proizvodnje 
tolerantni restriktivni 

Obremenitev gradbeništva 
 
tolerantni restriktivni 

Obremenitev cestnega 
prometa* 
tolerantni restriktivni 

Prirastek v železniškem prometu* 
 
tolerantni restriktivni 

Nemčija 11 / 0,03 % 19 / 0,06 % 135 / 0,02 % 240 / 0,03 % 11 / 0,01 % 19 / 0,02 % 145 / 0,54 % 235/ 0,88 % 
160 258 

68 / 2,96 % 111 / 4,85 % 
138 226 

Francija 10 / 0,02 % 14 / 0,03 % 115 / 0,04 % 155 / 0,05 % 6,1 / 0,01 % 8,5 / 0,01 % 133 / 0,55 % 173 / 0,71 % 
146 190 

68 / 4,42 % 89 / 5,81 % 
137 181 

Italija 32 / 0,10 % 51 / 0,17 % 393 / 0,18 % 626 / 0,28 % 28 / 0,06 % 44 / 0,09 % 264 / 1,67 % 415 / 2,62 % 
291 457 

123 / 17,5 % 198 / 28,1 % 
251 402 

Avstrija 15 / 0,38 % 30 / 0,74 % 97 / 0,10 % 181 / 0,18 % 8,3 / 0,08 % 16 / 0,15 % 75 / 1.01 % 140 / 1,89 % 
82 154 

35 / 3,31 % 66 / 6,24 % 
71 134 

Slovenija 1,5 / 0,26 % 2,8 / 0,49 % 26 / 0,32 % 49 / 0,61 % 2,3 / 0,23 % 4,7 / 0,46 % 18 / 2,92 % 32 / 5,20 % 
20 36 

8,5 / 23,9 % 15 / 43,1 % 
17.2 31 

Švica 2,4 / 0,07 % 3,3 / 0,09 % 21 / 0,02 % 29 / 0,03 % 2,3 / 0,01 % 3,4 / 0,01 % 50 / 0,67 % 56 / 0,76 % 
55 62 

23 / 2,97 % 26 / 3,43 % 
46 53 

Skupaj 72 / 0,06 % 120 / 0,10 
% 

787 / 0,05 % 1280 / 0,09 % 58 / 0,02 % 96 / 0,04 % 685 / 0,83 % 1051 / 1,3 % 
754 /  1157 

326 / 5,10 % 505 / 7,91 % 
660 7  1027 

Tabela 12* Podatki v drugi vrstici so grobe ocene na podlagi švicarskih podatkov o izgubi oziroma povečanju BDV, če se upoštevajo tudi infrastruktura in pogodbe o ravni storitve. 
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Slika 11 ponuja primerjavo splošnih obremenitev po sektorjih v različnih scenarijih. Opozoriti je 

treba, da se obremenitev prevozno intenzivnih sektorjev meri v dodatnih stroških, obremenitev 

prevoznega sektorja pa v izgubi BDV. Ker je za železniški sektor značilen prirastek v BDV, je 

njegova obremenitev negativna. Iz slike izhaja, da je časovno zaporedje obsega obremenitev v 

vseh scenarijih enako: v letu 2020 je obremenitev vedno manjša kot v letu 2030, v tolerantnem 

scenariju pa je manjša kot v restriktivnem. Ne preseneča nas, da to časovno zaporedje sledi 

vrstnemu redu zvišanja cen in zmanjšanja števila voženj.  

 

POVZETEK OBREMENITEV V RAZLIČNIH SCENARIJIH 

 

Slika 11 Obremenitve v prevozno intenzivnih sektorjih pomenijo dodatni stroški, v prevoznih sektorjih pa izgube 
v BDV. Ker je za železniški sektor značilen prirastek v BDV, je obremenitev negativna.  
* Groba ocena ekonomskega učinka ob upoštevanju prevozne infrastrukture in vplivov pogodb o ravni storitve. 

Obremenitev v milijonih EUR  
prevozno intenzivni 
sektorji 

cestni promet cestni promet* železniški promet železniški promet* 

tolerantni scenarij 2020 
tolerantni scenarij 2030 

restriktivni scenarij 2020 
restriktivni scenarij 2030 

 

Razlike v regionalni porazdelitvi bremen 

Iz analize rezultatov v vseh scenarijih izhaja, da se v bistvu scenariji razlikujejo samo po 

razsežnosti učinka (glej prilogo „Regionalna analiza: Rezultati izračuna scenarijev“). 

Regionalna porazdelitev bremen je pri vseh scenarijih podobna. V kmetijskem sektorju, 

energetiki in proizvodnji so tri najbolj prizadete regije v vseh scenarijih enake. V gradbenem 
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sektorju sta dve najbolj prizadeti državi v vseh scenarijih enaki, medtem ko je tretja regija v letu 

2020 po obeh scenarijih Furlanija-Julijska krajina, v letu 2030 pa njena sosednja regija Zahodna 

Slovenija. Tudi slika 10 % najbolj prizadetih regij je v vseh scenarijih podobna. Ugotovimo 

lahko, da sprememba instrumentov upravljanja prometa ne vodi k bistvenim spremembam pri 

regionalni porazdelitvi bremen. V razdelku 3.5 bodo obravnavani vplivi izvajanja TOLL+, ki 

temelji na prevoženih kilometrih, ali AETS. 

 

Na koncu lahko ugotovimo, da je regionalna porazdelitev bremena v vseh scenarijih primerljiva. 

Da se ne bi ponavljali, so v naslednjem razdelku podrobneje prikazani samo rezultati 

restriktivnega scenarija 2020. Podrobni rezultati za ostale scenarije so navedeni v Prilogi 1.  

 

 

3.4. PODROBNI REZULTATI RESTRIKTIVNEGA 
SCENARIJA 2020 

3.4.1. POLOŽAJ PREVOZOV 
Nespremenljiva cena TOLL+ znaša 0,29 EUR/km in po uvedbi vodi k zmanjšanju obsega 

celotnega čezalpskega cestnega tovornega prometa za okoli 15 % od 161 na 137 milijonov ton/a 

v primerjavi s scenarijem BAU 2020. Čeprav je cena na kilometer enaka za vse koridorje, se 

spremembe v obsegu cestnega prometa razlikujejo od 13 % na koridorjih A–I/SLO do 23 % na 

koridorjih CH–I zaradi razlik v zaračunanih kilometrih. Kot posledica dejstva, da trije vzhodni 

avstrijski prelazi Schober, Semmering in Wechsel niso vključeni v TOLL+, se število 

tovornjakov na teh prelazih poveča za 14 %, medtem ko se število čezalpskih tovornjakov na 

zahodnih prelazih zmanjša za 29 % (ALBATRAS 2011).  

 

Vplivi preusmeritve na druge lokacije v vseh koridorjih povzročijo porast železniškega prometa: 

› A – I/SLO: Zmanjšanje obsega cestnega prevoza za 14,2 milijona ton/a (13 %). V tej regiji se 

11,4 milijona ton/a preusmeri na železniški koridor. 

› CH – I: Zmanjšanje obsega cestnega prevoza za 3,9 milijona ton/a (23 %). V tej regiji se 

8,0 milijona ton/a preusmeri na železniški koridor. 

› F – I: Zmanjšanje obsega cestnega prevoza za 5,8 milijona ton/a (16 %). V tej regiji se 

4,2 milijona ton/a preusmeri na železniški koridor. 

› Skupno se 23,6 milijona ton/a preusmeri na železnico. Preostalih 0,3 milijona ton/a se 

preusmeri v druge načine prevoza, ki tu niso upoštevani (npr. vodni prevoz med Iberskim 

polotokom in Italijo) oziroma se ne transportirajo več. 
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Opaziti je mogoče splošno preusmeritev celotnega čezalpskega tovornega prometa (cestnega in 

železniškega) proti švicarskim koridorjem. A–I/SLO se zmanjša za - 1,8 %, F–I se zmanjša za -

 3,4 %, medtem ko se CH I poveča za + 7,7 %. Razlog za to je lahko v tem, da so zvišanja cen 

odvisna od prevožene razdalje v alpskem prostoru. Ker je razdalja koridorja Gotthard ena 

najkrajših, je zvišanje cen v primerjavi z drugimi koridorji razmeroma nizko. Predvideva se, da 

bi uvedba TOLL+ zmanjšala modalno cestno porazdelitev skupnega čezalpskega tovornega 

prometa z 62 % na 53 % (ALBATRAS 2011). 

 

3.4.2. UČINEK NA SEKTORJE TOVORNEGA PROMETA 
V sektorjih tovornega prometa se pojavita dva nasprotna učinka. Ker bo manjše povpraševanje 

po cestnih prevozih imelo za posledico večje povpraševanje po železniških prevozih, se bo BDV 

cestnoprometnega sektorja zmanjšala, BDV sektorja železniškega prometa pa bo porasla. 

Najprej moramo obravnavati cestni tovorni promet, nato pa železniški tovorni promet. 

 

Cestni tovorni promet 

Zaradi predvidenega prenosa finančnega bremena na prevozno intenzivne sektorje ima 

obremenitev prevoznega sektorja za posledico samo zmanjšanje BDV zaradi manjšega prometa. 

Slika 12 prikazuje omenjene učinke na regionalni ravni. Najbolj obremenjene so regije na južni 

strani Alp in nekatere alpske regije. Poleg tega je v južnih delih Nemčije in vzhodnih delih 

Francije relativna obremenitev nadpovprečna. Zanimivo pa je, da je povprečna obremenitev v 

Švici razmeroma nizka, čeprav se številni deli Švice nahajajo v Alpah. Regionalne razlike med 

državami so precejšnje. Tako je na primer največja obremenitev v Avstriji zaznana v regiji 

Celovec-Beljak s 5,6 % izgubo BDV, medtem ko je Srednja Gradiščanska (Mittelburgenland) z 

0,1 % najmanj obremenjena regija v Avstriji. 
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RELATIVNA IZGUBA BDV V SEKTORJU CESTNEGA TOVORNEGA PROMETA 

 

Slika 12 Restriktivni scenarij 2020 v primerjavi s scenarijem BAU 2020 

Sektor cestnega prometa 
Izguba BDV v % BDV sektorja 

Tabela 13 povzema povprečno obremenitev ter najmanjšo in največjo obremenitev regij po 

državah.  

 

 
Tabela 13 Povzetek najpomembnejših številk po državah. Bodite pozorni, da je upoštevan samo dobiček iz 
prevozov brez subvencij in plačil na podlagi pogodb o ravni storitve. Če bi upoštevali tudi pogodbe o ravni 

storitve in infrastrukturo, bi bil ocenjen dobiček v cestnem sektorju za okoli 10 % višji. 7 

 
 
7 Po izračunih sta Giessen in Burgundija še bolj prizadeta kot Zgornja Bavarska in Rhône-Alpes. Vzrok za to je 

uporabljena podatkovna zbirka o prevozih. Po mnenju avtorjev ta rezultat ni verjeten, vendar vrednotenje 

DE FR IT AT SI CH
Skup. obrem. (mio. EUR) 85,8 51,0 126,1 50,1 7,9 19,5 
Povp. obrem. v % BDV 0,3 7% 0,23 % 0,83 % 0,69 % 1,30 % 0,32 % 
Min. obrem. v % BDV 0,05 % 0,00 % 0,00 % 0,01 % 1,19 % 0,00 % 
Maks. obrem. v % BDV 1,31 % 0,45 % 1,98 % 5,57 % 1,38 % 2,62 % 
Najbolj obremenjena
regija 

Zgornja  
Bavarska 

Rhône-
Alpes

P.A. Bolzano-
Bozen

Celovec-
Beljak

Zahodna 
Slovenija

Ticino 

Cestni tovorni promet
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Ta analiza temelji na predpostavki, da se dodatni stroški v celoti prenesejo na špediterje. Če to 

ne drži, bi moral prevozni sektor posledično nositi dodatne stroške instrumenta upravljanja 

prometa, dodatno nacionalno breme za cestnoprometni sektor pa bi se povečalo za 49 % (Švica) 

do 216 % (Italija). 

 

ZVIŠANJE BREMENA BREZ PRENOSA STROŠKOV 

v mio. EUR Izguba BDV v 
cestnem tovornem 

prometu 

Dodatni stroški za 
čezalpske cestne 

vožnje 

Povečana 
obremenitev zaradi 
dodatnih stroškov 

Nemčija 85,8 95,2 111 % 

Francija 51,0 67,5 132 % 

Italija 126,1 271,9 216 % 

Avstrija 50,1 83,5 167 % 

Slovenija 7,9 12,4 157 % 

Švica 19,5 9,6 49 % 

Tabela 14 Klasični primer: Za Nemčijo je izračunana izguba BDV v sektorju cestnega tovornega prometa okoli 
86 milijonov EUR. Dodatni stroški, ki naj bi se prenesli na špediterje, znašajo 95 milijonov EUR. Če prevozni 
sektor ne bi uspel prenesti dodatnih stroškov, bi se njegova obremenitev v Nemčiji povečala za 95 milijonov 
EUR ali 111 %. 

Sektor železniškega tovornega prometa 

Slika 13 in Tabela 15 prikazujeta zvišanja BDV v sektorju železniškega tovornega prometa v 

letu 2020. Če predpostavljamo, da se BDV nekega prevoza ustvari pri izvoru prevoza, nas ne 

preseneti, da je slika bolj ali manj obratna od slike sektorja cestnega tovornega prometa. Če se 

cestni prevozi v neki regiji zmanjšajo, se bodo posledično železniški prevozi v isti regiji 

povečali. Vendar se zlasti v železniškem sektorju, ki ga v primerjavi s sektorjem cestnega 

prometa obvladujejo razmeroma velika podjetja (npr. nacionalne železniške družbe in izvajalci 

kombiniranih prevozov), kraj izpolnitve lahko precej razlikuje od kraja, kjer se ustvari BDV. 

Torej je treba regionalno porazdelitev iz slike 13 razlagati kot grobo oceno končne porazdelitve. 

Ker je obseg sektorja železniškega tovornega prometa v izhodiščnem stanju manjši od 

obsega cestnoprometnega sektorja, je relativno povečanje BDV bistveno večje v primerjavi z 

zmanjšanjem v cestnem sektorju. Če absolutno izgubo BDV v cestnem sektorju primerjamo z 

absolutnim povečanjem v železniškem sektorju, je razvidno, da izračunani prirastek v 

železniškem sektorju pokriva približno 50 % izgube v cestnem sektorju. Če pa upoštevamo še 

plačila na podlagi pogodb o ravni storitve in dodano vrednost iz upravljanja infrastrukture, bi 

bile številke bistveno drugačne. V primeru Švice se mora izguba dodane vrednosti cestnega 

prometa povečati za 4 %, prirastek iz železniškega tovornega prometa pa za 103 % (primerjaj 

                                                                                                                                               
podatkovne zbirke o prevozih ne spada v okvir te študije. Zato so v tabeli navedene druge najbolj prizadete regije 
po vrsti. 
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poglavje 3.1.2). Če vključimo te vidike in prenesemo švicarske razmere na druge države, izguba 

BDV v cestnem sektorju ustreza 397 milijonom EUR, porast BDV v železniškem sektorju pa 

znaša 371 milijonov EUR. Izgube v cestnem sektorju se v tem primeru 93 % izravnajo s 

prirastkom v železniškem sektorju. Na žalost ustrezni podatki za druge države niso na voljo. 

Vseeno lahko realno domnevamo, da je stroškovna struktura v vseh državah primerljiva.  

 

RELATIVNO POVEČANJE BDV V SEKTORJU ŽELEZNIŠKEGA TOVORNEGA 
PROMETA 

 

Slika 13 Restriktivni scenarij 2020 v primerjavi s scenarijem BAU 2020 

Sektor železniškega prometa 
Povečanje v % BDV sektorja 

Tabela 15 povzema povprečno povečanje BDV ter najmanjše in največje povečanje BDV v 

regijah po državah, če se upošteva samo BDV prevozov.  
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Tabela 15 Povzetek najpomembnejših številk po državah. Bodite pozorni, da je upoštevan samo dobiček iz 
prevozov brez subvencij in plačil na podlagi pogodb o ravni storitve. Če bi upoštevali tudi pogodbe o ravni 

storitve in infrastrukturo, bi bil ocenjen dobiček v železniškem sektorju za približno 103 % višji. 8 

 

3.4.3. UČINKI NA PREVOZNO INTENZIVNE SEKTORJE 
V prevozno intenzivnih sektorjih obremenitev vsebuje dodatne stroške prevoza za preostali 

prevoz po cesti in dodatne stroške za opuščanje prevoza po cesti (prekomerna obremenitev). V 

nadaljevanju so prikazani rezultati za kmetijski sektor, energetiko in proizvodnjo ter za gradbeni 

sektor na regionalni ravni. Da se ponazori teža obremenitve, se obremenitev primerja z 

regionalno BDV sektorja. 

 

Kmetijski sektor 

Slika 14 in Tabela 16 prikazujeta učinek na kmetijski sektor. Stopnja relativne obremenitve v 

kmetijskem sektorju je znatno nižja kot v cestnoprometnem sektorju. Naslednji podatek kaže, da 

je najvišja relativna obremenitev za kmetijski sektor prisotna v zahodnih delih Avstrije in na 

južni strani Alp. Prav tako nas ne preseneti dejstvo, da so drugi deli Italije in južni deli Nemčije 

nadpovprečno obremenjeni. Zdi se le nekoliko nenavadno, da so visoko obremenjene tudi 

mestne regije, npr. Dunaj, Bremen ali Hamburg. Iz preverjanj izhaja, da je kritična predpostavka 

za ta rezultat 100 % dodelitev izvora kmetijskih proizvodov kmetijskemu sektorju. Videti je, da 

vožnje HGV s temi proizvodi pogosto izvirajo iz mestnih regij, medtem ko je BDV kmetijskega 

sektorja v teh regijah nizka. Predvidevamo, da je to posledica združevanja prevozov od različnih 

pridelovalcev (učinek mestne regije). 

 

 
 
8 Po izračunih sta Giessen in Burgundija še bolj prizadeta kot Zgornja Bavarska in Rhône-Alpes. Vzrok za to je 

uporabljena podatkovna zbirka o prevozih. Po mnenju avtorjev ta rezultat ni verjeten, vendar vrednotenje 
podatkovne zbirke o prevozih ne spada v okvir te študije. Zato so v tabeli navedene druge najbolj prizadete regije 
po vrsti. 

DE FR IT AT SI CH
Skup. poveč. (mio. EUR) 40,6 26,2 59,5 23,3 3,6 9,1
Povp. poveč. v % BDV 2,04 % 1,86 % 8,77 % 2,26 % 10,60 % 1,46 % 
Min. poveč. v % BDV 0,28 % 0,01 % 0,03 % 0,03 % 9,79 % 0,00 % 
Maks. poveč. v % BDV 7,23 % 3,68 % 20,65 % 17,61 % 11,18 % 11,77 % 
Regija z največjim 
povečanjem 

Zgornja 
Bavarska 

Rhône-
Alpes

P.A. Bolzano-
Bozen

Celovec-
Beljak

Zahodna 
Slovenija

Ticino 

Železniški tovorni promet 
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RELATIVNA OBREMENITEV V KMETIJSKEM SEKTORJU 

 

Slika 14 Restriktivni scenarij 2020 v primerjavi s scenarijem BAU 2020. 

Kmetijstvo, lov, gozdarstvo in ribištvo 
Obremenitev v % BDV sektorja 

Tabela 16 povzema povprečno obremenitev ter najmanjšo in največjo obremenitev regij po 

državah.  

 

 
Tabela 16 Povzetek najpomembnejših številk po državah. V kmetijskem sektorju so obremenitve dodatni 
stroški prevozov in prekomerna obremenitev opuščenih cestnih prevozov. Zaradi učinka mestne regije v oceni 
regij z največjo obremenitvijo mestne regije niso upoštevane. 

 

DE FR IT AT SI CH
Skup. obrem. (mio. EUR) 7,7 6,1 21,0 12,8 0,8 1,1
Povp. obrem. v % BDV 0,03 % 0,01 % 0,07 % 0,32 % 0,14 % 0,03 %
Min. obrem. v % BDV 0,00 % 0,00 % 0,01 % 0,00 % 0,07 % 0,00 %
Maks. obrem. v % BDV 0,07 % 0,35 % 0,21 % 2,71 % 0,30 % 0,23 %
Najbolj obremenjena
regija 

Karlsruhe Rhône-
Alpes

Furlanija- 
Jul. krajina

Celovec-
Beljak

Zahodna 
Slovenija

Ticino 

Kmetijstvo



 |67 

INFRAS | 23. februar 2012 | REGIONALNE IN SEKTORSKE OBREMENITVE 

 

Energetski in proizvodni sektor  

Slika 15 in tabela 17 prikazujeta rezultate za energetski in proizvodni sektor. Kot ponazarja slika 

15 je največja relativna obremenitev dosežena v Severni Italiji in v avstrijskih alpskih regijah. 

Tudi za Kalabrijo je značilna visoka relativna obremenjenost. Dejavniki vožnje so prevozi 

strojev in proizvodnega blaga, namenjeni v Kalabrijo (pribl. 40 % obremenitve). 

Predpostavljamo, da je to posledica prevozov do pristanišč.  

Primerjava tabele 17 z enako tabelo za kmetijski sektor kaže, da je v absolutnih številkah 

obremenitev energetskega in proizvodnega sektorja okoli desetkrat višja kakor v kmetijskem 

sektorju. Ne glede na to pa je razen Italije in Slovenije povprečna relativna obremenitev v vseh 

državah manjša kot v kmetijskem sektorju. Največja povprečna obremenitev je značilna za 

Slovenijo z 0,16 % BDV sektorja, sledi pa ji Italija z 0,11 %. Regionalno gledano je največja 

relativna obremenitev 0,84 % zaznana v regiji Celovec-Beljak.  

 

RELATIVNA OBREMENITEV V ENERGETSKEM IN PROIZVODNEM SEKTORJU 

 

Slika 15 Restriktivni scenarij 2020 v primerjavi s scenarijem BAU 2020 
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Energetika in proizvodnja 
Obremenitev v % BDV sektorja 

Tabela 17 povzema povprečno obremenitev ter najmanjšo in največjo obremenitev regije po 

državah.  

 

 
Tabela 17 Povzetek najpomembnejših številk po državah. V energetskem in proizvodnem sektorju obremenitve 
predstavljajo dodatni stroški prevozov in prekomerna obremenitev opuščenih cestnih prevozov. 

 

Gradbeni sektor 

Slika 16 in tabela 18 prikazujeta obremenitev gradbenega sektorja. Manjše število temno 

obarvanih regij na sliki 16 kaže, da je relativna obremenitev manjša kot v drugih sektorjih. 

Največje obremenitve so opazne vzdolž alpskega loka in na južni strani alpskega loka. Na 

nacionalni ravni povprečna obremenitev znaša med 0,01 % in 0,08 % BDV sektorja, največja pa 

je v Sloveniji. Regionalno gledano je največjo relativno obremenitev mogoče zaznati v regiji 

Celovec-Beljak z 0,64 %. V absolutnih vrednostih so obremenitve primerljive s tistimi v 

kmetijskem sektorju. Izjema je Avstrija, kjer je absolutna obremenitev v kmetijskem sektorju 

dvakrat večja kot v gradbenem sektorju. 

 

DE FR IT AT SI CH
Skup. obrem. (mio. EUR) 93,8 61,4 245,1 74,5 13,1 9,8
Povp. obrem. v % BDV 0,02 % 0,02 % 0,11 % 0,10 % 0,16 % 0,01 % 
Min. obrem. v % BDV 0,00 % 0,00 % 0,01 % 0,00 % 0,09 % 0,00 % 
Maks. obrem. v % BDV 0,04 % 0,06 % 0,40 % 0,84 % 0,26 % 0,08 % 
Najbolj obremenjena
regija 

Mecklenb.-
Predpomor- 
janska 

Provence-
Alpes-Côte 

d'Azur

Furlanija- 
Jul. krajina 

Celovec-
Beljak

Zahodna 
Slovenija

Ticino 

Energetika in proizvodnja
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RELATIVNA OBREMENITEV V GRADBENEM SEKTORJU  

 

Slika 16 Restriktivni scenarij 2020 v primerjavi s scenarijem BAU 2020 

Gradbeništvo 
Obremenitev v % BDV sektorja 

Tabela 18 navaja povprečno obremenitev ter najmanjšo in največjo obremenitev regij po 

državah.  

 

 
Tabela 18 Povzetek najpomembnejših številk po državah. V gradbenem sektorju obremenitve predstavljajo 
dodatni stroški prevozov in prekomerna obremenitev opuščenih cestnih prevozov. 

 

DE FR IT AT SI CH
Skup. obrem. (mio. EUR) 7,4 3,8 19,8 6,4 1,1 1,2
Povp. obrem. v % BDV 0,01 % 0,01 % 0,04 % 0,05 % 0,08 % 0,01 % 
Min. obrem. v % BDV 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,03 % 0,00 % 
Maks. obrem. v % BDV 0,02 % 0,01 % 0,27 % 0,64 % 0,13 % 0,03 % 
Najbolj obremenjena
regija 

Tübingen Provence-
Alpes-Côte 

d'Azur

Furlanija- 
Jul. krajina 

Celovec-
Beljak

Zahodna 
Slovenija

Ticino 

Gradbeništvo 
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3.4.4. UČINKI NA ZAPOSLENOST 
Da bi si sploh lahko predstavljali razsežnost učinkov na zaposlenost, smo obremenitve pretvorili 

v zaposlitvene enote. Izid tega je groba ocena morebitnih učinkov na zaposlenost. Povečanja 

produktivnosti in dinamični učinki niso upoštevani (ti učinki bodo vsebovani v modelu ASTRA 

v poglavju 5).  

 

Izračun je naslednji: 

› Najprej se izračuna povprečna BDV na zaposlenega za vsako regijo in sektor. 

› Nato se izračunana obremenitev sektorjev deli s pripadajočo BDV na zaposlenega. Ker se v 

prevoznih sektorjih obremenitev oziroma prirastek izračuna kot sprememba BDV v prevozno 

intenzivnem sektorju, obremenitev predstavljajo dodatni stroški oziroma prekomerna 

obremenitev. Pri tem izhajamo iz dejstva, da ima obremenitev prevozno intenzivnih sektorjev 

za posledico enakovredno izgubo BDV. To pomeni, da prirastki produktivnosti niso 

upoštevani. Zaradi te predpostavke je mogoče, da bodo izračunani učinki na zaposlenost 

precenjeni.  

 

Tabela 19 in tabela 20 prikazujeta učinek restriktivnega instrumenta upravljanja prometa v 

letu 2020 na zaposlenost v prevozno intenzivnih sektorjih. Na splošno obremenitev instrumenta 

upravljanja prometa ustreza 11.000 zaposlitvenim enotam. 11.000 zaposlenih predstavlja 0,04 % 

vseh zaposlenih v teh sektorjih. Odstotek izpostavljenih delovnih mest se po sektorjih razlikuje. 

V absolutnih številkah lahko največji negativni učinek opazimo v energetskem in proizvodnem 

sektorju. Relativno gledano pa je kmetijski sektor z 0,07 % bolj prizadet kot energetski in 

proizvodni sektor z 0,05 %. Najmanjši vpliv je zaznati v gradbenem sektorju, kjer obremenitev, 

pretvorjena v zaposlitvene enote, ustreza 0,02 % celotne zaposlenosti. 

 

OBREMENITEV, IZRAŽENA V ZAPOSLITVENIH ENOTAH V ABSOLUTNIH 
ŠTEVILKAH 
v št. zaposlenih Kmetijstvo Energetski in 

proizvodni 
sektor  

Gradbeništvo Skupaj 

Nemčija 213 1.223 181 1.617 

Francija 96 731 79 906 

Italija 843 4.810 681 6.334 

Avstrija 878 718 164 1.760 

Slovenija 93 316 66 475 

Švica 38 81 18 137 

Skupaj 2.162 7.879 1.189 11.229 

Tabela 19 Restriktivni scenarij 2020 v primerjavi s scenarijem BAU 2020 
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OBREMENITEV, IZRAŽENA V ZAPOSLITVENIH ENOTAH V RELATIVNIH 
ŠTEVILKAH 
v % zaposlenih v 
sektorju 

Kmetijstvo Energetski in 
proizvodni 

sektor 

Gradbeništvo Skupaj 

Nemčija 0,03 % 0,02 % 0,01 % 0,01 % 

Francija 0,02 % 0,02 % 0,01 % 0,02 % 

Italija 0,06 % 0,11 % 0,03 % 0,08 % 

Avstrija 0,40 % 0,10 % 0,06 % 0,14 % 

Slovenija 0,13 % 0,16 % 0,08 % 0,13 % 

Švica 0,03 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 

Skupaj 0,07 % 0,05 % 0,02 % 0,04 % 

Tabela 20 Restriktivni scenarij 2020 v primerjavi s scenarijem BAU 2020 

Tabela 21 prikazuje učinek uvedbe restriktivnega instrumenta upravljanja prometa na 

zaposlenost v prevoznih sektorjih. Obstajata dve vrsti izračuna. Prvič se izračunajo učinki na 

zaposlenost v prevoznem sektorju zgolj ob upoštevanju prevozov brez dodane vrednosti, ki 

izhaja iz subvencij in pogodb o ravni storitve. Če se upoštevajo samo prevozi, je obremenitev 

cestnoprometnega sektorja, izražena v zaposlitvenih enotah, dvakrat večja od prirastka, 

izraženega v zaposlitvenih enotah v sektorju železniškega prometa. Ker je železniški sektor 

manjši od cestnega sektorja, je učinek na zaposlenost, izražen v odstotku, pri cestnem sektorju 

manjši kot pri železniškem sektorju. Razlog za visoko relativno povečanje sektorja železniškega 

tovornega prometa v Italiji in Sloveniji je njegovo nizko izhodišče. Ne glede na to je prirastek 

železniškega sektorja, izražen v zaposlitvenih enotah, tudi v absolutnih številkah v Italiji 

največji.  

Če upoštevamo samo prevoze, je obremenitev, izražena v zaposlitvenih enotah, za približno 

4.700 enot večja kot prirastek, izražen v zaposlitvenih enotah.  

Slika se spremeni, če upoštevamo tudi infrastrukturo in pogodbe o ravni storitve9. Tabela 

vsebuje okvirni izračun učinkov na zaposlenost, če upoštevamo upravljanje infrastrukture in 

pogodbe o ravni storitve na podlagi švicarskih podatkov. Poleg tega predvidevamo, da je BDV 

na zaposlenega v infrastrukturnem sektorju enaka kot v sektorju prevoznih storitev. Na podlagi 

teh predpostavk se neto učinek na zaposlenost zniža z 4.700 na 2.200 zaposlitvenih enot. V 

relativnih številkah bi se lahko 75 % potencialnih zaposlitvenih enot, izgubljenih v cestnem 

sektorju, ustvarilo v železniškem sektorju. Opozoriti je treba, da zaradi grobih ocen (švicarska 

podatkovna zbirka, prenesena na druge države) številke odražajo le okvirne razsežnosti. Kljub 

 
 
9 V nacionalnih računih se pogodbe o ravni storitve obravnavajo kot subvencije. Ker se subvencije financirajo iz 

davkov, te niso vključene v dodano vrednost zadevnih sektorjev. To pomeni, da storitve, ki temeljijo na ravni 
storitve, in subvencije za sektor železniškega prometa niso zajete v izračune dodane vrednosti. 
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temu lahko sklenemo, da upoštevanje prevozne infrastrukture vodi k bistveno manjši neto izgubi 

zaposlenosti v prevoznem sektorju. 

 

 
Tabela 21 Tabela prikazuje obremenitev (-) in prirastek (+), izražen v zaposlitvenih enotah prevoznega 
sektorja, v okviru restriktivnega scenarija 2020. Vrednosti za prevoz in infrastrukturo temeljijo na okvirnem 
izračunu na podlagi švicarskih podatkov.  

V skupnem lahko zaključimo, da obremenitev prevozno intenzivnih sektorjev ustreza okoli 

11.000 zaposlitvenim enotam, kar predstavlja 0,04 % celotne zaposlenosti. V prevoznem 

sektorju (ceste in železnica) lahko pride celo do majhne neto izgube, če upoštevamo 

infrastrukturo in pogodbe o ravni storitve. Če ocenjene obremenitve in prirastke pretvorimo v 

zaposlitvene enote, potem obremenitev za okoli 2.200 zaposlitvenih enot presega prirastek. 

 

 

3.5. ANALIZA OBČUTLJIVOSTI 
V tem razdelku bomo preučili občutljivost dveh posebnih predpostavk. Prvič bomo obravnavali 

predpostavko, da špediterji prenesejo 50 % dodatnih stroškov. Poleg tega bomo analizirali 

učinek nižjih stroškov za prevoze na kratke razdalje. 

 

Špediter prenese 100 % dodatnih stroškov  

Tabela 22 prikazuje razlike v rezultatih, če bi lahko špediter (v regiji izvora) prenesel vse 

dodatne stroške na prejemnika v namembnem kraju (scenarij občutljivosti). Izračuni temeljijo na 

restriktivnem scenariju 2020. Povprečna nacionalna obremenitev kmetijskega sektorja se 

zmanjša v razponu od 12 % do 51 %. Zmanjša se tudi obremenitev energetskega in 

proizvodnega sektorja v razponu od 8 % do 1 6%. V nasprotju s tem pa je gradbeni sektor bolj 

obremenjen. Njegova obremenitev se poviša v razponu od 30 % do 118 %.  

Ceste  
(absol.) 

Železnica 
(absol.) 

Ceste 
(rel.)

Železnica 
(rel.)

Ceste 
(absol.)

Železnica  
(absol.)

Nemčija -2.017 687 -0,37 % 2,06 % -2.138 1.293 
Francija -2.421 681 -0,42 % 1,91 % -2.566 1.282 
Italija -1.750 1.272 -0,49 % 8,51 % -1.855 2.395 
Avstrija -1.165 387 -0,77 % 2,50 % -1.234 728 
Slovenija 0 155 0,00 % 10,50 % 0 292 
Švica -308 144 -0,32 % 1,44 % -326 271 
Skupaj -7.661 3.325 -0,44 % 3,00 % -8.120 6.260 

Okvirni izračun: 
prevoz in infrastruktura

v št. zaposlenih 
oz. v % zaposlenih 
v sektorju  

Samo prevozi

PREVOZNI SEKTOR: OBREMENITEV IN PRIRASTEK V ZAPOSLITVENIH ENOTAH  
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Pregled regionalne porazdelitve dokazuje, da se regionalna porazdelitev bremena bistveno ne 

spremeni kot posledica spremembe predpostavke o prenosu stroškov. Deset najbolj prizadetih 

regij je v vseh sektorjih je več ali manj enakih. Razlika je samo v gradbenem sektorju , kjer 

avtonomna pokrajina Bolza-Bolzano ne spada več med deset najbolj prizadetih regij. Njeno 

mesto je zavzela Spodnja Koroška. V kmetijskem sektorju se Lungnau ne uvršča več med deset 

najbolj prizadetih regij, temveč Vzhodna Tirolska. 

 

REZULTATI SCENARIJA OBČUTLJIVOSTI 100 % PRENOS STROŠKOV 

 DE FR IT AT SI CH 

Kmetijstvo 

Obremenitev v % BDV 

 
0,02 % 0,01 % 0,06 % 0,16 % 0,12 % 0,02 % 

Razlika v obremenitvi 
glede na restriktivni 
scenarij 2020 v 
odstotnih točkah 

- 0,004 % - 0,005 % - 0,014 % - 0,162 % - 0,016 % - 0,006 % 

Razlika v obremenitvi 
glede na restriktivni 
scenarij 2020 v 
odstotkih 

- 13 % - 34 % - 19 % - 51 % - 12 % - 23 % 

Energetski in proizvodni sektor  

Obremenitev v % BDV 

 
0,01 % 0,02 % 0,09 % 0,09 % 0,14 % 0,01 % 

Razlika v obremenitvi 
glede na restriktivni 
scenarij 2020 v 
odstotnih točkah 

- 0,002 % - 0,003 % - 0,014 % - 0,009 % - 0,026 % - 0,001 % 

Razlika v obremenitvi 
glede na restriktivni 
scenarij 2020 v 
odstotkih 

- 14 % - 16 % - 13 % - 10 % - 16 % - 8 % 

Gradbeništvo 

Obremenitev v % BDV 

 
0,01 % 0,01 % 0,06 % 0,11 % 0,15 % 0,01 % 

Razlika v obremenitvi 
glede na restriktivni 
scenarij 2020 v 
odstotnih točkah 

+ 0,005 % + 0,006 % + 0,028 % + 0,056 % + 0,076 % + 0,002 % 

Razlika v obremenitvi 
glede na restriktivni 
scenarij 2020 v 
odstotkih 

+ 64 % + 118 % + 76 % + 109 % + 97 % + 30 % 

Tabela 22 Spremembe zaradi druge predpostavke prenosa stroškov med špediterjem pri izvoru in prejemnikom 
v namembnem kraju (100 % namesto 50 %): 
Klasični primer: V Nemčiji je povprečna obremenitev kmetijskega sektorja enaka 0,02 % BDV sektorja. V 
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primerjavi z restriktivnim scenarijem 2020 se obremenitev zmanjša za 0,004 odstotnih točk. To ustreza 
zmanjšanju obremenitve za 13 % v primerjavi z restriktivnim scenarijem 2020.  

Nižji stroški za prevoze na kratke razdalje 

Obravnava prevozov na kratke razdalje se lahko razlikuje glede na instrumente. Strošek za 

alpski prehod v okviru sistema ACE je enak za vse alpske koridorje ne glede na prevoženo 

razdaljo. Ta se pri drugih instrumentih lahko razlikuje glede na njihovo natančno zasnovo. 

Stroški za AETS so odvisni od izpusta CO2 v alpskem prostoru. Torej obstaja povezava s 

prevoženimi kilometri. Zasnova Toll+ dovoljuje oboje, cestnino za prehod ali kilometrsko 

pristojbino. V primeru cestnine za prehod bi bila obravnava podobna kot pri ACE, če pa 

uporabimo kilometrsko pristojbino v alpskem prostoru, so učinki podobni kot pri AETS. 

 To pomeni, da zvišanja stroškov za čezalpski prevoz na dolge razdalje znotraj alpskega 

prostora niso enaka za vse vrste instrumentov. Zaradi nerazpoložljivosti podatkov teh razlik ni 

bilo mogoče upoštevati pri izračunih. Izračuni iz prejšnjih razdelkov temeljijo na predpostavki, 

da se vsi prevozi znotraj alpskih regij obravnavajo enako brez upoštevanja števila prevoženih 

kilometrov. Pri tem se poraja vprašanje, ali bi se rezultati zelo razlikovali, če bi upoštevali 

učinek nižjega zvišanja cen za regije v alpskem prostoru. Torej bomo preučili občutljivost na 

podlagi pristojbine, ki je odvisna od prevoženih kilometrov znotraj alpske regije. 

To bi bil hkrati lahko tudi ukrep, ki bi omogočal zmanjšanje obremenitve alpskih regij. V 

nadaljevanju bomo ocenili učinek za tri izbrane regije (Ticino, Furlanija-Julijska krajina, 

Celovec-Beljak). Upoštevati je treba dva učinka:  

› obseg znižanja stroškov za prevoze z izvorom in ciljem v alpskem prostoru, 

› obseg znižanja stroškov za prevoze z izvorom/ciljem zunaj alpskega prostora. 

 

Na podlagi podatkovne zbirke CAFT 2009 lahko preučimo pomen prevozov z izvorom in ciljem 

znotraj alpskega prostora. Meje alpskega prostora niso enake mejam regij NUTS3, zato natančen 

izračun ni bil mogoč. Iz analiz izhajajo naslednji deleži prevozov z izvorom in ciljem znotraj 

alpskega prostora:  

› Ticino: 25 % - 35 % 

› Furlanija-Julijska krajina: 15 % - 25 % 

› Celovec-Beljak: 40 % - 50 %. 

 

Zmanjšanje stroškov za prevoze znotraj alpskih regij ustreza 50 %, če predpostavljamo, da je 

povprečna razdalja polovica razdalje med alpskimi mejami. Zmanjšanje stroškov za druge 

prevoze je odvisno od njihove OD-razdalje, tj. razdalja med izvorom in namembnim krajem. 
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Predpostavljamo, da je razdalja povprečno za naslednje odstotke krajša od celotne razdalje skozi 

alpski prostor: 

› Ticino: 10 % (240 km namesto 270 km; razdalja do Lugana) 

› Furlanija-Julijska krajina: 0% (gospodarsko središče Udine leži zunaj alpskega prostora) 

› Celovec-Beljak: 30 % (200 km namesto 300 km, razdalja do Beljaka). 

 

To ima za posledico naslednja zmanjšanja regionalne obremenitve, če se prevozi na kratke 

razdalje obravnavajo ločeno od prevozov na dolge razdalje. 

› Ticino: 10 % - 20 % 

› Furlanija-Julijska krajina: 5 % -15 % 

› Celovec-Beljak: 35 % - 45 %. 

 

Iz izračunov za tri izbrane regije izhaja, da instrumenti, ki so odvisni od prevoženih kilometrov, 

skrivajo naslednji potencial za zmanjšanje obremenitve regij znotraj alpskega prostora:  

› Obremenitev regij, ki mejijo na alpske regije, se lahko zmanjša za okoli 10 %. 

› Obremenitev regij v središču alpske regije se lahko zmanjša za okoli 40 %. 

 

 

3.6. PRENOSLJIVOST NA DRUGE SCENARIJE 
Študija ALBATRAS obravnava več kot 20 scenarijev. To poraja vprašanje, kako se lahko 

rezultati restriktivnega in tolerantnega scenarija prenesejo na druge scenarije ALBATRAS. 

Preučeni scenariji izkazujejo naslednje mehanizme: 

› Različne stopnje zvišanja stroškov: Na splošno so učinki sorazmerni. Večje kot je zvišanje cen 

v nekem scenariju, večji so učinki na BDV in zaposlenost. Vendar se stopnja ekonomskih 

učinkov med scenariji precej razlikuje. V skladu s cenovnimi scenariji ALBATRAS (glej 

tabelo 1) stopnja ekonomskih učinkov variira od maksimalne (restriktivni scenarij TOLL+) do 

minimalne (zmerni scenarij AETS) s faktorjem od 3 do 4. 

› Različna časovna obzorja: Cene in posledično tudi učinki so večji v letu 2030 kot v letu 2020. 

Vzrok tega je dodatna rast prometa in s tem povezane višje cene instrumentov upravljanja 

prometa. Razlike ustrezajo zvišanju cen v različnih scenarijih. Vendar scenariji 2030 ne 

upoštevajo pozitivnega ekonomskega učinka izvedbe dveh železniških baznih predorov na osi 

Brenner in Mont Cenis. Izgradnja teh dveh železniških infrastruktur bo znatno izboljšala 

blaginjo v regiji. 
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› Različne vrste instrumentov. Vse tri vrste instrumentov se nekoliko razlikujejo glede na 

njihove regionalne učinke (poleg različnega zvišanja cen): 

› Mehanizem ACE ima za posledico podobne cene za tranzitno pravico za vse razdalje 

znotraj in zunaj alpskega loka, v kolikor ni treba upoštevati posebnih spremljajočih 

ukrepov ali regionalnih ukrepov pomoči. V primerjavi z drugimi scenariji, tj. AETS in 

TOLL+, so v tem primeru dodatno obremenjeni prevozi na kratke razdalje znotraj 

alpskega loka.  

› Instrumenti AETS in TOLL+ se nanašajo na prevoženo razdaljo znotraj alpskega loka. 

Krajša kot je razdalja, manjša je dodatna obremenitev. Kljub temu je kilometrska 

obremenitev prevozov na dolge razdalje manjša, ker se razdalja, prevožena zunaj alpskega 

loka, ne zaračuna.  

› Te razlike se lahko izravnajo z dodatnimi ukrepi (tako imenovani ukrepi pomoči za 

prevoze na kratke razdalje, glej poglavje 4.4). 

› Kvantitativno so stroški prevozov na kratke razdalje (50 km) približno štirikrat višji pri 

scenariju ACE v primerjavi z AETS in TOLL+, v kolikor se ne upoštevajo ukrepi pomoči. 

› Na splošno bi bila lahko obremenitev alpskih regij pri scenarijih AETS in TOLL+ v 

primerjavi s scenarijem ACE za okoli 20 % manjša, če ne bodo uvedeni posebni ukrepi 

pomoči za prevoze na kratke razdalje. 
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4. KVALITATIVNI UČINKI NA GOSPODARSKE 
STRUKTURE 

Namen tega poglavja je doseči natančnejši vpogled v vzorce odziva interesnih skupin in 

izpopolniti znanje o najbolj prizadetih industrijah s kvalitativnega vidika. Analiza temelji na 

intervjujih z izbranimi interesnimi skupinami iz različnih območij in regij (za vprašalnik in 

anketirance glej Prilogo 2) in na obstoječi literaturi. Pregled literature in ocena dokumentov o 

stališču interesnih skupin je v Prilogi 2.  

 

 

4.1. VZORCI ODZIVA INTERESNIH SKUPIN 
Na podlagi verige odzivov, ki je predstavljena v poglavju 2, je večina anketirancev izpostavila 

več splošnih vidikov in posebne značilnosti prevoznega sektorja. 

 

4.1.1. REZULTATI INTERVJUJEV 
 

Relevantnost različnih mehanizmov odziva cestnoprometnega sektorja: 

Večina anketirancev meni, da bodo mehanizmi odziva podobni za vse tri instrumente 

upravljanja prometa. Vsi instrumenti imajo za posledico zvišanje stroškov prevoza in 

prilagoditve v prevoznem sektorju. Kljub temu je pritisk za prehod na železniške rešitve najnižji 

pri sistemu TOLL+. Zaradi kakovosti železnic, ki naj bila prenizka, bo modalna preusmeritev na 

železnico pri sistemu TOLL+ verjetno manjša kakor pri drugih sistemih. 

› Izboljšanje učinkovitosti HGV: Vsi anketiranci so izrazili, da je potencial za nadaljnje 

izboljšanje učinkovitosti HGV precej omejen. Zaradi dolgih razdalj in sprejetih političnih 

ukrepov (zlasti v Avstriji), je večina prevoznikov, ki opravlja čezalpske prevoze, že 

opremljena s sodobnim voznim parkom HGV razreda Euro 5. Nekolikšen potencial je bil 

ugotovljen pri regionalnih prevozih in prevozih iz južne Italije ter vzhodnoevropskih držav, pri 

katerih se pogosto uporabljajo starejša vozila HGV (nižji Euro razredi). Obstoječi ukrepi že 

dajejo ustrezne spodbude za posodobitev voznega parka tudi v teh državah (npr. v Sloveniji). 

Vendar pa so občutki v zvezi z Euro 6 HGV mešani – čeprav lahko zmanjšajo lokalno 

onesnaževanje zraka, pa porabijo več goriva. Torej se ne zdi smiselno, da prevozniki nabavijo 

Euro 6 HGV, če se prihodnji instrument upravljanja prometa osredotoča na zmanjšanje 

emisij CO2. Ta kompromis je treba upoštevati pri oblikovanju instrumenta upravljanja 

prometa. 
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 Za ta mehanizem odziva je bilo med anketiranci doseženo razmeroma široko soglasje v 

smislu, da je potencial za izboljšave vozil omejen. Ta potencial je še predvsem omejen v 

brennerskem koridorju zaradi sedanjih političnih ukrepov. V drugih koridorjih so morebitne 

izboljšave nekoliko večje. Največji potencial je zaznati pri regionalnih prevozih ali prevozih, 

ki jih opravljajo vzhodnoevropski ali južnoitalijanski prevozniki. V prihodnje bi lahko sistem 

onesnaževanja zraka, ki ni odvisen od CO2, lahko povečal spodbude za uporabo Euro 6 HGV. 

Višji porabi goriva Euro 6 HGVs oporeka Mercedes, ki je predstavil model z nižjo porabo 

goriva glede na prejšnji model Euro 5 zaradi izboljšane tehnologije motorja (Deutsche 

Logistik-Zeitung 27. 9. 2011).  

› Skupna učinkovitost izboljšav (zmogljivosti): V zvezi s tem mehanizmov odziva imajo 

anketiranci deljena mnenja:  

1. Zlasti v Nemčiji so manjši prevozniki izjavili, da nadaljnje izboljšave učinkovitosti niso več 

mogoče, saj so bile že realizirane v obstoječih razmerah. Večji prevozniki in izvajalci 

logističnih storitev pa so mnenja, da se v trenutnem povpraševanju po prevozih skriva 

manjši potencial za izboljšave učinkovitosti. Danes so stroški prevoza zelo nizki, zato so 

številna podjetja svoje storitve skladiščenja „zaupala“ avtocesti s procesi „ravno ob pravem 

času“. Vožnje so osredotočene na razdalje od točke do točke, da se prihrani čas. Zvišanje 

stroškov prevoza bi lahko to razvojno usmeritev obrnilo nazaj. Z vidika večjih prevoznikov 

obstaja potencial za povečanje učinkovitosti, če je časovna prožnost manj pomembna od 

zvišanih stroškov. Vendar bi se te prilagoditve izvedle na srednji in dolgi rok. 

2. Anketiranci zunaj Nemčije ostajajo skeptični glede potenciala za izboljšave učinkovitosti. 

Zlasti v prevozno intenzivnih sektorjih so stroški prevozov precejšnji in so že zelo 

optimizirani.  

Med interesnimi skupinami je bilo v zvezi s tem mehanizmom odziva doseženo razmeroma 

majhno soglasje. Odstopajoče ocene bi lahko pripisali različnim cenam na kilometrske razdalje 

v različnih koridorjih. Kjer so cene že tako ali tako visoke (zlasti v Švici zaradi takse za težka 

vozila HGV in v koridorju Fréjus in Mt-Blanc zaradi pristojbin za predore), je optimizacija že 

zdaj večja kot v koridorjih z nižjimi cenami. Ker pa je uvedba takse za HGV v Švici 

spodbudila k boljši izkoriščenosti zmogljivosti, lahko predvidevamo, da zvišanje cen prevozov 

učinkuje na boljšo izkoriščenost zmogljivosti, če se bodo hkrati odprle priložnosti za večja 

vozila (Ecoplan/INFRAS 2007). 

› Zmanjšanje praznih voženj: Večina anketirancev je navedla, da instrument upravljanja 

prometa ne bi zmanjšal deleža praznih voženj. Danes je ta delež že tako zelo nizek. Upoštevati 

je treba, da obstaja „naravna kvota praznih voženj“, saj se nekateri proizvodi prevažajo samo v 
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eno smer s posebnimi vozili (npr. mineralna olja, kemični proizvodi, odpadki), trgovinski 

tokovi pa niso uravnoteženi. Večina interesnih skupin ima občutek, da je trg že precej blizu te 

naravne kvote praznih voženj. Nek italijanski konzorcij prevoznikov je navedel, da se je od 

uvedbe konzorcija ob začetku leta delež praznih voženj bistveno zmanjšal zaradi večje 

ekonomije obsega. Trenutno je kvota med 0 % in 5 %. 

Doseženo je bilo razmeroma veliko soglasje, da je potencial za zmanjšanje deleža praznih 

voženj vpričo obstoječih tržnih razmer majhen. Kljub temu italijanski konzorcij prevoznikov 

navaja, da se učinkovitost lahko izboljša s povečevanjem velikosti podjetij.  

› Obvozi: Vsi anketiranci so izrazili občutek, da obvoz Alp ni izvedljiv, kadar se instrument 

upravljanja prometa uskladi znotraj celotnega alpskega prostora zaradi dodatnih stroškov 

prevoza. Kljub temu pa so številni anketiranci iz Nemčije navedli, da so sedanji regulativni 

okvir odpira številne možnosti obvoza od švicarskih koridorjev do Brennerja in da bi 

instrument upravljanja prometa povzročil preusmeritev nazaj v švicarske koridorje, če bi se 

cene prevozov povečale na vseh koridorjih. 

› Uporaba oprtnega vlaka: Vsi anketiranci so izjavili, da je treba oprtni vlak v številnih 

pogledih izboljšati, da bi postal privlačnejši (glej spodnji razdelek o ovirah in spremljajočih 

ukrepih). Potencial za uporabo oprtnega vlaka je neposredno povezan z železniško oskrbo in 

pogoji (cena, zmogljivost). Če bi se kakovost povečala, bi se več akterjev odločilo za 

intenzivnejšo uporabo oprtnega vlaka. 

 

Mehanizmi odziva špediterjev 

Špediterji in prevozno intenzivni gospodarski sektorji se lahko odzovejo tako, da izberejo drug 

način prevoza ali spremenijo svoja poslovna razmerja tako, da se izognejo prevozom čez Alpe.  

› Uporaba železniških načinov prevoza: Vsi anketiranci so izrazili, da je visokokakovostna 

infrastruktura zelo pomembna za dvig privlačnosti železniških načinov prevoza: 

› Nemčija: Vsi anketiranci vidijo le majhen potencial za druge železniške načine prevoza, 

zlasti za vagonski tovorni promet. Trenutna razpoložljivost vagonskega tovora ne 

izpolnjuje sedanjih potreb prevoznega trga. Le nekaj večjih špediterjev ali izvajalcev 

logističnih storitev lahko zagotovi polno natovorjen vlak. Prevozniki pa trenutno ponujajo 

zelo malo možnosti za prevoz posameznih vagonov. Trenutno se preizkušajo inovativni 

pristopi (npr. rešitve s priklopniki, oprtni priklopniki za manipulacijo z žerjavi itd.), 

vendar noben prevoznik ni seznanjen s temi rešitvami oziroma se glede na trenutne 

razmerje zanje ne zanima.  
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› Švica: Ocenjene možnosti preusmeritve prevozov na železnico so odvisne od kakovostnih 

zahtev za prevoze in vrednosti blaga. Medtem ko proizvajalci blaga z visoko vrednostjo še 

vedno raje plačajo več za prevoz, kakor da se preusmerijo na železnico, pa proizvajalci 

blaga z nizkimi maržami vidijo več možnosti za modalno preusmeritev pod pogojem, da se 

časovne zahteve železniškega prevoza zmanjšajo. Kljub temu obstajajo precejšnje razlike 

v kakovosti železnice med domačimi prevozi in čezmejnimi prevozi v Italijo. Torej se zdi 

večja uporaba železniških načinov prevoza bolj realna za domače prevoze kot za 

mednarodne prevoze. 

› Francija: V Franciji so anketirane interesne skupine dokaj skeptične glede uporabe 

železniških načinov prevoza. Večinoma opravljajo vožnje na kratkih razdaljah med 

jugovzhodno Francijo in severno Italijo, zato poudarjajo, da so zanje železniški prevozi na 

kratkih razdaljah zaradi dodatnih stroškov pretovarjanja, ki ga zahtevajo železniške 

rešitve, neprivlačni. Študija DIFFERENT (Rydzkowski, Hajdul, Bonsall 2008) potrjuje, da 

so intermodalni prevozi privlačni samo za razdalje najmanj 500 km.  

› Avstrija: Nek avstrijski prevoznik je izpostavil, da je kombinirani prevoz brez spremstva v 

zadnjih letih doživel večji porast kot oprtni vlak in da se bo ta trend v naslednjih letih 

nadaljeval. Intervjuji s podjetji, dejavnimi v prevozno intenzivnih sektorjih, potrjujejo to 

oceno, pod pogojem, da je na voljo ustrezna infrastruktura. To sicer nekoliko nasprotuje 

nemškim anketirancem, ki se bolj nagibajo k oprtnemu vlaku. 

› Italija: Italijanski anketiranci so navedli, da je kakovost železniških rešitev v Italiji v 

zadnjih letih upadla. Poleg tega so anketiranci z Južne Tirolske navedli, da železniške 

rešitve ne bi bile privlačne, saj v regiji ni terminala. Na splošno lahko ugotovimo, da so 

kakovostne železniške alternative za špediterje v resnici zelo omejene. 

› Slovenija: Na splošno lahko ugotovimo, da je v Sloveniji pomen železniških načinov 

prevoza nekoliko večji kot v Italiji, vendar še vedno precej manjši v primerjavi z drugimi 

obravnavanimi državami. V zadnjih letih je postalo očitno, da je s storitvami oprtnega 

vlaka povezanih več težav. Industrijska združenja torej vidijo potrebo, da se večja 

pozornost posveti kombiniranemu prevozu brez spremstva. Večji porast železniškega 

prometa pa bil mogoč samo, če se zagotovijo ustrezna infrastruktura in storitve. 

 Medtem ko anketiranci v Švici, Avstriji in Sloveniji vidijo potencial za druge načine 

železniškega prevoza, pa so akterji v Franciji, Nemčiji in Italiji dokaj skeptični. Na 

splošno se zdi, da je trg s priklopniki najbolj dinamičen. Potenciali so močno odvisni od 

kakovosti železniških trgov, ki trenutno ni zadovoljiva. Najpomembnejše pri tem so 

mednarodne uskladitve (dolžina vlakov, prednostna obravnava) in povečana zmogljivost. 
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› Spremembe v poslovnih razmerjih: Nekateri proizvajalci prevozno intenzivnega blaga so 

navedli, da bi lahko višji stroški čezalpskih prevozov spodbudili prizadevanja za porast trgov, 

ki ne vključujejo čezalpskega prevoza. To je izvedljivo samo za špediterje na severni strani 

Alp, medtem ko imajo italijanski mednarodni špediterji zelo omejene možnosti na domačem 

trgu. 

 

4.1.2. OVIRE PRI PREUSMERITVI PREVOZOV NA 
ŽELEZNICO 

Iz razprave o mehanizmih odziva je postalo jasno, da več ovir ogroža njihovo uporabo. Te ovire 

so prisotne na vseh ravneh prevoznega sektorja in se povezujejo s povpraševanjem kot tudi s 

ponudbo (cestni in železniški promet). Spodnja tabela daje pregled nad ovirami, ki so bile med 

intervjuji izpostavljene: 

 

OVIRE – POVPRAŠEVANJE IN PONUDBA 

 Povpraševanje  

(špediterji, potrošniki) 

Ponudba – ceste  Ponudba – železnica in 
kombinirani promet 

Velikost pošiljk › Procesi „ravno ob 
pravem času“ 
(špediterji). 

› Več po meri narejenih 
proizvodov, ki se težko 
transportirajo v velikih 
serijah ali zabojnikih 
(npr. posebne velikosti 
ali barve ploščic). 

› Dodatne prevozne 
storitve iz 
vzhodnoevropskih 
držav to 
povpraševanje 
izpolnjujejo po nizkih 
stroških. 

› Železniške storitve 
vagonskega tovora 
niso na voljo za 
manjše pošiljke. 

Izboljšave 
učinkovitosti (za 
HGV in na 
splošno) 

› Neuravnoteženi 
trgovinski tokovi vodijo k 
„naravni kvoti“ praznih 
voženj. 

› Zaradi slabih sistemov 
vodenja računov je 
težko opredeliti 
potenciale. 

› Nasprotujoči signali za 
vozni park iz različnih 
instrumentov (npr. 
prepoved vožnje 
ponoči, ki se 
osredotoča na Euro 
razrede, ETS). 

- 

Izbira načina 
prevoza 

› V nekaterih sektorjih je 
zaupanje v železniške 
storitve zelo nizko (strah 
pred nepreglednostjo, 
kraje itd.). 

› Storitve kombiniranega 
prevoza so manj 
prilagodljive kot „čisti“ 
cestni prevozi (npr. 
čakalni časi). 

› Upravljavci železnic 
imajo velik interes za 
kompozicije vlakov, a 
kažejo le malo 
zanimanja za 
posamezne vagone. 
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OVIRE – POVPRAŠEVANJE IN PONUDBA 

 Povpraševanje  

(špediterji, potrošniki) 

Ponudba – ceste  Ponudba – železnica in 
kombinirani promet 

Železniške 
zmogljivosti 

› Brez opredeljene 
prednostne obravnave 

› Pomanjkanje 
zmogljivosti na oprtnih 
vlakih 

› Vsi koridorji ne 
dopuščajo višine 
profila 4 m. 

› Pomanjkanje 
zmogljivosti na oprtnih 
vlakih 

› Pomanjkanje 
zmogljivosti terminalov 

› Vsi koridorji ne 
dopuščajo višine 
profila 4 m. 

Kakovost 
železnice 

› Pogosto negativen 
odnos do železniških 
storitev: npr. slaba 
kakovost, netočnost, 
strah pred krajo. 

› V primeru motnje to 
pogosto vpliva na 
celoten vlak. Cestni 
prevoz je bolj prilagodljiv 
glede motenj. 

› Čakalne čase na 
terminalnih 
kombiniranega 
prevoza je težko 
uskladiti s 
predpisanimi urami 
počitka za voznike. 

› Slabe sanitarne 
razmere na oprtnih 
vlakih in terminalih. 

› Omejena zmogljivost 
terminalov 
kombiniranega 
prevoza, zlasti v 
Severni Italiji. 

Tabela 23 Pregled ovir, ki po besedah anketirancev preprečujejo spremembo načina prevoza s ceste na 
železnico. 

 

4.1.3. VZPOREDNICE IN RAZLIKE MED INSTRUMENTI 
Anketiranci so dali jasno vedeti, da interesne skupine še niso osvojile znanja o različnih 

instrumentih. V popolnem gospodarskem svetu bi bili za vse tri instrumente upravljanja prometa 

značilni podobni vzorci odziva, saj so cenovni signali instrumentov podlaga za spremembo 

proizvodnih funkcij ali preusmeritev obremenitve na stran povpraševanja. Zaradi različnih 

zasnov in togosti gospodarstev pa se pojavijo nekatere razlike med instrumenti, ki so 

izpostavljene v tem razdelku. Spodnja tabela prikazuje vzporednice in razlike. 
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PRIMERJAVA INSTRUMENTOV UPRAVLJANJA PROMETA 

 ACE AETS TOLL+ 

Obvladovanje  Zahtevno (nov 
instrument), zlasti za 
majhna prevozna 
podjetja. 

Zahtevno, vendar z 
nekaj izkušnjami 
(v A izkušnje s 
sistemom ekotočk). 

Enostavno 

Znanje o zvišanjih cen Cene so prilagodljive. 
Na zrelem trgu se 
pričakujejo cenovni 
signali, vendar jih je 
težko podrobneje 
napovedati. 

Cene so prilagodljive. 
Na zrelem trgu se 
pričakujejo stabilni 
cenovni signali. Kljub 
temu bo prišlo do 
cenovnih odstopanj. 

Dodatni stroški so 
nespremenljivi. 

Možnost prenosa 
stroškov na špediterje 

Načeloma mogoče, 
vendar se lahko 
dodatni stroški 
spremenijo. 

Načeloma mogoče, 
vendar se lahko 
dodatni stroški 
spremenijo. 

Enostavno 
(dodatni stroški so 
razvidni). 

Izboljšanje 
učinkovitosti  

Velik pritisk (omejena 
prožnost reagiranja) 

Srednji pritisk  Srednji pritisk 

Upravni stroški Visoki (mehanizem 
trgovanja in sistemi 
nadzora) 

Visoki (mehanizem 
trgovanja in sistemi 
nadzora) 

Nizki 

Okoljske izboljšave Majhen pritisk Velik pritisk V odvisnosti od 
diferenciacije

Sprememba načina 
prevoza 

Velik potencial za 
strukturne 
spremembe, ker so 
prevozni sektor in 
špediterji prisiljeni 
iskati nove rešitve. 

Manj pomembno. 
Najprej se lahko 
zmanjša okoljski 
učinek cestnih 
prevozov. 

Manj pomembno. 
Kadar je pripravljenost 
na plačilo visoka, 
modalna sprememba 
ne pride do izraza. 

Izkušnje Malo  Srednje (EU ETS) Veliko (različni sistemi 
zaračunavanja 
cestnin) 

Tabela 24 

Na splošno so vsi anketiranci izjavili, da je poznavanje zasnove in delovanja instrumentov 

upravljanja prometa ACE in AETS zelo omejeno. Manjše kot je podjetje, več naporov je treba 

vložiti v razumevanje novih instrumentov. Prisoten je strah, da imajo večji prevozniki večji 

potencial za obvladovanje novega instrumenta v primerjavi z majhnimi akterji. 

 Z nekaterimi izjemami bi vsi anketiranci dali prednost TOLL+, če bi morali izbrati en sam 

instrument. Največji argument, ki govori zoper druge sisteme, je potreba po trgovanju s 

pravicami. Zaradi trgovanja cenovni signal ne bo stabilen, prenos stroškov pa je otežen. Poleg 

tega se majhni akterji v cestnem prometu bojijo, da bodo njihovi večji konkurenti nadzorovali 

trg in zviševali cene pravic tranzitnega prevoza za majhne akterje.  
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Samo dva akterja bi dala prednost AETS. Ne preseneča dejstvo, da prihajata iz Avstrije in z 

Južne Tirolske, kar pomeni, da sta seznanjena s podobnimi sistemi, usmerjenimi k zmanjševanju 

emisij (ekotočke). To dokazuje, da je lažje sprejeti znane ukrepe kakor nove, neznane 

instrumente. Nekega akterja so k izbiri napeljale okoljske koristi. Spet drugi akter trdi, da bi 

sistem, usmerjen k zmanjševanju emisij, huje prizadel vzhodnoevropske nizkocenovne 

prevoznike (ki običajno uporabljajo starejša vozila HGV) kakor lokalna podjetja. Torej bi se 

konkurenčni položaj lokalnih podjetij izboljšal. 

Kljub temu je več akterjev navedlo, da bi ACE dal najmočnejše spodbude za okrepitev 

strukturnih sprememb v prevoznem sektorju. Špediterji bi se drugače odzvali, če bi bil celoten 

obseg čezalpskih prevozov omejen, kakor če bi se uvedlo samo zvišanje cen. Omejene 

zmogljivosti čezalpskega cestnega prevoza bi vse akterje prisilile v iskanje novih rešitev. Ne 

preseneča nas, da je bil železniški akter tisti, ki je dal prednost ACE. 

Predmet, ki ga anketiranci niso nagovorili, je možnost, ki sledi principu dedovanja (angl. 

grandfathering). V sistemu trgovanja bi bilo mogoče, da se pravice za tranzitni prevoz  

posebnim ranljivim interesnim skupinam (npr. prevoznikom v alpskih regijah) dodelijo 

brezplačno, namesto da se vse tranzitne pravice ponujajo na dražbi, s čimer bi lahko preprečili 

pojav morebitnih težavnih primerov. 

 

 

4.2. UČINKI V PREVOZNEM IN LOGISTIČNEM SEKTORJU 
4.2.1. ORGANIZACIJA TRGA 
Da bi lahko pravilno razlagali rezultate, je treba poznati strukturo tovornih in logističnih trgov. 

V zvezi s čezalpskim tovornim trgom so pomembni naslednji vidiki:  

› Tesne ekonomske povezave sprožijo pomembne tokove blaga med regijami severno in južno 

od Alp (severni del Francije in Nemčije s severnimi deli Italije, Ticino s preostalo Švico, 

Avstrija in Italija/Slovenija). Tako je na primer dejstvo, da so nekatere nemške interesne 

skupine vključene v razprave o platformi za brennerski koridor, posledica teh ekonomskih 

povezav (Bundesamt für Güterverkehr 2009).  

› Prevozniki in izvajalci logističnih storitev sami po sebi ne morejo uresničiti nekaterih 

obstoječih potencialov za izboljšave. V večini sektorjev so proizvodni procesi postali zelo 

zapleteni, npr. s procesi „ravno ob pravem času“, ki zahtevajo visokokakovostne prevozne 

storitve. Torej cene prevozov niso edini vidik, ki določa način prevoza. To velja tudi za 

proizvode, ki niso pokvarljivi, kot so izdelki iz papirja, avtomobili, keramika in ploščice itd. 
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› Proizvodni procesi „ravno ob pravem“ času ter rastoči delež proizvodov, narejenih po meri, so 

povzročili, da so pošiljke vedno manjše, potreba po prilagodljivosti prevoznikov in izvajalcev 

logističnih storitev pa vedno večja. Rezultat tega so neredko konične obremenitve, ki jih je 

težko obvladovati že v obstoječem okviru. 

 

Sektor cestnega tovornega prometa zaznamujejo majhna in srednje velika podjetja. Nekatera 

podjetja so visoko specializirana za določene skupine proizvodov (npr. prevoz keramike in 

ploščic iz Italije v Nemčijo). Kljub temu struktura logističnih trgov ni v vseh državah enaka.  

Na začetku leta 2011 je v Nemčiji 57 % podjetij, ki delujejo v nemškem logističnem 

sektorju, imelo manj kot pet zaposlenih, nadaljnjih 30 % pa manj kot 20 zaposlenih. Samo 4 % 

podjetij ima več kot 50 zaposlenih in se torej lahko obravnavajo kot srednje veliki ali veliki 

izvajalci logističnih storitev (BGL 2011). Podjetja imajo povprečno 12 zaposlenih. To je 

primerljivo s povprečnim avstrijskim podjetjem, ki ima 10 zaposlenih (Eurostat, strukturna 

poslovna statistika 2008). V Avstriji je sektor tovornega prometa strukturiran tako: približno ena 

tretjina podjetij ima v lasti samo en HGV, vsako drugo podjetje ima v lasti od dva do devet 

HGV, 20 % podjetij ima več kot 10 HGV in okoli 10 % podjetij ima celo več kot 20 HGV 

(Statistik Austria 2012). Italijanski trg s povprečno petimi zaposlenimi je še bolj segmentiran 

(Eurostat, strukturna poslovna statistika 2008). Tudi za slovenski trg je značilno veliko število 

majhnih izvajalcev. Kar 90 % vseh izvajalcev ima manj kot 15 zaposlenih, ki upravljajo največ 

deset HGV. Zaradi nesolventnosti enega od večjih akterjev je tržna struktura postala še bolj 

segmentirana. Francoski in švicarski trgi so primerljivi z nemškim trgom. V Švici je povprečno 

število zaposlenih na podjetje prav tako 12, v Franciji pa 14 (Bundesamt für Statistik, 

Betriebszählung 2008; INSEE, Élaboration des Statistiques Annuelles d'Entreprise 2009). 

Železniška prevozna podjetja, akterji kombiniranih prevozov in drugi multimodalni čezalpski 

logistični akterji (kot so državne železnice, Schenker, Panalpina, Kühne und Nagel, HUPACT, 

Kombiverkehr) so precej večji od podjetij v cestnoprometnem sektorju. 

V alpskih regijah je delež majhnih podjetij še večji glede na nacionalno povprečje. Na 

primer na Tirolskem ima 80 % vseh podjetij manj kot 10 HGV (Amt der Tiroler 

Landesregierung 2010). Na Južnem Tirolskem so podjetja še manjša, saj ima 80 % vseh 

prevoznih podjetij manj kot 5 zaposlenih (WIFO Bozen 2011). 

Modalna porazdelitev se med obravnavanimi državami precej razlikuje. V skladu z 

Eurostatom je v letu 2009 največji delež železniških prevozov opaziti v Švici z 38 % vseh 

tonskih kilometrov, sledi ji Avstrija s 36 %. V Nemčiji je 21 % vseh tonskih kilometrov 

opravljenih po železnici. V Franciji in Sloveniji se okoli 15 % vsega blaga transportira po 
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železnici, v Italiji pa 9 %. Delež železniških prevozov na trgu prevozov čez Alpe bistveno 

presega nacionalno povprečje. V letu 2010 je bilo v Nemčiji 45 % in v Švici 63 % vseh 

čezalpskih prevozov opravljenih po železnici (BGL 2011, Bundesrat 2011). Pri brennerskem 

koridorju v Avstriji je modalna porazdelitev primerljiva z nacionalnim povprečjem. V letu 2010 

je delež železniških prevozov na brennerski osi znašal 35 % (Amt der Tiroler Landesregierung 

2010). Medtem ko se je obseg in delež železnice v švicarskih koridorjih in pri Brennerju v 

zadnjih desetih letih povečal, se je obseg železniških prevozov v smeri proti in z Južne Tirolske 

zmanjševal. Med letoma 2007 in 2008 so se železniški prevozi zmanjšali za 50 %. Če 

upoštevamo obdobje med letoma 2004 in 2008, pa se je obseg železniških prevozov zmanjšal 

celo za 75 %.  

 

4.2.2. REZULTATI INTERVJUJEV 
Anketirancem so bila zastavljena vprašanja o i) učinkih na prevozni sektor in ii) pričakovanih 

strukturnih spremembah v prevoznem sektorju. 

 

Ekonomski učinki v prevoznem sektorju 

› Večina anketirancev je delila mnenje, da se bodo dodatni stroški iz instrumentov upravljanja 

prometa prenesli na špediterje in na koncu na potrošnike. Nekateri anketiranci pa so izrazili 

dvome o prenosu vseh stroškov. Razlog za to je dvojni: i) Konkurenca znotraj prevoznega 

sektorja je trenutno zelo velika zaradi dodatne konkurence od vzhodnoevropskih prevoznikov 

z nizkimi stroški dela. Prevozniki iz Zahodne Evrope so pod velikim pritiskom krčenja 

stroškov, da bi ostali konkurenčni. ii) Za prevoz blaga nizke vrednosti je prenos vseh stroškov 

težko izvedljiv, saj imajo njegovi proizvajalci že tako nizke marže. Študija, ki jo je opravil 

nemški zvezni urad za tovorni promet (Bundesamt für Güterverkehr) v letu 2008 je izpostavila 

naslednje sektorje, v katerih prenos vseh stroškov ni mogoč, in sicer prehrambni, avtomobilski 

in pohištveni sektor. 

› Zlasti tisti anketiranci, ki zastopajo manjša podjetja, se bojijo tudi upravnega bremena 

instrumentov upravljanja prometa. Zlasti instrumenta ACE in AETS, ki vključujeta ponujanje 

dovolilnic na dražbi in trgovanje, se zdita precej zapletena. Majhna podjetja se bojijo, da bodo 

velike interesne skupine obvladovale trg, kar bo povzročilo večjo odvisnost (npr. če ponudniki 

logističnih storitev kupijo dovolilnice in nato „narekujejo“ svoje pogoje podizvajalcem). 

Na kratko lahko ugotovimo naslednje: 

› Možnost prenosa stroškov je najbolj pregledna in najbolj verjetna pri shemi TOLL+. 
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› Tudi če se dodatni stroški prenesejo na potrošnike, bodo na prevozni sektor še vedno vplivali 

instrumenti upravljanja prometa: 

› Zmanjšanje prevozov med Italijo in preostalo Evropo zaradi odziva prevozno intenzivnih 

industrij/špediterjev bo vplivalo na prevozni sektor, zlasti na prevoznike, ki se močno in 

dolgoročneje osredotočajo na cestne prevoze čez alpske prelaze. 

› Distribucijski učinki med cestnimi in železniškimi prevozniki ter med večjimi in manjšimi 

prevozniki (za podrobnejše informacije glej naslednji razdelek). 

› Težavni primeri se zdijo mogoči, na udaru pa bodo predvsem majhni prevozniki. Do tega 

bo prišlo zlasti v primeru instrumenta ACE ali AETS, pri katerih je upravno breme 

največje, povečana pa so tudi tveganja nepoštene obravnave majhnih prevoznikov (glej 

spodaj). 

 

Strukturne spremembe v prevoznem sektorju (kratkoročne in dolgoročne) 

› Vsi anketiranci se strinjajo, da bodo strukturne spremembe postale pomembne šele na srednji 

ali dolgi rok. Nekatere interesne skupine so jasno izjavile, da bo nov instrument upravljanja 

prometa vodil k nadaljnjemu združevanju na trgu cestnih prevozov s povečevanjem velikosti 

podjetij. 

› Omenjenih je bilo več kanalov, ki vodijo k temu združevanju: i) neposredni kanal zaradi 

povečanja upravnega bremena, ki za nekatere majhne prevoznike ni mogoč, ii) posredni kanal, 

če se zmanjšajo trgovinski tokovi nekaterih posebnih izdelkov (npr. keramika in ploščice iz 

Italije ali nekateri kemični proizvodi) in če so izvajalci visoko specializirani na tem trgu, iii) 

posredni kanal z večjo odvisnostjo od velikih izvajalcev, če ti obvladujejo dražbe in trgovanje 

s pravicami, iv) ekonomija obsega pri ponudbi multimodalnih prevozov. 

› Presenetljivo je, da anketirani železniški akterji ne pričakujejo večjih strukturnih sprememb. 

Ker se pričakuje, da bo se bo večina neželenih cestnih prevozov preusmerila na rešitve 

kombiniranega prevoza, bo strukturni učinek na večje logistične ponudnike pomembnejši od 

učinka na ponudnike železniških storitev. Njihov promet se bo povečal, proizvodi pa bodo 

ostali isti. 

 

4.2.3. TVEGANJA IN PRILOŽNOSTI 
Ob upoštevanju omejenih možnosti odziva na usmerjevalne učinke s povečanjem učinkovitosti 

so po zgornji analizi v prevoznem sektorju prepoznavna nekatera tveganja. Najbolj prizadeti so 

manjši in specializirani čezalpski prevozniki z omejenimi alternativami in majhnim voznim 

parkom. Večji trgi cestnih prevozov z velikimi podjetji in logističnimi storitvami, vključno z 
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železnico, imajo večji potencial, prvič, da prenesejo povečane stroške in, drugič, da spremenijo 

svojo širšo strategijo. Upoštevati je treba, da bodo prizadeti južni (Italija, Ticino, Slovenija) kot 

tudi severni prevozniki (Nemčija, Francija, Avstrija, severni del Švice). To pomeni, da bo vpričo 

učinkovitih usmerjevalnih učinkov strukturna sprememba na trgu čezalpskih prevozov vodila k 

večji konkurenci (predvsem v vzhodnem delu Evrope) in k povečanju povprečne velikosti 

prevoznih podjetij.  

 

Zaradi omejenih možnosti optimizacije logistične verige cestnih prevozov se strukturne 

spremembe in iz njih izhajajoče priložnosti tesno povezujejo s trgom kombiniranega prevoza. 

Upoštevati je treba tri različne smeri učinkov: 

› Oprtni vlak: Kot izhaja iz dosedanjih izkušenj v Švici in na brennerski osi, bodo cestne 

omejitve vodile k porastu oprtnih vlakov kot kratkoročna alternativa. Sprememba v logistiki ni 

potrebna, saj je uporaba oprtnih vlakov lastna odločitev cestnega prevoznika. Kolikšen bo 

dejanski obseg ponudbe oprtnih vlakov, bo na koncu politična odločitev, saj je potencial za 

ekonomsko uspešne proizvode precej omejen. Oprtni vlak je okoljsko nizko učinkovit, vendar 

omogoča zelo zgoščeno uporabo zmogljivosti. 

►Čeprav je lahko oprtni vlak alternativa za preusmeritev s ceste na železnico in lahko omeji 

neželene negativne učinke za cestnoprometni sektor, nima nobenega potenciala za spremembo 

vedenja prevoznega sektorja. 

› Kombinirani prevozi s priklopniki, zabojniki in zamenljivimi tovorišči: Povečanje prevoza 

s priklopniki ima največji potencial za preusmeritev s ceste na železnico z novimi 

usmerjevalnimi instrumenti, brez potrebe po večjih logističnih prilagoditvah. Logistično verigo 

bodo organizirali večji cestni prevozniki in izvajalci kombiniranih prevozov. Izvajalci 

železniških prevozov imajo vlogo ponudnikov vlečnih storitev. Sodeč po intervjujih se največji 

potencial povezuje z oprtnimi priklopniki za manipulacijo z žerjavi, in sicer v okviru razdalj 

od 300 do 500 km. V primerjavi z oprtnimi vlaki je njihova ekonomska uspešnost bistveno 

boljša. Najpomembnejše pri tem so razpoložljive zmogljivosti terminala in prednostne proge. 

►Predvsem za večje cestne prevoznike in izvajalce kombiniranih prevozov se odpirajo 

priložnosti za strukturno preusmeritev k novim prevozom s priklopniki. Vendar so s tem 

povezane naložbe ključne in bodo zlasti na začetku odvisne od javne podpore. 

› Vagonski tovor: V primerjavi s kombiniranim prevozom logistično verigo usmerja 

sodelovanje med prevozno intenzivnimi industrijami (špediterji) in železniškimi podjetji. 

Sodeč po intervjujih se potencial za strukturne preusmeritve povezuje s potrebo po dodatni 

infrastrukturi (npr. ranžirne postaje in železniški vozni park) in večjo kakovostjo železniških 
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storitev. Strukturna preusmeritev v smeri vagonskega tovora je omejena zaradi strukture blaga 

in potrebe po blagu „ravno ob pravem času“. 

►Usmerjevalni instrumenti bodo povečali tudi povpraševanje po železniških storitvah 

vagonskega tovora, ki odpira priložnosti zlasti za železnice. Vendar pa je ta potencial omejen v 

primerjavi s potencialom za strukturne spremembe pri kombiniranem prevozu. 

 

Stopnja tveganja in potencial za strukturne spremembe je torej odvisen od potrebe po 

preusmeritvi k rešitvam kombiniranega prevoza. Brez posebnih predpogojev v železniškem 

sektorju in zmogljivosti terminalov bodo strukturne preusmeritve težko izvedljive. Na podlagi 

tega lahko sklepamo, da sta zlasti načrtovana bazna predora Brenner in Mont Cenis pomembna 

predpogoja za povečanje zmogljivosti in kakovosti.  

 

Učinek se razlikuje med majhnimi in velikimi podjetji oziroma podjetji, ki se osredotočajo na 

prevoz blaga nizke vrednosti ali na prevoz blaga visoke vrednosti. Poleg tega je pomembna tudi 

razdalja prevozov. Spodnja tabela daje pregled nad spremenljivimi vplivi na različna logistična 

podjetja: 
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UČINEK NA RAZLIČNE VRSTE LOGISTIČNIH PODJETIJ 

 Možnost prenosa stroškov Sprememba v povpraševanju 

Velika/mala 
podjetja 

Glede možnosti prenosa stroškov ni 
razlik med majhnimi in velikimi 
podjetji, vendar imajo zaradi 
ekonomije obsega velika podjetja 
večji potencial za povečanje 
učinkovitosti (prazne vožnje, 
izkoriščanje zmogljivosti), zato se 
ponuja več možnosti za zmanjšanje 
dodatnih stroškov. 

Poleg tega velika podjetja laže 
obvladujejo zahtevne instrumente 
omejevanja in trgovanja. 

Sprememba v povpraševanju po cestnih 
prevozih je enaka za velika in majhna 
podjetja. Vendar so velika podjetja na 
splošno bolj diferencirana in imajo večji 
potencial nadomestiti zmanjšanje 
povpraševanja po čezalpskih cestnih 
prevozih s prirastki v drugih poslovnih 
segmentih. Poleg tega bi veliki logistični 
ponudniki lahko sodelovali v 
železniškem sektorju tako, da bi 
ponudili nove rešitve kombiniranega 
prevoza. 

Blago visoke/nizke 
vrednosti 

Ker je marža dobička pri špediterjih 
blaga nizke vrednosti že tako nizka, 
se lahko zgodi, da ne bo mogoče 
prenesti vseh dodatnih stroškov na 
špediterja, na drugi strani pa bi bil v 
sektorju blaga visoke vrednosti 
prenos vseh dodatnih stroškov 
mogoč. 

Privlačnost železniških rešitev je pri 
blagu nizke vrednosti večja kot pri blagu 
visoke vrednosti. Posledično bo v 
sektorju blaga nizke vrednosti 
preusmeritev na železnico verjetno 
večja kot v sektorju blaga visoke 
vrednosti. 

Prevozi na dolge 
razdalje/regionalni 
prevozi 

Sorazmerno zvišanje cen za 
regionalne prevoze je večje kot za 
prevoze na dolge razdalje (zlasti za 
ACE). Torej je prenos stroškov za 
regionalne prevoznike težji kot za 
prevoznike na dolge razdalje. 

Regionalni prevozi imajo le majhen 
potencial za modalno preusmeritev, 
medtem ko so za prevoze na dolge 
razdalje železniške rešitve privlačnejše. 

Tabela 25 

4.2.4. UČINKI NA PONUDNIKE PREVOZNE 
INFRASTRUKTURE 

Instrumenti upravljanja prometa ne vplivajo samo na prevoznike, ampak tudi na ponudnike 

infrastrukture, ki imajo nižje prihodke zaradi manj prevoženih kilometrov HGV. V tem razdelku 

bomo ocenili izgubo prihodkov za upravljavce cestne infrastrukture v okviru restriktivnega 

scenarija 2020. Medtem ko je število skrajšanih voženj znano, pa točno število prevoženih 

kilometrov v različnih državah ni znano. Ocenjeni so bili na podlagi izvora voženj in 

uporabljenega alpskega prehoda za vožnjo. Vir podatkov za splošne cestnine je ALPIFRET 

2010. Podatki o posebnih cestnih pristojbinah temeljijo na internetni raziskavi. 

 

Spodnja tabela daje pregled nad ocenjeno izgubo prihodka ponudnikov prevozne infrastrukture v 

okviru restriktivnega scenarija 2020 v primerjavi s scenarijem BAU 2020: 
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IZGUBA PRIHODKA IZ CESTNIN PO RESTRIKTIVNEM SCENARIJU 2020 
  DE IT FR AT SI CH Skupaj 

Splošne cestnine 
Znižanje v milijonih kilometrov HGV 307 546 167 128 8 75 1.231 
Cestnine v EUR/km 0,183 0,15 0,26 0,39 0,36 0,59   
Izguba prihodka v milijonih EUR 56 82 43 50 3 44 278 
Posebne pristojbine na alpskih cestah* 

Izguba prihodka v milijonih EUR 0 0 70 64 0 3 137 

Skupaj 

Skupna izguba prihodka v milijonih EUR 56 82 113 114 3 47 415 
Neto prihodek iz instrumenta upravljanja 
prometa v milijonih EUR       661 

Tabela 26* AT: Brenner, Felber, Tauern; CH: G. St. Bernhard; FR: Frejus, Mont Blanc. 

Splošna izguba prihodka ponudnikov cestne infrastrukture znaša okoli 415 milijonov EUR (+/- 

20 %). Za določitev pomena izgube prihodka je merodajna sorazmerna izguba prihodka: 

› Na primer v Nemčiji je v letu 2010 prihodek iz nemških cestnin za HGV znašal okoli 

3 milijarde EUR. Ocenjena izguba prihodka (56 milijonov EUR) obsega 2 % celotnega 

prihodka v letu 2010. Povpraševanje po prevozih narašča, zato se pričakuje, da se bo skupni 

prihodek v naslednjih letih povečeval, izguba prihodka iz HGV pa bo imela relativni vpliv, 

manjši od 2 %.  

› V Švici je skupni prihodek iz taks za težka vozila v letu 2010 znašal okoli 1,25 milijard EUR 

(Eidgenössische Finanzverwaltung 2011). Ocenjena izguba v letu 2020 ustreza 4 % prihodka v 

letu 2010.  

› Na brennerski se je število voženj HVG zmanjšalo za 37 %. Če predpostavljamo, da HGV 

prispevajo 50 % k skupnemu prihodku iz posebnih cestnin,10 potem izguba prihodka znaša 

okoli 18 %. Zmanjšanje težkih tovornih vozil HGV na brennerski osi je posledica preusmeritve 

voženj HGV v koridor Gotthard zaradi nadpovprečnih, kilometrsko odvisnih dodatnih 

stroškov. Torej bo sorazmerna izguba prihodka v drugih koridorjih manjša.11 

Ugotovimo lahko, da je izguba prihodka iz nacionalnih cestnin precejšnja, vendar kvečjemu v 

obsegu enomestnega odstotka. Bolj pomembna je izguba prihodka iz posebnih pristojbin na 

alpskih cestah. Pri tem pa je treba opozoriti, da izguba prihodka ne bo imela za posledico 

enakovrednega zmanjšanja dobička. Na drugi strani izgub so zmanjšani stroški vzdrževanja in 

večja privlačnost za osebne avtomobile, kar bi lahko zmanjšalo zastoje in povečalo prihodek od 

 
 
10 V skladu z alpsko konvencijo 2007 je delež HGV na brennerski osi v letu 2005 znašal 15 %. Glede na to, da HGV 

plača povprečno 40 EUR in osebni avtomobili 8 EUR, HGV prispeva do 50 % k skupnemu prihodku. 
11 Pri drugem obdavčenem koridorju se število voženj HGV zmanjša, kot sledi: Felber – 30 %, Tauern – 31 %, 

Grosser St. Bernhard – 27 %, Mont Blanc – 17 %, Fréjus – 22 %. 
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osebnih avtomobilov. Vendar ti pozitivni učinki ne bodo prevladali nad izgubami prihodkov 

zaradi zmanjšanja voženj HGV. Navsezadnje pa bi se lahko ponudnikom cestne infrastrukture 

izplačalo nadomestilo iz prihodkov instrumenta upravljanja prometa, ki naj bi po ocenah znašali 

okoli 661 milijonov EUR. 

 

 

4.3. UČINKI V PREVOZNO INTENZIVNIH SEKTORJIH 
4.3.1. REZULTATI INTERVJUJEV 
Povzamemo lahko naslednje izjave: 

› Možnost prenosa dodatnih stroškov prevoza na potrošnike je odvisna od proizvedenega blaga. 

Medtem ko proizvajalci blaga višje vrednosti ocenjujejo, da je prenos stroškov mogoč, pa 

proizvajalci blaga nizke vrednosti v tem vidijo več težav.  

› Nek proizvajalec prevozno intenzivnega blaga nizke vrednosti znotraj alpskega loka je izjavil, 

da bi zaradi višjih stroškov prevoza začel razmišljati o spremembi lokacije. Gospodarska 

zbornica na Tirolskem se strinja, da bi nek proizvajalec kapitalsko in prevozno intenzivnega 

industrijskega blaga lahko dolgoročno spremenil lokacijo, obenem pa trdi, da bodo majhna in 

srednje velika družinska podjetja ostala v Avstriji. 

› Več anketirancev na severni strani Alp je navedlo, da bi v primeru zvišanja stroškov 

čezalpskega prevoza poskušali okrepiti trge na severni strani Alp, da se izognejo višjim cenam 

alpskih prevozov. Možnosti so zelo omejene za italijanska podjetja. Torej je očitno, da imajo 

prevozno intenzivni sektorji v regijah Severne Italije (ki so nadpovprečno obremenjene glede 

na kvantitativno analizo iz poglavja 3) manjši prilagoditveni potencial pri spreminjanju svojih 

dobavnih in potrošniških trgov. 

› Doseženo je bilo soglasje, da je razpoložljivost visokokakovostnih železniških rešitev 

ključnega pomena. 

› Ker imajo velika podjetja možnost, da zagotovijo polno natovorjene vlake, se bo njihov 

konkurenčni položaj verjetno izboljševal. S tem se poveča pritisk za ustvarjanje večjih 

proizvodnih enot.  

 

4.3.2. ZELO PRIZADETI PODSEKTORJI 
V kvantitativni regionalni analizi v poglavju 3 je treba upoštevati naslednje prevozno intenzivne 

sektorje:  

› kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo 

› energetika in proizvodnja 
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› gradbeništvo. 

Zlasti „energetski in proizvodni sektor“ je glede intenzivnosti prevozov razmeroma mešani 

sektor. V tem poglavju bomo na podlagi obstoječe literature pregledali, kateri podsektorji so 

najbolj prizadeti. Po UVEK (2011) je visoka intenzivnost prevozov značilna predvsem za 

naslednje podsektorje: 

› prehrambni izdelki, pijače in tobačni izdelki 

› industrija mineralnih olj 

› kemična industrija in predelava sintetičnih materialov 

› gradbeni materiali 

› kovinska industrija 

› strojegradnja, električni in precizni inženiring 

› prodaja na drobno in debelo. 

 

Pomembnost teh sektorjev na nacionalni ravni je naslednja: 

 

BDV V % NACIONALNEGA BDP V PREVOZNO INTENZIVNIH PODSEKTORJIH 2008 

Podsektor DE FR IT* AT SI CH* 

Prehrambni izdelki, pijače in 
tobačni izdelki 

1 % 2 % 1 % 2 % 1 % 2 % 

Industrija mineralnih olj 0,1 % 0,2 % 0,2 % n.r. < 0,1 % 

4 % 
Kemična industrija in predelava 
sintetičnih materialov 

3 % 2 % 2 % 2 % 4 % 

Gradbeni materiali 1 % 0,5 % 1 % 1 % 1 % 1 % 

Kovinska industrija 3 % 1 % 2 % 3 % 3 % 2 % 

Strojegradnja, električni in 
precizni inženiring  

8 % 3 % 4 % 6 % 5 % 7 % 

Prodaja na drobno in debelo 9 % 9 % 7 % 10 % 11 % 0 % 

Skupaj 25 % 17 % 17 % 23 % 25 % 16 % 

Tabela 27 Vir podatkov: Strukturna poslovna statistika, Eurostat.  
* Upoštevajte, da za Italijo ni podatkov o pijačah in tobačnih izdelkih. Podsektor „prehrambni izdelki, pijače in 
tobačni izdelki“ v Italiji vključuje samo prehrambne izdelke. Za Švico ni ločenih podatkov za podsektorja 
„kemična industrija in predelava sintetičnih materialov“ in „industrija mineralnih olj“. 

Za vse podsektorje je značilen visok delež prevoznih stroškov v skupnih logističnih stroških in 

visoka odvisnost od cestnih prevozov na splošno. Kljub temu so odstopanja precejšnja pri 

naslednjih vidikih: 



 94| 

INFRAS | 23. februar 2012 | KVALITATIVNI UČINKI NA GOSPODARSKE STRUKTURE 

› Razdalje do dobaviteljev in končnih prejemnikov: različne razdalje in prostorska porazdelitev 

dobavnih in dostavnih trgov. 

› Povpraševanje po prevozih: različne zahteve po prevozih v podsektorjih glede na časovne 

okvire in posebne prevozne pogoje (hladilni tovornjak, nevarno blago itd.). 

› Prožnost pri izbiri načina prevoza: različne zahteve za vrste prevoznega sredstva. 

Spodnja tabela daje pregled nad vzporednicami in razlikami po sektorjih. 
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ZNAČILNOSTI PREVOZNO INTENZIVNIH SEKTORJEV 

Industrija Industrija 
mineralnih olj 

Kemična industrija 
in sintetični 
materiali 

Kovinska 
industrija 

Strojegradnja, 
električni in precizni 
inženiring 

Gradbeni materiali Hrana in tobačni 
izdelki 

Prodaja na drobno 
in debelo 

Logistični stroški 
v % prometa 
sektorja  

5 %–7 %  
od tega prevoz: 65 % 

5 %–8 % 
od tega prevoz: 
58 % 

8 %  
od tega prevoz: 
48 % 

5 %–11 %  
od tega prevoz: 40 % 

5 %–8 %  
od tega prevoz: 65 % 

2 %–8 %  
od tega prevoz: 58 % 

3 %–4 %  
od tega prevoz: 36 % 

Modalna 
porazdelitev – 
cesta (švicarski 
podatki) 

84 % 90 % 67 % 82 % 97 % 83 % 79 % 

Prostorska 
porazdelitev  

Rafinerije – centralne, 
kupci – razpršeni  

Osnovni materiali: 
tujina  
Proizvodni obrati: 
centralni grozdi 
Kupci – razpršeni   

Sektor: precej 
razpršen 
Glavni odjemalec 
(strojegradnja): 
dokaj centraliziran 

Grozdi okoli mest, 
centralni 

Gradbeništvo: veliko 
število majhnih, 
lokalno delujočih 
podjetij  
Materiali: vezani na 
najdišča surovin 

Razen distribucijskih 
grosističnih centrov 
je sektor precej 
razpršen, vendar z 
velikimi 
medsebojnimi 
odvisnostmi   

Široko razpršeni 
kupci.  
Velike medsebojne 
odvisnosti znotraj 
sektorja. 

Prevozni pogoji/ 
lastnosti 
proizvodov 

Razpršeni kupci 
zahtevajo prožnost 
pri prevozih (cestni 
prevoz)  
Visoki varnostni 
standardi, časovne 
zahteve so 
drugotnega pomena. 
Garancija dobave 

Varnost prevoza 
visokega pomena 
(nevarno blago), 
občutljivo blago, 
blago visoke 
vrednosti 

Surovine: velike, 
težke zavržene 
kovine 

Težko, občutljivo 
blago visoke 
vrednosti, 
proizvodi po meri, 
„ravno ob pravem 
času“, visoki stroški 
skladiščenja 

Kratke razdalje 
Velike transportne 
količine, 
blago nizke vrednosti 

Časovne zahteve so 
ključnega pomena. 
Posebne zahteve po 
kakovosti 
(temperatura, 
pakiranje) 
visoka pogostost 
naročanja 

Časovne zahteve so 
ključnega pomena. 
Majhne transportne 
količine 
Velika pogostost 
naročanja s kratkimi 
odzivnimi časi 

Način prevoza Vstopni proizvodi: 
železnica, cevovodi 
Izstopni proizvodi: 
cesta ima prednost. 

Lekarne razdelijo 
blago na kose: 
majhne transportne 
količine  cesta 
ima prednost. 

Glavni način 
prevoza: cestni 
Železnica: samo 
prevozi na dolge 
razdalje (visoki 
stroški 
pretovarjanja) 

Cesta in železnica 
Prevoz do kupca 
včasih tudi po zraku. 

Glavni način 
prevoza: cestni  
Veliki gradbeni 
projekti: železnica  
Prevoz pogosto 
opravi sektor. 

Večinoma ceste 
Velika podjetja: 
včasih po železnici.  

Cesta, železnica, 
končni proizvodi 
včasih po zraku. 

Tabela 28 Značilnosti prevozno intenzivnih industrij UVEK (2011). 
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Opredelitev težavnih primerov 

Na podlagi osmih analiziranih prevozno intenzivnih podsektorjev in izhajajoč iz intervjujev je 

mogoče opredeliti merila za morebitne težavne primere, katerih pregled najdete v spodnji tabeli. 

Težavni primeri morajo izpolniti več meril. 

 

MERILA ZA OPREDELITEV TEŽAVNIH PRIMEROV 

Merila Opis 

Intenzivnost čezalpskih cestnih 
prevozov 

Prevozno intenzivni sektorji: Družbe, za katere čezalpski 
cestni prevozi predstavljajo pomemben delež v skupnih 
stroških (stroški čezalpskih cestnih prevozov vplivajo na 
konkurenčnost) in brez večjih možnosti za nadomestitev 
teh prevozov. 
Prevozni sektor: Glavni potencialni težavni primeri so 
prevozna podjetja s poudarkom na čezalpskih prevozih. 

Časovno občutljivo blago Npr. pokvarljivi pridelki in nadomestni deli so časovno 
občutljivi in zahtevajo kratke prevozne čase. 

Proizvodnja „ravno ob pravem času“ Proizvodnja „ravno ob pravem času“ zahteva visoko 
pogostost naročanja in kratke odzivne čase. Posledica 
tega je visoka frekvenca prevozov, npr. avtomobilska 
industrija, prodaja na drobno in debelo. 

Prožnost pri načinu prevoza Možnosti spremembe načinov prevoza narekujejo 
posebne značilnosti blaga (sveži pridelki, nevarno blago 
itd.) in prostorska porazdelitev prevodnikov in kupcev. 
Bolj kot je blago občutljivo in širša kot je prostorska 
porazdelitev kupcev in prevodnikov, manjše so možnosti 
za spremembo načina prevoza. 

Delež regionalnih čezalpskih prevozov 
na kratke razdalje  

Dodatni stroški za regionalne prevoze znotraj alpskega 
prostora so nadpovprečno visoki. Ogrožena bi lahko bila 
prevozno intenzivna podjetja znotraj ali v bližini alpskega 
prostora. 

Velikost podjetja Zaradi široke razpršenosti so velika podjetja manj 
ogrožena kakor majhna, ki imajo na voljo manj možnosti 
odziva. To velja za vse sektorje, v prevoznem sektorju pa 
se temu pripisuje še večji pomen. 

Konkurenčnost Podjetja, ki prodajajo blago z visoko stopnjo zamenljivosti, 
so bolj ogrožena od podjetij, ki dobavljajo visoko 
specializirane proizvode, npr. gradbena podjetja ali 
proizvajalci prehrambnih izdelkov.  

Tabela 29 Merila za težavne primere 

 

Nekaj težavnih primerov 

Da bi ocenili obremenitev težavnih primerov, smo analizirali dva morebitna težavna primera. 

Primera sta izmišljena in zasnovana z namenom prikazati maksimalno in ne najbolj verjetno 

obremenitev.  
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Primer 1: Regionalni prevoznik 

Prvi primer je regionalni prevoznik. Predpostavljamo naslednje: 

› regionalni prevoznik je znotraj alpskega loka; 

› 50 % vsej prevozov se opravi čez Alpe; 

› povprečna dolžina prevoza (čezalpski in ne čezalpski) je 250 km; 

› stroški na km brez instrumenta upravljanja prometa za kratke prevozne razdalje znašajo okoli 

2 EUR (ALPIFRET 2010); 

› 20 zaposlenih; 

› zvišanje stroškov na vožnjo zaradi instrumenta upravljanja prometa: 125 EUR (2020) oz. 

300 EUR (2030). 

 

V tem primeru je povprečni strošek na prevoz pred uvedbo instrumenta upravljanja prometa 

znašal 500 EUR. V letu 2020 bi se za 50 % voženj stroški zvišali za 125 EUR. Torej bi bilo 

povprečno zvišanje stroškov na vožnjo 25 % (=125/500). V letu 2030 dodatni stroški na vožnjo 

znašajo 300 EUR, kar pomeni povprečno zvišanje za 60 %. 

Predvidevamo, da lahko zaradi specializiranosti na blago nizke vrednosti prevoznik prenese 

80 % (in ne 100 %) dodatnih stroškov na špediterja.  

V letu 2020 je položaj naslednji: K dodatnim 125 EUR čezalpski špediterji prispevajo 

100 EUR. To vodi k zvišanju stroškov za 20 %. Torej se povpraševanje čezalpskih špediterjev 

zmanjša za 10 %. Prevoznik morda ne bo uspel dobiti novih strank. Njegov promet se zmanjša 

za 5 %, zato odpusti enega zaposlenega. Pripadajoča stopnja dobička se na koncu zmanjša za 

2,4 %.  

V letu 2030 se obremenitev poveča. Čezalpski špediterji plačajo 240 EUR dodatnih stroškov 

in njihovo povpraševanje se zmanjša za 25 %. Promet prevoznika se zmanjša za 12,5 %, zato 

mora odpustiti še dva ali tri zaposlene. Za 43 % svojih prevozov mora nositi dodatne stroške 

60 EUR. Stopnja dobička se zmanjša za 3,5 %. 

 

Primer 2: Proizvajalec gradbenega materiala v Alpah 

Proizvajalec visokokakovostnega gradbenega materiala se nahaja v Alpah. Na svojo lokacijo je 

vezan zaradi nahajališča surovin. Stranke se večinoma nahajajo na drugi strani alpskega 

prehoda, prevozi pa se večinoma opravijo po cesti. Predpostavljamo naslednje (maksimalne in 

ne povprečne domneve): 

› Delež stroškov cestnih prevozov v skupnih stroških je okoli 7,5 %: 
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› Delež logističnih stroškov v skupnih stroških: 10%, od tega 75% stroškov prevozov. 

› Vse prevozi se opravijo po cesti. 

› Povprečna razdalja do strank: 300 km. 

› Zaradi posebnih zahtev za HGV je pot nazaj vedno prazna vožnja. 

› Strošek na km znaša 2 EUR. 

› Delež strank na drugi strani alpskega prehoda: 80 %. 

› Zvišanje stroškov na vožnjo zaradi instrumenta upravljanja prometa: 125 EUR (2020) oz. 

300 EUR (2030). 

 

Pred uvedbo instrumenta upravljanja prometa je povprečni strošek prevoza na dobavo znašal 

1200 EUR (300 km pomnoženo z 2 EUR in pomnoženo z dvojno potjo). Zvišanje stroškov v 

letu 2020 (2030) znaša 250 EUR (600 EUR). To pomeni zvišanje za 21 % (50 %) za 80 % vseh 

prevozov. Če povečanje učinkovitosti ni izvedljivo, se bodo skupni stroški zvišali za 1,3 % 

(3,0 %)12.  

Izračunana obremenitev je največja možna obremenitev za podjetje. Končna obremenitev je 

odvisna od možnosti prenosa stroškov na potrošnike, možnosti zmanjšanja praznih voženj ali 

boljše izkoriščenosti zmogljivosti, spremembe v odnosih s strankami (povečanje deleža strank 

na isti strani Alp) in možnosti za preusmeritev prevozov na železnico.  

 

 

4.4. PRILOŽNOSTI IN TVEGANJA ZA RAZLIČNE REGIJE 
4.4.1. REZULTATI INTERVJUJEV 
Kakor prikazuje kvantitativna regionalna analiza, so najbolj prizadete tiste regije, ki so zelo 

odvisne od čezalpskih prevozov. To so regije v južnih delih Francije (zlasti Rhône-Alpes), Južna 

Nemčija (predvsem Bavarska), severna regija Italije, kanton Ticino v Švici, alpske regije v 

Avstriji in Sloveniji (zlasti zahodni deli). Iz intervjujev izhaja naslednje: 

› Številni anketiranci so izpostavili morebitne ekonomske učinke za italijanske regije, ki bi jih 

lahko prinesel nov instrument upravljanja prometa. Če bi tak instrument zmanjšal obseg 

trgovinskih tokov med Italijo in ostalo Evropo, bo to neposredno vplivalo na italijansko 

gospodarstvo (ki se že zdaj sooča z gospodarskimi težavami). Nekateri italijanski izvozni 

proizvodi so zelo odvisni od visokokakovostnih prevoznih storitev (npr. vrhunska keramika in 

ploščice, drugi visokokakovostni proizvodi). 

 
 
12 7,5 % x 80 % x 21 % (oz. x 50 %). 
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› Nekateri regionalni akterji so izpostavili potrebo po izjemni obravnavi prevozov znotraj 

alpskega loka. Če se ne predvidijo izjeme, bi bila lahko regionalna gospodarstva zelo prizadeta 

zaradi okrepljenih sorazmernih zvišanj cen prevozov za kratke vožnje v primerjavi s prevozi 

na dolge razdalje. 

› Anketiranci si niso edini, ali bi instrumenti upravljanja prometa vodili k prekinitvi čezalpskih 

prevozov. Številni akterji menijo, da do te prekinitve ne bo prišlo, nekateri pa se bojijo, da bi v 

primeru ACE ali AETS omejitev lahko prekinila prevoze, če kakovost železniških storitev ne 

bi bila zadovoljiva. Spet drugi anketiranec je navedel, da bi tudi v primeru sistema TOLL+ z 

zelo visokimi dodatnimi stroški lahko prišlo do prekinitve prevozov, saj donosnost čezalpskih 

prevozov ne bi bila več zagotovljena. Na ta način bi bila lahko prizadeta zlasti gospodarstva v 

alpskih regijah, kajti previsoki stroški prevozov bi lahko povečali tveganje za razseljevanje 

podjetij. Zmanjšanje obsega regionalnih prevozov bi lahko odrinilo lokalne prevoznike. Torej 

bi lahko lokalna dobava prevoznih storitev postala zelo omejena.  

 

Ugotovimo lahko, da bodo prizadete zlasti regije na južni strani Alp in znotraj Alp. V teh regijah 

lahko višje cene čezalpskih prevozov (dolgoročno) zmanjšajo trgovinske tokove in vplivajo na 

položaj zaposlenosti v prevozno intenzivnih industrijskih sektorjih. Upoštevati je treba dva 

učinka: prvič, možnost spremembe lokacije kapitalsko intenzivnih industrijskih podjetij in, 

drugič, manjša privlačnost regij za nova prevozno intenzivna podjetja.  

Da se izognemo prekinitvi prevozov, so visokokakovostne železniške storitve ključnega 

pomena.  

 

4.4.2. DRUGE EKONOMSKE KORISTI ZA ALPSKE REGIJE 
V intervjujih je beseda tekla le o poslovnih učinkih, s širše gospodarske perspektive pa je treba 

omeniti tudi druge ekonomske koristi: 

› Okoljske koristi: Kot posledica instrumentov upravljanja prometa se obseg cestnih prevozov 

zmanjšuje, obseg železniških prevozov pa povečuje. Ker je okoljski učinek cestnih prevozov 

večji od okoljskega učinka železniških prevozov, se kakovost okolja v alpskih regijah poveča. 

S tem se odpirajo možnosti za nadaljnji razvoj turizma v regijah.  

› Boljša dostopnost: Zaradi nove železniške infrastrukture in manj zastojev na cestah se 

dostopnost alpskih regij izboljša. To daje zagon turizmu in poveča potencialne trge delovne 

sile za lokalna podjetja in prebivalce. Učinek nove železniške infrastrukture se lahko razvije 

samo, če se predvidijo postaje železnice v alpskih krajih. 
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4.4.3. ŠVICARSKA ŠTUDIJA PRIMERA  
V intervjujih so regionalni akterji poudarili potrebo po regionalnih ukrepih pomoči. Neka 

švicarska študija je analizirala regionalne učinke ACE in izdelala pregled ukrepov v pomoč 

regionalnim akterjem (INFRASund Metron 2011). Rezultati te študije so povzeti v tem 

poglavju. 

 

Zvišanja cen za različne prevožene razdalje in regionalne obremenitve 

V okviru scenarija ACE je cena na alpski prehod nespremenljiva. Torej je zvišanje cen na km za 

prevoze na kratke razdalje za večkratnik večje kakor za prevoze na dolge razdalje. Razlike so 

razvidne iz naslednjih številk. Zaradi uvedbe ACE bi se cena na km za razdaljo 60 km povečala 

s 100 % na 200 %. Za razdaljo 500 km bi se cena povečala samo za okoli 10 %. Izračuni kažejo, 

da bi bilo zvišanje cen za okoli 180 CHF (minimalno) in 340 CHF (maksimalno). Po 

obravnavanih scenarijih ALBATRAS je zvišanje cen v koridorju Gotthard v razponu od 78 EUR 

(tolerantni scenarij 2020) do 215 EUR (restriktivni scenarij 2030). 

 

ZVIŠANJE CEN NA KM ZARADI UVEDBE ACE 

 

Slika 17 Slika prikazuje zvišanje stroškov na km glede na ATR-ceno v višini 180 CHF (minimalna) oz. 340 CHF 
(maksimalna) za različne prevožene razdalje. Izračuni temeljijo na 40t HGV, EURO 4–6. Vir: INFRASand 
Metron (2011). 

Stroški (%)                    Razdalja (km) 
maks. zvišanje stroškov     min. zvišanje stroškov    taksa za HGV    stroški brez takse za HGV 

Če je cena po ACE okoli 340 CHF, se bremena v Švici porazdelijo, kot sledi: 
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OBREMENITEV V % BDV SEKTORJA 

Prevozni sektor 

 

Prevozno intenzivni sektorji 

 

Slika 18 Vir: INFRAS in Metron (2011) 
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Ukrepi pomoči za regionalne prevoze 

Ponujajo se predvsem tri možnosti ukrepov pomoči, in sicer: i) v okviru instrumentov 

upravljanja prometa ii) znotraj prevoznega sektorja in iii) izravnalni ukrepi.  

Znotraj svežnja prvih ukrepov so bile preučene tri alternativne:  

› Diferencirane cene za tranzitne pravice: Ta pristop uvaja alpske tranzitne enote (ATU). 

Določeno število enot ATU se lahko prenese v alpsko tranzitno pravico (ATR). Število za 

regionalne akterje je nižje kot za tranzitne prevoze.  

› Brezplačna dodelitev ATR: Delež ATR se ne ponudi na dražbi, temveč brezplačno dodeli 

lokalnim prevoznim akterjem.  

› Izjema: Regionalni prevozi so v celoti izvzeti od instrumenta upravljanja prometa. 

 

Drugi sveženj ukrepov se nanaša na prevozni sektor. To zlasti pomeni zagotavljanje možnosti 

železniškega prevoza za prevoze na kratke razdalje. V tej študiji je obravnavana uvedba 

kratkega oprtnega vlaka (RMW). Ker železniške zmogljivosti niso na voljo, se šteje, da ti 

ukrepi niso ustrezni. 

 

Tretji sveženj sestavljajo izravnalni ukrepi: 

› Prerazporeditev prihodkov prevoznikom: Za prevoze na kratke razdalje se stroški 

instrumenta upravljanja prometa povrnejo. 

› Prerazporeditev prihodkov v alpske regije: Alpske regije za vsak prevoz z izvorom ali 

ciljem znotraj njenega ozemlja prejmejo 50 % povračilo stroškov za alpski prehod. Regije 

morajo ta sredstva nameniti za prevozne ukrepe.  

› Prerazporeditev prihodkov v regionalna gospodarstva: Izdatki podjetij v alpskih regijah za 

ATR se povrnejo v obliki znižanja davkov. 

 

Potencial pomoči za regionalne prevoze 

Glede na sprejete ukrepe se lahko potencial pomoči razlikuje z vidika učinka na cestni prevoz in 

prevozno intenzivne sektorje. Naslednja tabela daje pregled nad mehanizmi pomoči in njihovimi 

pripadajoči potenciali pomoči. Iz nje je razvidno, da prerazporeditve prihodkov v regije ali 

prevozno intenzivne industrije skrivajo le malo potenciala pomoči, saj mehanizmi razbremenijo 

vse akterje na nekem območju in ne samo najbolj prizadete. Kratki oprtni vlaki na vseh alpskih 

koridorjih bi zahtevali zelo visoke naložbe v železniško infrastrukturo in učinkovite nakladalne 

postopke, oboje pa je povezano z visokimi stroški. Brezplačna dodelitev, izjeme in 

prerazporeditev prihodkov v prevozni sektor pa vsebujejo velik potencial za razbremenitev zelo 
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prizadetih regionalnih akterjev. Na drugi strani pa je treba upoštevati upravne napore. Če so 

regionalni akterji v celoti oproščeni, bi bila administracija majhna. Bolj kot so pravila za izjeme 

diferencirana, večji so s tem povezani upravni napori. 

 

PRIMERJAVA REGIONALNIH UKREPOV POMOČI 

 Mehanizem 
pomoči 

Potencial 
regionalne 
pomoči za 
cestnoprometni 
sektor  

Potencial 
regionalne pomoči 
za prevozno 
intenzivne sektorje 

Upravni napor 
za podjetja 

Diferencirane 
cene 

Nižji dodatni 
stroški za prevoz 

Majhen Srednji Velik 

Brezplačna 
dodelitev ATR 

Fiksno število 
prevozov brez 
dodatnih stroškov 
(osnova: preteklo 
število prevozov) 

Velik (pod 
pogojem, da je 
brezplačna 
dodelitev 
zadostna) 

Velik (pod pogojem, 
da prevozniki ne 
prenesejo nobenih 
priložnostnih 
stroškov) 

Velik   

Izjema Brez dodatnih 
stroškov za 
opredeljene 
akterje 

Velik Velik  Majhen 

Kratek oprtni vlak Zagotavljanje 
alternative 
cestnim 
prevozom 

Srednji (odvisno 
od kakovosti) 

Srednji (odvisno od 
cen in kakovosti) 

Odvisno od 
kakovosti 
oprtnih vlakov 

Prerazporeditev 
prihodkov 
prevoznikom 

Dodatni stroški se 
plačajo, vendar 
se za opredeljene 
prevoze povrnejo. 

Velik Velik Velik 

Prerazporeditev 
prihodkov v regije 

Dodatni stroški se 
plačajo, vendar 
jih uprave regij 
dobijo povrnjene. 

Majhen Majhen  Srednji 

Prerazporeditev 
prihodkov v 
gospodarstva 

Dodatni stroški se 
plačajo, vendar 
se povrnejo v 
gospodarstva 
regij. 

Majhen Majhen Srednji 

Tabela 30 

INFRAS in Metron (2011) sta izračunala zmanjšanje regionalne obremenitve za naslednje 

ukrepe v Švici: diferencirane cene, brezplačna dodelitev, izjeme in prerazporeditev prihodkov v 

regije. Vsi prevozi z razdaljo, manjšo od 150 km, bodo imeli koristi od tega ukrepa. Ukrep 

brezplačne dodelitve predvideva, da brezplačna dodelitev ustreza številu prevozov. To vodi k 

naslednjim ugotovitvam: 
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› Potencial pomoči je za številne zelo prizadete regije precejšen. 

› Pomoč se povečuje sorazmerno z deležem prevozov, ki obsegajo manj kot 150 km, v skupnem 

številu prevozov z izvorom ali ciljem v regiji. To je v veliki meri odvisno od strukture 

regionalnih gospodarstev. Medtem ko je v kantonu Uri okoli 80 % vseh prevozov krajših od 

150 km, je v MS regiji Lugano samo 2 % vseh prevozov krajših od 150 km, vendar je v obeh 

regijah začetna obremenitev enakega obsega.  

› Ne preseneča, da diferencirane cene zmanjšajo obremenitev manj kot drugi ukrepi. Večja kot 

je razlika v številu ATE, uporabljenih za ATR med regionalnimi prevozi in prevozi na dolge 

razdalje, večja je regionalna pomoč.  

› Potencial pomoči pri drugih ukrepih je enak deležu prevozov, ki so krajši od 150 km. 

› Če bi se razdalja regionalnih prevozov povečala, bi tudi južni deli kantona Ticino lahko prejeli 

večjo pomoč.  

 

Drugo zelo pomembno vprašanje je, ali ukrepi pomoči zmanjšujejo učinkovitost instrumenta. Če 

upoštevamo dejstvo, da imajo regionalni prevozi redko potencial za spremembo načina prevoza, 

potem ukrepi pomoči v korist regionalnih prevozov na splošno ne bi smeli bistveno zmanjšati 

učinkovitosti. Če železnica ni izvedljiva možnost, potem je za regionalne prevoze bodisi treba 

plačati dodatne stroške ali prevoz opustiti. Če predpostavljamo, da je potencial za opustitev 

prevozov majhen, zmanjšana učinkovitost instrumenta upravljanja prometa pri vseh ukrepih ni 

velika. Kljub temu je spodbuda za opuščanje prevozov najmanjša, če se uporabijo izjeme ali 

prerazporeditev prihodkov prevoznikom, nekoliko večja pri diferenciranih cenah in največja pri 

brezplačnih dodelitvah ATR ali prerazporeditvi prihodkov v regije ali regionalna gospodarstva.  

Kratki oprtni vlak ima drug učinek. Sicer ne zmanjša stroškov čezalpskih cestnih prevozov, 

ampak daje novo železniško alternativo regionalnim prevozom in torej podpira spremembo 

načina prevoza.  

 

Prenosljivost ukrepov pomoči na druge instrumente upravljanja prometa in druge države 

Obravnavana študija je bila izdelana za primer uvedbe ACE v Švici. To sproži vprašanje, ali se 

ukrepi pomoči lahko prenesejo tudi na druge obravnavane instrumente upravljanja prometa in na 

vse analizirane države v tej študiji. Naslednja tabela daje pregled nad vidiki, ki jih je treba 

upoštevati, kadar se ukrepi pomoči prenesejo v drug okvir: 
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PRENOSLJIVOST UKREPOV POMOČI 

 na AETS na TOLL+ na druge države 
Diferencirane cene Ta instrument že 

razlikuje med 
dodatnimi stroški glede 
na prevožene razdalje. 

Ta instrument že 
razlikuje med 
dodatnimi stroški glede 
na prevožene razdalje. 

Prenosljiv brez 
pogojev 

Brezplačna dodelitev 
ACP 

Prenosljiv brez 
pogojev 

Namesto prenosljivih 
pravic bi se lahko 
prevoznikom dalo na 
voljo fiksno število 
brezplačnih kuponov 
TOLL+. 

Prenosljiv brez 
pogojev 

Izjema Prenosljiv brez 
pogojev 

Prenosljiv brez 
pogojev 

Prenosljiv brez 
pogojev

Kratek oprtni vlak RMW Prenosljiv brez 
pogojev 

Prenosljiv brez 
pogojev 

Predpogoji z vidika 
obstoječe železniške 
infrastrukture se zelo 
razlikujejo.

Prerazporeditev 
prihodkov prevoznikom 

Prenosljiv brez 
pogojev 

Prenosljiv brez 
pogojev 

Prenosljiv brez 
pogojev 

Prerazporeditev 
prihodkov v regije 

Prenosljiv brez 
pogojev 

Prenosljiv brez 
pogojev 

Potreben je sistem na 
zvezni ravni. 

Prerazporeditev 
prihodkov v 
gospodarstva 

Prenosljiv brez 
pogojev 

Prenosljiv brez 
pogojev 

Če regionalni davki 
niso pomembni, je 
izvedba bolj zapletena. 

Tabela 31 

 

4.5. PREDPOGOJI ZA STRUKTURNE SPREMEMBE 
Kot je navedeno v poglavju 4.1.2, se strukturna sprememba prevoznega sektorja sooča s 

številnimi ovirami. Anketiranci so izpostavili številne spremljajoče ukrepe, ki bi lahko pomagali 

preseči te ovire. Ti ukrepi se lahko združijo v tri večje skupine:  

a) ukrepi za železniško oskrbo,  

b) organizacijski ukrepi,  

c) ukrepi za zagotovitev izvedljivosti/delovanja instrumenta upravljanja prometa. 

 

Ukrepi za železniško oskrbo 

Anketiranci so navedli „splošne vidike“ (povečanje zmogljivosti, enakopravnost pri obravnavi 

tovornega prevoza, terminali, 4-m koridor, izboljšanje kakovosti, uskladitev glede podaljšanja 

dovoljene dolžine vlakov itd.). Poleg tega so bile podane nekatere posebne zamisli za 

spremljevalne ukrepe: 
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› V številnih intervjujih je bila poudarjena potreba po mednarodni uskladitvi tehničnih vidikov. 

Poleg tega je za povečanje kakovosti železniškega tovornega prometa potrebna tudi prednostna 

obravnava v korist tovornega prometa. 

› Pri izoblikovanju spremljajočih železniških ukrepov je treba upoštevati medsebojno delovanje 

med različnimi vrstami železniškega prometa. Nek anketiranec je jasno izpostavil, da se ne bi 

smelo izigravati različnih načinov prevoza med seboj, zlasti oprtni vlak in kombinirani prevoz 

brez spremstva. Spet drugi je izjavil, da bi se morali spremljajoči ukrepi osredotočiti na rešitve 

kombiniranih prevozov brez spremstva, saj naj bi bila to najučinkovitejša rešitev z največjim 

potencialom. Nadaljnja podpora storitvam oprtnega vlaka bi imela nasprotni učinek, saj okrepi 

obstoječe logistične strukture in ne daje pravih spodbud.  

› Terminali: Nek anketiranec je omenil, da bi se glede primerov najboljše prakse, kako izboljšati 

terminale, lahko zgledovali po velikih morskih pristaniščih (npr. logistični procesi na 

terminalnih, predhodne rezervacije za hitro pretovarjanje, razločevanje tovora pred in po 

natovarjanju zabojnika). 

› Dva anketiranca sta izpostavila pomembnost odcepnih vodov pri prevozu posameznih vagonov 

in osrednjo vlogo subvencij za odcepne vode. 

 

Spremljevalni organizacijski ukrepi 

› Nadaljnji razvoj metod sledenja pošiljk večina anketirancev vidi kot nujnega, zlasti v zvezi z 

izboljšanjem prevozne verige in zagotavljanjem preglednosti za špediterje. 

› Tovorne platforme naj bi bile drugotnega pomena, ker se večinoma uporabljajo na trgu za 

promptne nakupe. Večji delež prevozov pa se še vedno opravlja prek dolgoročnih pogodb. 

› Dva anketiranca sta poudarila potrebo po ukrepih združevanja v železniškem sektorju. Eden od 

njiju je izjavil, da je predvsem za učinkovito delovanje kombiniranega prevoza potrebna 

minimalna regionalna ekonomska moč. Kjer je regionalni gospodarski potencial premajhen, so 

potrebni ukrepi združevanja. Nek drugi anketiranec je izpostavil potencial nadaljnjih „rešitev 

združevanj“ za manjše prevoznike. Te rešitve združevanja do zdaj niso bile zelo priljubljene, 

tudi zaradi obstoječih struktur na prevoznem trgu. Vpričo vse večjega pritiska na stroške bi 

lahko rešitve združevanja moči lahko postale bolj razširjene. 

 

Spremljajoči ukrepi za zagotovitev delovanja instrumenta 

› Načrti za izredne razmere za instrument upravljanja prometa, npr. če se en koridor zaradi 

nesreče zapre. Če se dovolilnice izdajo za posamezen koridor, je treba v načrtu za izredne 
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razmere predvideti način menjave teh dovolilnic in kolikšno število dovolilnic se lahko 

preusmeri v druge koridorje. 

› Preglednost dražb/trgovanja: Zlasti manjši prevozniki in skupine za lobiranje se bojijo, da 

mehanizmi ponujanja na dražbi in trgovanja v okviru ACE/AETS ne bi bili pregledni za 

manjše interesne skupine in da bi veliki akterji obvladovali trg. Nek anketiranec je izrazil 

strah, da bi na primer veliki ponudniki logističnih storitev obvladovali trg s pravicami in 

potemtakem „narekovali“ svoje pogoje za prevoze čez Alpe svojim podizvajalcem. Zato bi 

bilo treba majhnim prevoznikom dati na voljo pregledne informacije in zagotoviti njihovo 

vključenost na trgu, ki ureja trgovanje s pravicami. 

› Akterji iz alpskih regij so poudarili potrebo po izjemah za uvozne, izvozne in notranje 

prevoze. Eden od njih je izpostavil, da železnica ni nobena rešitev za prevoze, krajše od 

200 km. 
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5. DINAMIČNI EKONOMSKI UČINKI 

5.1. METODOLOGIJA 
Kvantitativna analiza se je do zdaj osredotočila na neposredno obremenitev na podlagi izračuna 

modela ALBATRAS, pri čemer učinki iz uporabe prihodkov niso bili zajeti. Model ASTRA 

dopolnjuje to analizo. ASTRA je dobro zastavljen model, ki ga je izdelal inštitut Fraunhofer-ISI, 

Karlsruhe, uporabljen pa je bil za več ekonomskih analiz na področju prevozništva, podnebne 

politike in obnovljivih energij v evropskem merilu. Arhitektura modela je podrobneje prikazana 

v Prilogi 3.  

 ASTRA vsebuje modele za prevoz potnikov in blaga. Glavni kazalniki prevoza, ki izhajajo 

iz modelov, so učinkovitost prevozov glede na vrsto prevoza in vozni kilometri vozila (VKT) 

glede na vrsto prevoza. Iz teh kazalnikov se izpeljejo ekonomski kazalniki (npr. izdatki za 

prevoz, prihodki od davka na gorivo, prihodki iz zaračunavanja cestnin), ki se povežejo z 

ekonomskimi modeli. Potemtakem so izvedbe modela tudi ocena verjetnosti izvedb modela 

ALBATRAS, saj ASTRA avtonomno odraža pretoke prometa in odzive, povezane z instrumenti.  

 

Bistvo prevoznih modelov tvori klasični štiristopenjski prometni model (glej Ortuzar/Willumsen 

Modelling Transport, 1998/2004) z zelo omejeno komponento dodeljevanja (4. stopnja). Vseeno 

prve tri stopnje delujejo integrirano in dinamično, to pomeni, da nobena od teh stopenj 

(ustvarjanje prometa, distribucija, izbira sredstva prevoza) ne predpostavlja strukturne 

stabilnosti. 

 

Stopnja ustvarjanja prometa v tovornem modelu se deli na dva dela:  

(1) Domači promet se ustvarja iz sektorske proizvodnje, ki jo je ocenila ASTRA. Denarne 

vrednosti se pretvorijo količino v tonah, ki se razdeli v tri kategorije blaga (razsuti tovor, 

združeni tovor, splošni tovor). Na stopnji distribucije seveda lahko pride do sprememb, ki 

izvirajo iz ustvarjanja domačega prometa, pomembnejši pa so učinki na skupne posplošene 

stroške prevoza med pripadajočim izvorom (O) in ciljem (D) v vsaki državi, kjer O (origin) 

in D (destination) zaznamujeta štiri vrste različnih con NUTS-II na državo (velemesto, 

visoka gostota, srednja gostota, nizka gostota). V stopnji distribucije se nato količine 

dodelijo na štiri različne pasove razdalj. 

(2) Mednarodni tovorni promet se izvede iz trgovinskega modela ASTRA tako, da se denarni 

trgovinski tokovi pretvorijo v količinske tokove. Trgovinski tokovi so odvisni od BDP 

države uvoznice, relativnih sektorskih sprememb v produktivnosti med državo uvoza in 
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državo izvoza ter skupnih posplošenih stroškov med obema državama. To pomeni, da se 

ustvarjanje in distribucija mednarodnega prometa obdela v trgovinskem modelu, ki je 

dovzeten za skupne posplošene stroške. 

 

Skupni posplošeni stroški, ki vplivajo na domači tovorni promet in mednarodni tovorni promet, 

so sestavljeni iz denarnih stroškov in časovnih stroškov, predstavljajo pa ukrep dostopnosti za 

vsako evropsko OD-relacijo. To strukturo tovornega modela prikazuje slika 19. 

 

MODEL TOVORNEGA PROMETA ASTRA  

 

Slika 19 Model tovornega prometa ASTRA. Vir: Fraunhofer-ISI 

Socialno-ekonomski okvir ASTRA   Prevoz 
Stroški (gorivo, 
cestnine itd.)

BDP Naložbe v 
infrastrukturo 

Zmogljivost 
infrastrukture  

Potovalni čas  

 
 
Trgovinski tokovi  

 Posplošeni stroški 
O/D 

Posplošeni stroški 
načinov prevoza 

Povpraševanje po 
prevozih 

 
Sektorski rezultat  

Ustvarjanje 
domačega prometa 

Distribucija 
prometa 

Modalna 
porazdelitev 

 

 
Razmerja med 
vrednostjo in 
količino 

 
Model tovornega prometa 

 Faktorji 
obremenitve 
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Izvajanje politik za študijo EFFINALP v modelu ASTRA se mora odvijati na strukturi OD-

matrice, kakor jo opredeljuje model ASTRA. Izbran je bil petstopenjski pristop, v katerem so 

štirje koraki namenjeni izvajanju, en dodatni korak pa preverjanju: 

1. V prvem koraku je bilo treba izvirne cone NUTS, uporabljene v študiji ALBATRAS, 

pripisati funkcionalnim conam NUTS-II iz modela ASTRA. Na podlagi te dodelitve so bili 

izračunani podatki o prevoznih količinah in spremembah v scenarijih. 

2. V drugem koraku so bili izračunani deleži različnih alpskih poti za vse evropske pare OD, 

ponderirano povprečje dodatnih stroškov na tono pa je bilo uporabljeno za oceno zvišanja 

stroškov za pare OD v okviru modela ASTRA. 

3. V tretjem koraku je bilo pripadajoče zvišanje stroškov vsakega para OD, ki so ga sprožili 

politični ukrepi, dodano skupnim stroškom prevoza med točkama O in D. To bo nato vlivalo 

na (skupne) posplošene stroške v modelu ASTRA, izbiro sredstva prevoza, distribucijo, 

trgovinske tokove in prek ekonomskih povratnih odzivov verjetno tudi na ustvarjanje 

povpraševanja po prevozih. 

4. Dalje, izračunani so bili dodatni prihodki od cestnin za pare OD na dolge razdalje, ki 

prečkajo švicarsko, francosko ali avstrijsko ozemlje, ki so se glede na delež v treh tranzitnih 

državah razporedili med temi državami, saj je ALBATRAS zagotovil prihodke od cestnin na 

osnovi povezav samo takrat, ko bi neka povezava zahtevala plačila cestnin v več kot eni od 

navedenih držav. 

5. V petem koraku so se ocenjeni prihodki od cestnin primerjali s prihodki, ocenjeni v študiji 

ALBATRAS in v predhodnih razdelkih tega poročila. Ker so se prihodki dobro skladali, 

smo predpostavljali, da je izvedba politik v modelu ASTRA ustrezna. 

 

 

5.2. VEDENJE MAKROEKONOMSKEGA MODELA ASTRA  
S prilagajanjem povpraševanja po prevozih in prevoznih izdatkov bo politika določanja cen 

spodbudila številne verige učinkov v modelu ASTRA, kakor prikazuje slika 20. 

Najpomembnejše pri politiki določanja cen, ki se osredotoča na tovorni promet, bi moralo biti 

naslednje:  

(1) učinek, da se ponudba prevozov kot proizvodni dejavnik v neprevoznih sektorjih povečuje, 

kar spreminja strukturo vmesnih proizvodov, posledično pa tudi dodano vrednost in zaposlenost; 

(2) sprememba posplošenih stroškov, ki učinkuje na trgovinske tokove prek zvišanja stroškov, 

se lahko nadomesti s časovnimi prihranki, npr. če je prevoz bolje organiziran kot odziv na 
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zvišanje stroškov ali če se prihodki iz politike določanja cen uporabijo za povečanje 

zmogljivosti infrastrukture. 

 

VERIGA UČINKOV ASTRA  

 

Slika 20 Učinki politike določanja cen na ekonomske modele ASTRA (brez upoštevanja uporabe prihodkov) 

Prevozni stroški Zasebni izdatki Sektorska potrošnja Končna potrošnja 
Cenovne politike Vmesni proizvodi Bruto dodana vrednost Zaposlenost 
Trajanje prevoza  Porast produktivnosti  Skupni faktor produkt. BDP 
Posplošeni stroški Blagovna menjava Končna potrošnja BDP 

Dobava storitev   
Modalno povpraševanje Prihodki od davkov Državni proračun Državni dolg 
 Instrumenti vozil Sektorske naložbe Skupni faktor produkt. 

Prometni model Ekonomski modeli 

 

Predhodni učinki se bodo endogeno pojavili v modelu. Glede uporabe prihodkov, ki se ustvarijo 

s politiko določanja cen, pa je treba sprejeti odločitev. Ponujajo se naslednje možnosti za 

povračilo prihodkov: 

› Vlaganja v novo infrastrukturo, npr. železniške predore. Nadaljnje naložbe bi lahko zadovoljili 

domači sektorji (npr. gradbeništvo, elektronika) ali uvoženo blago in storitve iz tega sektorja. 

› Povračilo prihodkov prek zmanjšanja posrednih davkov, npr. DDV. 

› Povračilo prihodkov prek zmanjšanja neposrednih davkov, kar gospodinjstvom zagotavlja 

dodaten dohodek, ki se lahko uporabi za potrošnjo. 

› Zadržati prihodke znotraj državnega proračuna, npr. da se zmanjša državni dolg. 
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Izvedljiva bi bila tudi mešanica uporabe prihodkov med vsemi štirimi možnostmi, npr. uporaba 

50 % za naložbe in 50 % za zmanjšanje neposrednih davkov. Iz preteklih izkušenj je zmanjšanje 

neposrednih davkov od vseh možnosti najbolj spodbudilo gospodarski razvoj. V vseh primerih 

se bodo sprožili nadaljnji ekonomski učinki, kakor ponazarja slika 21.  
 

MAKROEKONOMSKI POVRATNI ODZIVI 

 

Slika 21 Učinki različne uporabe prihodkov v ASTRA 

Impulz od spodaj navzgor  Makroekonomski povratni odzivi
Cenovna politika 
Prihodki za infrastrukturo 

Neposredni 
učinki 

Naložbe BDP 

Cenovna politika 
Prihodki za znižanje davkov 

Neposredni 
učinki 

Potrošnja  Razpoložljivi dohodek 

 

 

5.3. REZULTATI SCENARIJA ASTRA  
Model ASTRA v okviru EFFINALP temelji na scenariju BAU za leti 2020 in 2030, ki je 

izpeljan iz referenčnega scenarija iTREN-2030 (Fiorello in drugi, 2009) in je torej primerljiv z 

izhodiščnim stanjem te študije, opirajoč se tudi na ALBATRAS in iTREN-2030. Na podlagi 

tega scenarija BAU sta bila izvedena dva scenarija zaračunavanja, tolerantni in restriktivni, tako 

da je bil v letu 2020 dosežen tolerantni scenarij (0,29 EUR/km) in v letu 2030 restriktivni 

scenarij (0,80 EUR/km). Ker je bil namen osamiti učinek zaračunavanja, ne pa infrastruktur, 

smo tolerantni scenarij primerjali s scenarijem BAU z infrastrukturnim statusom iz leta 2020, 

restriktivni scenarij pa s scenarijem BAU iz leta 2030. Za vsak scenarij so bile preverjene tri 

različne metode povračila: brez povračila, tj. sredstva se usmerijo v državni proračun, povračilo 
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prek neposrednega zmanjšanja davkov ali povračilo prek zmanjšanja DDV. Spodnja tabela 32 

prikazuje sedem scenarijev, ki so bili pripravljeni v okviru modela ASTRA. 

 

IZVEDBA SCENARIJEV V MODELU ASTRA 

Scenarij Opis Uporaba dodatnih prihodkov 

  Državni 
proračun 

Povračilo 
prek 
neposrednih 
davkov

Povračilo 
prek DDV 

BAU Scenarij na visoki ravni, ki je bil izbran 
za analizo, predstavljeno v referenčnem 
scenariju iTREN-2030  

Izhodiščno 
stanje (2020, 
2030) 

  

Tolerantni 
2020 

Vhodni podatki za ASTRA temeljijo na: 
ACE za CH–I, AETS za A-I in TOLL+ za 
F-I. Infrastruktura, kakor je bila 
izvedena do leta 2020. 

TOL-GOV TOL-TAX TOL-VAT 

Restriktivni 
2030 

Vhodni podatki za ASTRA temeljijo na: 
pribitkih k običajnim cestninam na km 
na podlagi dodatnih zunanjih stroškov v 
alpskih regijah. Infrastruktura, kakor je 
bila izvedena do leta 2030. 

RES-GOV RES-TAX RES-VAT 

Tabela 32 Študijska sestava scenarijev za model ASTRA. 

Prvi element, ki ga je treba preučiti, so dodatni prihodki zaradi zvišanj cen v scenarijih 

EFFINALP. Ta zvišanja so bila prišteta strošku na km, ki je bil v model ASTRA vgrajen v 

scenariju BAU, kakor je bilo razloženo v razdelku 2. Študija ALBATRAS je ocenila zvišanja 

stroškov za posebne koridorje in te koridorje povezala s tremi alpskimi državami (glej tabelo 2). 

Izhajajoč iz študije ALBATRAS je bila ocena prihodkov v modelu ASTRA povezana z 

naslednjimi tremi državami: Avstrija, Francija in Švica. Tabela 33 prikazuje dodatne prihodke, 

ki jih je ta pristop ustvaril na ravni države. Nato je treba sprejeti odločitev o dodelitvi državam, 

torej katere vlade ali davkoplačevalci bodo imeli korist od dodatnih prihodkov. Načeloma je 

mogoče sprejeti politično odločitev o porazdelitvi dodatnih prihodkov med alpske države. 

Ponujajo se naslednje možnosti: 

›  Dodeliti prihodke državam, v katerih so bili ustvarjeni. (1) Z vidika modeliranja ASTRA in na 

podlagi dodelitve iz študije ALBATRAS bi bile te Avstrija, Francija in Švica. (2) Glede na 

dejansko izvedbo infrastrukture bi se delež infrastrukture na ozemlju neke države lahko 

uporabil kot merilo za porazdelitev prihodkov. (3) Prihodek bi se lahko porazdelil v skladu z 

deleži povpraševanja po prevozih na ozemlju neke države. 
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› Sprejeti politično odločitev o porazdelitvi prihodkov med državami. Takšna odločitev bi 

upoštevala, v katerih državah se ustvari ekonomska korist ali škoda, obenem pa tudi, kje se 

pojavijo pozitivni zdravstveni in okoljski učinki. 

 

V modelu ASTRA so bili uporabljeni prihodki, kakor so bili ocenjeni pri modeliranju in na 

podlagi ocene stroškov študije ALBATRAS (glej tabelo 33).  

 

DODATNI PRIHODKI PO POLITIKAH 

Scenarij Dodatni prihodki v primerjavi z BAU (letni) 

[v mio. EUR] Avstrija Francija Švica Skupaj 

Tolerantni 2020 195 236 126 557
Restriktivni 2030 535 656 409 1600 

Tabela 33 Dodatni prihodki, ustvarjeni v scenarijih (vir: ASTRA) 

Skupni seštevek teh prihodkov je primerljiv z oceno ALBATRAS, pri čemer so bile nekoliko 

višje vrednosti izračunane v študiji ALBATRAS za tolerantni scenarij 2020 (661 proti 

557 milijonov EUR/a) in nekoliko višje ocene v modelu ASTRA za restriktivni scenarij 2030 

(1600 proti 1271 milijonov EUR/a). Na ravni države so vrednosti ASTRA nižje za Avstrijo, ki 

se zdi, da v študiji ALBATRAS vključujejo nekatere prihodke, ki so bili ustvarjeni v Italiji in 

Sloveniji, za Francijo pa so ocenjene vrednosti višje. 

 

V modelu ASTRA je bilo za scenarije ocenjeno zmanjšanje BDP, kakor prikazuje slika 22. 

Največje absolutno zmanjšanje v letu 2030 je značilno za Italijo in Francijo, čeprav za Francijo 

strategija povračila odtehta del zmanjšanja (glej sliko 23), medtem ko je relativno zmanjšanje 

podobno v Franciji in Avstriji v obsegu 0,04 % za tolerantne scenarije in 0,16 % za restriktivne 

scenarije. Največje relativno zmanjšanje je opazno za Slovenijo (0,33 %) in Italijo (0,25 %). Ob 

pregledu številk moramo imeti v mislih pozitivne učinke zaradi naložb v infrastrukturo, tj. 

investicijsko spodbudo kot tudi časovne izboljšave nove infrastrukture, ki so bili v zasnovi 

scenarijev namenoma izločeni. Potemtakem se zmanjšanja lahko pripišejo zvišanju cestninam. 

 



 |115 

INFRAS | 23. februar 2012 |DINAMIČNI EKONOMSKI UČINKI 

SPREMEMBA BDP V PRIMERJAVI Z BAU 

 

Slika 22 Učinek na BDP v alpskih državah (vir: ASTRA) 

(v milijonih EUR)   Sprememba BDP po scenarijih (v % glede na BAU)   Relativna sprememba BDP 
Avstrija    Francija   Švica    Nemčija     Italija    Slovenija

 

Slika 23 prikazuje učinek strategije povračila na BDP. Povračilo ublaži del negativnega učinka 

na BDP, vendar ga ne izniči popolnoma. Od 0,019 % (Francija) do več kot 0,03 % točk 

(Avstrija, Švica) izgube BDP po restriktivnem scenariju se lahko nadomesti v letu 2030. 

 

SPREMEMBA BDP ZARADI POVRAČILA 

 

Slika 23 Učinek na BDP zaradi strategije povračila (vir: ASTRA) 

(v milijonih EUR)   Sprememba BDP po scenarijih (v % glede na BAU)   Relativna sprememba BDP 
Avstrija    Francija   Švica     
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Negativni učinek na BDP se razvije prek zmanjšanja obsega menjave v gospodarski sistem.13 

Vzrok tega so zvišanja prevoznih stroškov. Bolj prizadeti državi sta Avstrija in Italija, katerih 

izvoz se zmanjša za okoli 0,6 % oziroma 0,5 %. Zmanjšanja izvozov se nato prevedejo v 

zmanjšanja sektorskega rezultata in BDP. Primerjava te ugotovitve s študijo ALBATRAS 

pokaže, da je zmanjšanje obsega (izvoznih ton) podobno, upad vrednostnih tokov pa bi bil večji. 

 

SPREMEMBA IZVOZA V PRIMERJAVI Z BAU 

 

Slika 24 Učinek na izvoz v alpskih regijah (vir: ASTRA). 

(v milijonih EUR)   Sprememba izvoza po scenarijih (v % glede na BAU)   Relativna sprememba izvoza 
Avstrija    Francija   Švica    Nemčija    Italija     Slovenija 

Kakorkoli, majhno znižanje BDP niti v vseh državah niti po vseh scenarijih ne vodi k 

morebitnemu zmanjšanju zaposlenosti, saj se na sektorski ravni učinki razlikujejo celo do te 

mere, da v nekaterih državah rastoči sektorji nadoknadijo izgube delovnih mest v drugih 

sektorjih (glej Slika 25). Na koncu bi bila lahko Italija najbolj prizadeta z vidika zaposlenosti, 

saj bi izgubila okoli 0,35 % delovnih mest po restriktivnem scenariju 2030 zaradi upada izvoza, 

ki bi prizadel več delovno intenzivnih sektorjev kakor v drugih državah. Vse druge države 

ostajajo na ravni izgube v obsegu 0,06 % po povračilu prihodkov v restriktivnem scenariju 2030. 

Brez povračila bi bila tudi v Avstriji izguba delovnih mest večja in bi po restriktivnem scenariju 

2030 dosegla okoli 0,17 %. 

 

Do približno 40 % zmanjšanja zaposlenosti v Italiji pride v storitvenih sektorjih (izključujoč 

prevozne storitve). Izbira različnih strategij povračil bi morala delno ublažiti učinek zmanjšanja 

zaposlenosti v teh sektorjih. Iz tega razloga je bil opravljen preizkus občutljivosti, da se Italiji 

 
 
13Zaradi upoštevanja dinamičnih učinkov je učinek na trgovinske vrednosti in BDP večji kot učinek na prevozne 

količine v primerjavi z ugotovitvami iz študije ALBATRAS. 
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dodeli 50 % prihodkov iz Avstrije in Francije, tj. okoli 200 milijonov EUR po tolerantnem 

scenariju 2020 in okoli 600 milijonov EUR po restriktivnem scenariju 2030. Takšen izravnalni 

ukrep bi izboljšal učinek na Italijo tako, da bi se lahko izognili približno eni četrtini preteče 

izgube delovnih mest. Na tej točki je treba zopet izpostaviti zasnovo scenarija, ki osami učinke 

strategije določanja cen in namerno zanemari pozitivne učinke izvedbe infrastrukture. Na tej 

strani lahko pričakujemo, da bi italijanski izvoz imel nadsorazmerno korist od teh izboljšav, tako 

da izravnavo strategije določanja cen za Italijo prej lahko pričakujemo od prevoznih izboljšav 

zaradi boljše infrastrukture kakor pa od povračila iz dodatnih prihodkov. 

 

SPREMEMBA ZAPOSLENOSTI PO SCENARIJIH 

 

Slika 25 Učinek na zaposlenost (vir: ASTRA) 

(v št. oseb)   Sprememba zaposlenosti po scenarijih (v % glede na BAU)   Relativna sprememba zaposlenosti 
Avstrija    Francija   Švica    Nemčija    Italija     Slovenija 

 

Na sektorski ravni lahko opazimo, da se v sektorju prevoznih storitev ustvarijo dodatna delovna 

mesta zaradi povečanega povpraševanja po železniških storitvah in logističnih storitvah, saj se 

povpraševanje po prevozih preusmeri s ceste na železnico in intermodalne storitve (glej sliko 

26). Proizvodni in gradbeni sektor zmanjšujeta zaposlenost v vseh scenarijih in v vseh državah. 

 



 118| 

INFRAS | 23. februar 2012 |DINAMIČNI EKONOMSKI UČINKI 

SPREMEMBA ZAPOSLENOSTI V SEKTORJIH (PROIZVODNJA, PREVOZNE 
STORITVE) PO SCENARIJIH 

 

Slika 26 Učinek na zaposlenost v proizvodnem sektorju in sektorju prevoznih storitev (vir: ASTRA). 

(v % glede na BAU)   Relativna sprememba 
zaposlenosti v proizvodnem sektorju 

(v % glede na BAU)   Relativna sprememba zaposlenosti 
v prevoznem sektorju 

Avstrija    Francija   Švica    Nemčija    Italija     Slovenija 

Analiza od spodaj navzgor iz prejšnjih razdelkov ni ugotovila povečevanja zaposlovanja v 

sektorjih prevoznih storitev, kakor ocenjuje ASTRA (desna stran na sliki 26). Razlog za to je 

verjetno, da se povprečne stopnje produktivnosti cestnega in železniškega načina prevoza pri 

modelu ASTRA razlikujejo v primerjavi z analizo od spodaj navzgor. Po modelu ASTRA je 

železniški sektor približno za petino manj produktiven od cestnega sektorja, medtem ko se pri 

analizi od spodaj navzgor to razmerje razlikuje in je odvisno od države. Iz tabel o BDV in 

zaposlenosti v poglavju 2.5 lahko izračunamo produktivnost v EUR na zaposleno osebo za 

različne države. V Švici je cestni sektor bolj produktiven od železniškega sektorja, kakor v 

modelu ASTRA. V Franciji in Italiji je železniški sektor nekoliko bolj produktiven, medtem ko 

bi bile v Avstriji železnice bistveno bolj produktivne od cestnega sektorja. 

 

Prav tako je bilo preučeno, ali bi modalna preusmeritev stran od cest povzročila bistvene izgube 

prihodkov od davka na goriva, ki bi nadomestili dodatne prihodke od cestnin. Predvidene izgube 

prihodkov od davka na goriva so bile ugotovljene v višini od 3 do 50 milijonov EUR na leto v 

2030 za različne države, dejansko pa so bile en velikostni red manjše kakor dodatni prihodki od 

cestnin. 

 

Razlike med ALBATRAS in ASTRA se pojavijo, ker ASTRA vedno ocenjuje čiste učinke. En 

primer so sektorji, ki so večinoma odvisni od izdatkov potrošnje, kot je trgovina ali druge tržne 

storitve. V študiji ALBATRAS zvišanja prevoznih stroškov neposredno vodijo k zvišanju 

stroškov proizvoda ob predpostavki, da se stroškovni učinki posredujejo, ali k zmanjšanju 
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dodane vrednosti prizadetih sektorjev. Izhajamo pa iz tega, da je proračun potrošnje 

gospodinjstev konstanten. V modelu ASTRA se zviša tudi strošek proizvoda, obenem pa bi 

prišlo še do sekundarnega učinka, saj bi zmanjšanje BDP vodilo k manjšemu razpoložljivemu 

dohodku in posledično k manjšim izdatkom za potrošnjo. Takšen posreden učinek ni upoštevan 

v ocenah ALBATRAS. Tudi potrošniško vedenje gospodinjstev se med sektorji razlikuje, tako 

da spremembe v potrošnji sektorje prizadenejo v različni meri. Tipični sektorji, ki pri modelu 

ASTRA zmanjšajo BDV in zaposlenost kot posledica manjše potrošnje gospodinjstev, so 

trgovina, gostinstvo in druge tržne storitve, ki bi na primer v Italiji prispevali k zmanjšanju 

zaposlenosti za približno polovico. 

 

Druge sektorske posebnosti se nanašajo na strukturo nacionalnih gospodarstev. Tekstilni sektor 

v vseh šestih državah spada med tiste, v katerih je izvoz najbolj občutljiv na povečanje stroškov 

zaradi politik. Z relativnega vidika je to povečanje večje v Avstriji, Švici in Sloveniji kakor v 

Italiji. Vendar se Italija daleč najbolj znebi največje zaposlenosti v tekstilnem sektorju tako, da 

zmanjšanje izvoza tekstila v absolutnih številkah povzroči največje zmanjšanje zaposlenosti v 

tekstilnem sektorju v Italiji. V Avstriji, Franciji in Švici drugi sektorji, v katerih bi prišlo do 

bistvenega upada izvoza zaradi politike v relativnih številkah, vključujejo minerale, rude in 

plastične izdelke, kar so vsi sektorji z nižjo gostoto vrednosti in primerljivo višjimi utežmi, 

zaradi česar so občutljivi na zvišanja prevoznih stroškov. Zopet so to sektorji, ki so za ta 

gospodarstva manjšega pomena. Kljub temu pa so v Italiji sektorji, ki so bolj dovzetni za 

zvišanje stroškov, med drugim tudi vozila, kovinski polizdelki in kmetijski proizvodi. Načeloma 

so ti sektorji pomembnejši z vidika dodane vrednosti in zaposlenosti kakor tisti, ki so močneje 

prizadeti v ostalih treh državah. Zdi se torej, da je ocenjeno večje neto zmanjševanje 

zaposlenosti v Italiji v primerjavi z drugimi državami seštevek opisanih sektorskih učinkov: (1) 

sekundarni učinek na potrošnjo, ki vpliva na posamezne storitvene sektorje, (2) poseben pomen 

tekstilnega sektorja v Italiji in (3) stroškovna občutljivost italijanskega izvoza vozil, kovinskih 

polizdelkov in kmetijskih proizvodov.  
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6. SKLEPNE UGOTOVITVE 

6.1. RAZLAGA REZULTATOV 
 

Regionalne in sektorske obremenitve 

Kvantitativna regionalna analiza daje naslednje vpoglede: 

› Analiza temelji na predpostavki, da zvišanje cen zaradi instrumentov upravljanja prometa vodi 

k dodatni obremenitvi različnih gospodarskih sektorjev. V tej analizi tržno zasnovani 

instrumenti niso upoštevani. Najobsežnejše posledice se povezujejo z restriktivnim scenarijem 

(na podlagi scenarija ALBATRAS TOLL+), zato se lahko šteje kot najslabši možen scenarij. 

› Glede na povprečje vseh obravnavanih regij je ekonomski učinek uvedbe instrumenta 

upravljanja prometa v alpski regiji razmeroma majhen, vendar še vedno ekonomsko 

pomemben.  

› Obremenitev se po sektorjih razlikuje. Najbolj obremenjen je cestnoprometni sektor, sledijo pa 

mu prevozno intenzivni sektorji. V scenariju z največjim učinkom (restriktivni scenarij 2030) 

obremenitev prevozno intenzivnih sektorjev ustreza povprečno 0,13 % BDV vseh 

obravnavanih regij. Relativna obremenitev cestnoprometnega sektorja z 1,28 % po 

restriktivnem scenariju 2030 je okoli desetkrat večja kakor relativna obremenitev prevozno 

intenzivnih sektorjev.  

› Za vse sektorje so značilna bistvena regionalna odstopanja. Ta so pomembnejša kakor 

občutljivost posameznih sektorjev (razen prevoznega sektorja kot celote). Južne regije in regije 

znotraj alpskega loka bodo bolj prizadete kakor severne regije.  

› Glede na predpostavko iz scenarija, da strošek na prehod ni odvisen od prevožene razdalje, 

morajo prevozi na kratke razdalje nositi večje relativno breme kakor prevozi na dolge razdalje 

(v odstotku skupnih prevoznih stroškov). Poleg tega so pri teh prevozih možnosti za 

preusmeritev prevoza s ceste na železnico omejene. Če bi se za prevoze na kratke razdalje 

uvedle nižje pristojbine (npr. v odvisnosti od prevoženih kilometrov), bi se obremenjenost 

alpskih regij zmanjšala povprečno za okoli 20 %. 

› Iz teh rezultatov je očitno, da splošen gospodarski učinek ni tako pomemben kakor posamezni 

težavni primeri v najbolj prizadetih regijah. 

› Ekonomski učinki v prevoznem sektorju temeljijo na predpostavkah modalne preusmeritve, ki 

jih je izdelala študija ALBATRAS. Torej se pretežni del ekonomske izgube v 

cestnoprometnem sektorju izravna z ekonomskim prirastkom v sektorju železniškega prometa. 
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Pri tem prirastku je treba upoštevati tudi verigo dodane vrednosti, npr. logistični sektor, pri 

katerem bodo železniško usmerjeni elementi imeli koristi od tega prirastka. 

Kvalitativna ocena 

› Danes instrumenti upravljanja prometa niso širše poznani. Interesne skupine bi se morale bolj 

vključevati v dodatne razprave o skupnem instrumentu upravljanja prometa. Videti je, da sta 

ACE in AETS dokaj zapletena mehanizma, kar ustvarja „obrambno držo“. Če se bo razprava o 

teh instrumentih poglobila, je treba informacije o zadevnih mehanizmih posredovati bolj 

pregledno, da se odpravijo sedanje skrbi, ki mučijo interesne skupine. 

› Na splošno intervjuji dajejo skladno sliko. Odgovori se bistveno ne razlikujejo med različnimi 

vrstami interesnih skupin ali različnimi državami. Vidik, pri katerem so odgovori najbolj 

odstopali, je bil vidik izboljšave učinkovitosti: medtem ko večji prevozniki vidijo nekaj 

potenciala za nadaljnje izboljšave, pa manjši prevozniki čutijo, da so vsi potenciali že 

izkoriščeni zaradi obstoječih stroškovnih in konkurenčnih pritiskov. 

› V intervjujih je bilo jasno izpostavljeno, da je načrtovanje varnosti ključen vidik: prevozni 

akterji potrebujejo jasen signal v zvezi s prihodnjimi političnimi okvirnimi pogoji. Upoštevati 

je treba povezave in kompromise z drugimi instrumenti, zlasti v zvezi s spodbudami za 

optimizacijo voznega parka (sedanji okvirni pogoji se osredotočajo na razrede Euro, AETS pa 

bi se lahko osredotočil na porabo goriva CO2, ki pri razredu Euro 6 ni izboljšana). 

› Železniška infrastruktura in železniški način prevoza danes ne izpolnjuje zahtev za 

preusmeritev večjega dela mednarodnih čezalpskih prevozov na železnico in za izkoriščanje 

priložnosti za strukturne preusmeritve, zlasti na trgu priklopnikov. Kritične točke so 

izboljšanje točnosti, večja mednarodna usklajenost in večja prožnost (npr. 4-metrski koridorji, 

večje zmogljivosti). Anketiranci so tudi navedli, da se kakovost načinov prevoza po državah 

razlikuje. Tako je na primer nek švicarski udeleženec omenil, da bi se del domačih prevozov 

lahko preusmeril na železnico, zaradi nezadostne kakovosti pa to ne bi bilo mogoče za 

mednarodne prevoze.  

› Regionalna gospodarstva v alpskih regijah so bolj prizadeta zaradi instrumentov upravljanja 

prometa kakor regije zunaj alpskega prostora. Zaradi visokega ekonomskega učinka in neredko 

manjkajočih alternativ za cestne prevoze so ukrepi pomoči za te regije bistvenega pomena, da 

se poveča sprejemljivosti instrumenta upravljanja prometa.  

› Cestni prevozniki so negativno nastrojeni zoper vse tri instrumente, vendar navajajo, da bi 

sistem TOLL+ pomenil „najmanjše zlo“. Izvajalci kombiniranih prevozov dajejo prednost 

instrumentu omejevanja in trgovanja, saj to daje najbolj jasen signal v smeri modalne 
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preusmeritve. Poleg tega bi bil lahko tudi AETS učinkovit, če bi dal jasne signale za uporabo 

vseh možnosti opuščanja prevozov. 

 

Splošni dolgoročni ekonomski učinki (izvedbe modela ASTRA) 

› Številke, izračunane v okviru kvantitativne regionalne analize, upoštevajo samo dodatno 

obremenitev, ne pa tudi posebnih stroškov prilagoditvenih procesov ali izravnalni učinek 

zaradi uporabe prihodkov. Izvedbe modela ASTRA dopolnjujejo sliko ekonomskih učinkov, 

vključno s takšnimi učinki. 

› Splošni učinki vodijo k zmanjšanju BDP. V okviru tolerantnih scenarijev 2020 je zmanjšanje 

minimalno, zlasti če se prihodek uporabi za zmanjšanje davkov. Če strukturna preusmeritev v 

sektorju čezalpskih prevozov (npr. s ceste na železnico) ni mogoča, je zmanjšanje bistveno 

bolj občutno za leto 2030 in v okviru restriktivnih scenarijev, zlasti za Italijo in Slovenijo. 

Kljub temu je skupna velikost obremenitve manj kot 0,4 %. Ne glede na to bi bili lahko 

strukturni učinku precejšnji, npr. pridobitev delovnih mest v sektorjih prevoznih storitev ali 

izguba delovnih mest v delovno intenzivnih in izvozno usmerjenih industrijah. Obenem lahko 

tudi potrdimo, da bi vračilo prihodkov iz cenovne politike nazaj potrošnikom imelo pozitiven 

učinek, pri čemer ni pomembno, ali se povračilo izvede v obliki zmanjšanja neposrednih ali 

posrednih davkov. 

› Scenariji se osredotočajo na učinek določanja cen in ne obravnavajo morebitnih pozitivnih 

učinkov posodobitve železnic, kot sta bazna predora Brenner in Mont Cenis. Ob upoštevanju 

teh naložb bi bili celotni učinki na BDP lahko pozitivni. 

› Iz rezultatov je razvidno, da je zelo pomembna pravična dodelitev prihodkov, tako da bi alpske 

države imele korist glede na različno stopnjo obremenitve. 

 

 

6.2. SOCIALNI PREMISLEKI 
S socialnoekonomskega vidika lahko trdimo, da bodo ekonomski učinki negativni, če bodo 

zadevne cene instrumentov upravljanja prometa presegale zunanje stroške. Zato je koristno 

primerjati odstopanja v cenah, izračunana za različne scenarije, z izračuni zunanjih stroškov. V 

skladu s sedanjo prakso se upoštevajo tri vrednosti zunanjih stroškov: 

› Okoljski strošek, ki se zaračuna na podlagi revidirane direktive o evrovinjeti z dne 27. 9. 2011. 

› Iz tega izhajajoči strošek z uporabo vrednosti za okoljske stroške v okviru priročnika o oceni 

zunanjih stroškov v prevoznem sektorju (Maibach, Schreyer in drugi, 2007). Vrednost za 

spremembo okolja je bila razlikovana, tudi ob upoštevanju višje vrednosti. 
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› Stroški, ki izhajajo iz uporabe vrednosti za vse vrste zunanjih stroškov (vključno z nesrečami 

in zastoji) na podlagi priročnika. Ta ocena je podobna izračunu švicarske cestnine za HGV. 

 

Spodnja tabela primerja te vrednosti (za alpske regije) s cenami na km za različne scenarije. 

 

PRIMERJAVA PRISTOJBIN Z ZUNANJIMI STROŠKI 

 Vrednost v centih na km 

Pristojbine po tolerantnem scenariju 2020 11–16 
2030 34–60 

Pristojbine po restriktivnem scenariju 2020 29 
2030 80 

Zunanji stroški, ki se lahko zaračunajo na 
podlagi revidirane direktive o evrovinjeti 
(maks. vrednost ponoči) 

2005 6.3 

Skupni okoljski stroški v skladu s priročnikom 
(maks. vrednost ponoči) 

2005 18–22 

Skupni zunanji stroški nesreč in zastojev ter 
okoljski stroški v skladu s priročnikom 
(maks. vrednost podnevi) 
Za primerjavo: švicarska taksa za HGV  
(40 tonski tovornjak EURO V) 

2005 54–109 
 
 
 
2012 75 

Tabela 34 Vir: priročnik 2007, lastni izračuni 

Čeprav je neposredna primerjava zaradi različnih časovnih okvirov in posebnih prometnih 

situacij težka, lahko trdimo naslednje: V primerjavi s stroškovnimi stopnjami revidirane 

direktive o evrovinjeti cenovne spremembe (zlasti pri restriktivnih scenarijih) bistveno presegajo 

zunanje stroške. V primerjavi s stroškovnimi stopnjami izračuna vseh zunanjih stroškov (v 

skladu s priročnikom in švicarsko cestnino za HGV) so cenovni signali v podobnem obsegu. 

Upoštevati pa je treba, da bi se v Švici te cene prištele obstoječi cestnini za HGV (ki že vsebuje 

zunanje stroške za razdalje, prevožene v Švici). 

 

 

6.3. SKLEPNE PRIPOMBE 
Na podlagi različnih analitičnih korakov lahko pridemo do naslednjih sklepnih ugotovitev: 

› Nižje kot je morebitno zvišanje cen na podlagi novega instrumenta čezalpskega upravljanja, 

boljša je (železniška) alternativa in boljša so pričakovanja gospodarskih akterjev glede 

morebitnih mehanizmov, nižje je tveganje negativnih ekonomskih učinkov. Uvedba 

restriktivnega sistema brez znatnega izboljšanja kakovosti železnice in kakovosti tovornega 

prometa ima lahko za posledico precejšnja ekonomska tveganja. 
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› Porazdelitev učinkov je bolj odločilna kot njihova stopnja. Zlasti majhni cestni prevozniki v 

alpskih regijah in nekatere prevozno intenzivne industrije se lahko soočajo s prekomernimi 

obremenitvami, kar vodi k strukturnim spremembam. 

› Instrumenti vplivajo na ekonomske učinke v prvi vrsti s stopnjo omejitve (npr. izbira pragov in 

posledična zvišanja cen). V drugi vrsti pa so za vsako zasnovo instrumenta na voljo parametri, 

ki lahko čim bolj zmanjšajo prekomerne obremenitve in neželene učinke, kot je nadsorazmerna 

obremenitev čezalpskih prevozov na kratke razdalje in alpskih regij. 

 

Predpogoji za čim večje zmanjšanje izgub in povečanje koristi 

Upoštevajo se naslednji odločilni dejavniki: 

› Spodbude za povečanje učinkovitosti cestnih prevozov: Čeprav je na prvi pogled potencial za 

povečanje učinkovitosti v cestnoprometnem sektorju omejen, bi bilo mogoče z instrumenti čim 

bolj povečati spodbude za izboljšanje faktorjev obremenitve in učinkovitost voznega parka 

brez ustvarjanja obvozov in neželenih preusmeritev med alpskimi prehodi. 

› Kakovost železniške alternative: Najpomembnejši izziv je izboljšanje železniške kakovosti, 

zlasti na nadnacionalni ravni na državnih mejah. Do leta 2020 je uresničenje potencialov 

najizrazitejše v švicarskih koridorjih (z dvema baznima predoroma Lötschberg in Gotthard) in 

na brennerski osi (s štirimi tiri med Münchom in Verono). Med letoma 2020 in 2030 naj bi 

izvedba obeh načrtovanih baznih predorov Brenner in Mont Cenis ustvarila nove potenciale za 

izboljšanje nadnacionalnih zmogljivosti in interoperabilnosti. Te naložbe hkrati ustvarjajo 

nove potenciale za BDP in povečanje zaposlenosti. 

› Uvedba posebnih ukrepov pomoči in spremljevalnih ukrepov: Iz analize jasno izhaja, da bi bile 

lahko obremenitve alpskih regij nadpovprečne, če se prevoz na kratke razdalje ne obravnava 

ločeno in ne bodo uvedeni posebni ukrepi pomoči. Brez takšnih ukrepov bo regionalna 

sprejemljivost zelo nizka. Analiza tudi kaže, da so na voljo različne politike. Morebitne 

ekonomske izgube se lahko zmanjšajo tudi z uvedbo instrumentov upravljanja prometa, ki so 

usklajeni in dobro pripravljeni za vključene interesne skupine. 

Še več, najpomembnejši spremljevalni ukrepi bi morali spodbuditi porast kombiniranih 

prevozov. Takšni ukrepi so povezani z načrtovanjem in financiranjem terminalov v podporo 

pilotnim projektom in posebnim dobavam poleg tekočih nacionalnih ali evropskih programov 

in prizadevanj. 

› Uporaba prihodkov: Uporaba prihodkov je najprej odvisna od zasnove vsakega posameznega 

analiziranega instrumenta. V vsakem primeru obstaja potencial za izravnavo različnih 
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obremenitev z uporabo delov prihodkov za izplačilo nadomestila državam ali regijam, zlasti 

južno od Alp.  

 

Nadaljnji razvoj instrumentov 

Iz analize izhaja, da obstajajo tveganja in priložnosti za alpske regije in čezalpski prometni 

sistem obenem. Pri nadaljnji pripravi morebitnih čezalpskih sistemov upravljanja prometa bi 

bilo treba podrobneje oceniti zlasti naslednje elemente: 

› Opredelitev in razvoj pragov: Pomembna prednost skupnih sistemov čezapskega upravljanja 

prometa je usklajenost. To daje preglednost in ustvarja sinergijske potenciale za prevozni 

sistem kot celoto. V dodatni analizi bi se bilo treba osredotočiti na utemeljitev in opredelitev 

skupnih pragov, usklajenih med alpskimi državami in njihovimi prehodi. 

› Optimizacija zasnove: V skladu z zgornjimi predlogi za ukrepe pomoči in spremljajoče ukrepe 

ter uporabo prihodkov bi dodatna analiza morala poskušati konkretizirati potenciale za 

optimalno zasnovo, da se preprečijo neželeni učinki. 

› Osredotočanje na priložnosti: Ekonomska analiza, izvedena v okviru te študije, se ne more 

pravilno osredotočiti na vse koristi, saj številne posledice niso povezane z neposrednimi 

ekonomskimi učinki, kot je zvišanje življenjske kakovosti in manjše tveganje za nastanek 

okoljskih stroškov. Poleg tega bi se lahko poglobljeno analizirale priložnosti za železnico in 

sektor kombiniranega prevoza kot tudi za alpske regije, ki se soočajo z zmanjševanjem 

cestnega tovornega prometa (in boljšo dostopnostjo za potniški promet), in okoljske izboljšave 

(npr. na podlagi študij primerov).  

› Sporočanje: Končno je postalo jasno (zlasti med intervjuji z interesnimi skupinami), da je 

poznavanje, zlasti novih sistemov omejevanja in trgovanja, precej omejeno. Ciljno usmerjeno 

sporočanje in informiranje o zasnovi in delovanju takšnih instrumentov bi lahko prispevalo k 

izboljšanju razumevanja mehanizmov (in s tem povezanih priložnosti) in k večji 

sprejemljivosti novih instrumentov. 
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PRILOGA 1: KVANTITATIVNA REGIONALNA ANALIZA 

EKONOMSKI PODATKI BAU 2020: BRUTO DODANA 
VREDNOST 
 

BDV NA REGIJO IN SEKTOR BAU 2020 
(v milijonih EUR, cenovna raven 2000) 
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DE11 Stuttgart      1.151     49.707       5.434     84.968         807           69  
DE12 Karlsruhe        539     25.496       3.456     61.051         618           53  
DE13 Freiburg        811     19.902       2.778     38.945         507           44  
DE14 Tübingen        761     20.111       2.362     33.970         452           39  
DE21 Zgornja Bavarska      1.528     41.388       5.450   147.469       1.169         101  
DE22 Spodnja Bavarska      1.032     10.163       2.059     22.920         322           28  
DE23 Zgornja Pfalška        684     10.041       1.808     22.094         353           30  
DE24 Zgornja Frankonija        511       9.089       1.269     20.069         251           22  
DE25 Srednja Frankonija        631     14.320       1.846     41.342         420           36  
DE26 Spodnja Frankonija        837     10.863       1.733     26.527         343           29  
DE27 Švabska        908     16.072       2.426     35.572         461           40  
DE30 Berlin        138     11.730       2.543     70.039         778           67  
DE41 Brandenburg – severovzhod         634       4.518       1.155     16.209         285           25  
DE42 Brandenburg – jugozahod         605       5.555       1.523     22.908         348           30  
DE50 Bremen        100       5.948         770     20.040         374           32  
DE60 Hamburg        188     12.396       2.038     82.470         819           70  
DE71 Darmstadt        713     26.569       4.038   119.584       1.929         166  
DE72 Gießen        315       8.294       1.169     19.692         156           13  
DE73 Kassel        636       9.559       1.451     25.534         340           29  
DE80 Mecklenburg-Predpomorjanska      1.121       4.861       1.681     27.176         380           33  
DE91 Braunschweig        609     17.347       1.410     27.375         382           33  
DE92 Hannover        806     13.648       2.079     45.924         544           47  
DE93 Lüneburg      1.311       6.385       1.939     27.545         513           44  
DE94 Weser-Ems      1.915     15.655       3.292     44.611         728           63  
DEA1 Düsseldorf        980     38.958       5.091   127.317       1.892         163  
DEA2 Köln        705     28.792       4.006   101.876         637           55  
DEA3 Münster      1.101     17.516       2.739     46.889         688           59  
DEA4 Detmold        633     18.371       1.978     37.574         814           70  
DEA5 Arnsberg        698     32.434       3.547     66.702       1.267         109  
DEB1 Koblenz        503       9.387       1.678     26.070         408           35  
DEB2 Trier        353       2.862         596       9.089         172           15  
DEB3 Porenje-Pfalška      1.023     16.274       1.770     34.987         943           81  
DEC0 Posarje          99       9.543       1.072     20.130         227           19  
DED1 Chemnitz        333       8.086       1.883     21.435         366           32  
DED2 Dresden        452       9.192       1.883     25.140         361           31  
DED3 Leipzig        291       4.319       1.313     18.298         184           16  
DEE0 Saška-Anhalt        999     12.487       2.750     35.904         774           67  
DEF0 Schleswig-Holstein      1.570     12.071       2.508     55.648         736           63  
DEG0 Thüringen        836     12.576       2.550     32.212         445           38  
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BDV NA REGIJO IN SEKTOR BAU 2020 
(v milijonih EUR, cenovna raven 2000) 
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FR10 Île de France        644     56.574     13.548   396.757       5.872         372  
FR21 Šampanja-Ardeni      3.910       6.775       1.352     18.239         409           26  
FR22 Pikardija      1.626       8.131       1.691     25.296         614           39  
FR23 Zgornja Normandija        975     10.556       2.032     27.494         804           51  
FR24 Center      2.203     12.671       2.973     38.623         814           52  
FR25 Spodnja Normandija      1.395       6.096       1.747     20.731         355           22  
FR26 Burgundija      2.090       7.283       1.853     23.784         530           34  
FR30 Nord - Pas-de-Calais      1.659     17.214       3.500     58.129       1.119           71  
FR41 Lorena      1.062     10.203       2.186     32.534         626           40  
FR42 Alzacija      1.017     10.259       1.980     29.146         546           35  
FR43 Franche-Comté        910       6.188       1.208     15.805         282           18  
FR51 Pays de la Loire      3.070     17.426       4.901     58.508       1.159           73  
FR52 Bretanja      3.392     12.063       4.592     53.366         989           63  
FR53 Poitou-Charentes      1.890       6.409       2.050     26.862         493           31  
FR61 Akvitanija      4.021     11.906       4.341     56.167       1.025           65  
FR62 Midi-Pyrénées      2.038     11.631       4.282     52.631         871           55  
FR63 Limousin        777       2.473         884     10.765         227           14  
FR71 Rhône-Alpes      2.428     35.449       8.612   116.392       2.365         150  
FR72 Auvergne      1.011       6.011       1.513     19.215         362           23  
FR81 Languedoc-Roussillon      1.902       6.261       3.236     44.503         716           45  
FR82 Provence-Alpes-Côte d'Azur      2.416     16.439       5.913     98.753       1.939         123  
FR83 Corse        168         438         445       5.374         125             8  
ITC1 Piemont      2.361     22.840       3.867     64.518       1.371           61  
ITC2 Dolina Aoste          39         414         277       2.283           45             2  
ITC3 Ligurija        458       3.156       1.250     24.423         486           22  
ITC4 Lombardija      3.770     61.635     10.241   171.127       2.612         116  

ITD1 
Avtonomna pokrajina Bolzano-
Bozen        697       2.031         861     10.422         243           11  

ITD2 Avtonomna pokrajina Trento        413       2.251         754       9.161         237           11  
ITD3 Benečija      2.732     28.471       6.184     74.056       1.508           67  
ITD4 Furlanija-Julijska krajina        689       6.250         947     19.639         379           17  
ITD5 Emilija-Romanja      2.986     26.563       5.198     70.602       1.275           57  
ITE1 Toskana      1.795     14.785       3.449     56.385         925           41  
ITE2 Umbrija        666       3.189         949     11.766         245           11  
ITE3 Marke        789       7.825       1.375     21.322         376           17  
ITE4 Lacij      1.652     13.945       4.442   108.655       1.720           76  
ITF1 Abruci        637       4.315       1.100     13.633         271           12  
ITF2 Molize        233         760         217       2.898           63             3  
ITF3 Kampanija      1.914       7.891       3.727     53.090       1.253           56  
ITF4 Apulija      2.433       7.433       3.067     36.704         661           29  
ITF5 Bazilikata        550       1.214         555       5.203         126             6  
ITF6 Kalabrija      1.130       2.132       1.178     16.823         334           15  
ITG1 Sicilija      2.914       9.629       3.031     52.964         772           34  
ITG2 Sardinija        955       3.174       1.160     19.087         351           16  
SI01 Vzhodna Slovenija        405       4.381         703       6.362         255           14  
SI02 Zahodna Slovenija        181       3.580         680     11.531         350           20  
AT111 Srednja Gradiščanska          48         124         127         340           11             2  
AT112 Severna Gradiščanska        182         807         173       1.913           73           10  
AT113 Južna Gradiščanska          37         473         111       1.011           36             5  
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BDV NA REGIJO IN SEKTOR BAU 2020 
(v milijonih EUR, cenovna raven 2000) 
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AT121 Mostviertel-Eisenwurzen        224       2.925         442       2.505         210           30  
AT122 Južna Spodnja Avstrija        151       2.550         264       2.600         137           20  
AT123 Sankt Pölten          73       1.075         356       2.806         101           14  
AT124 Waldviertel        263       1.237         316       2.239         109           15  
AT125 Weinviertel        172         260         129       1.042           37             5  
AT126 Dunaj z okolico/sever        163       2.271         419       3.898         145           21  
AT127 Dunaj z okolico/jug          72       3.620         395       7.093         748         106  
AT130 Dunaj        143     10.841       2.032     54.799       1.704         243  
AT211 Celovec-Beljak          78       2.129         248       4.502         177           25  
AT212 Zgornja Koroška        121         521         387       1.417           89           13  
AT213 Spodnja Koroška        143       2.080         259       1.535           72           10  
AT221 Gradec        111       4.617         625       7.947         284           40  
AT222 Liezen        103         631           87         974           64             9  
AT223 Vhodna Zgornja Štajerska        148       2.621         207       1.699           63             9  
AT224 Vzhodna Štajerska        229       1.601         497       2.907         176           25  
AT225 Zahodna in Južna Štajerska        127       1.452         200       2.068         107           15  
AT226 Zahodna Zgornja Štajerska        120         923         129         912           31             4  
AT311 Innviertel        232       3.274         408       2.581         161           23  
AT312 Linz-Wels        107       6.943         954     12.384         521           74  
AT313 Mühlviertel        188         965         297       1.675           75           11  
AT314 Steyr-Kirchdorf        129       3.143         304       2.053           71           10  
AT315 Traunviertel        143       3.601         350       2.334         124           18  
AT321 Lungau          17           71           62         296           22             3  
AT322 Pinzgau-Pongau          75       1.335         331       2.893         232           33  
AT323 Salzburg in okolica        104       3.763         494       8.019         467           66  
AT331 Außerfern          13         599           45         562           49             7  
AT332 Innsbruck          50       2.719         345       5.806         219           31  
AT333 Vzhodna Tirolska          22         253           64         554           29             4  
AT334 Visoka Tirolska          30         493         250       2.204         250           36  
AT335 Nizka Tirolska        121       2.585         467       4.258         325           46  
AT341 Bludenz-Bregenzer Wald          40       1.248         194       1.424         130           19  

AT342 
Renska dolina – območje 
Bodenskega jezera          42       3.700         422       4.627         197           28  

CH011 Vaud         363       5.179       1.696     24.278         436           45  
CH012 Valais         208       2.914       1.156       7.723         207           21  
CH013 Ženeva           53       3.695       1.121     23.466         417           43  
CH021 Bern        837     10.413       2.657     32.166         768           79  
CH022 Fribourg         250       2.543         758       6.370         118           12  
CH023 Solothurn         106       3.682         621       6.314         273           28  
CH024 Neuchâtel           72       3.553         336       4.585           83             9  
CH025 Jura           84       1.435         176       1.486           29             3  
CH031 Basel-mesto             1       4.661         574     11.294         394           41  
CH032 Basel-okolica           78       3.761         769       7.416         237           24  
CH033 Aargau         258       9.321       1.622     15.310         444           46  
CH040 Zürich         291     10.468       3.545     63.442       1.213         125  
CH051 Glarus           28         668         159         847           17             2  
CH052 Schaffhausen           45       1.460         177       2.101           61             6  
CH053 Appenzell Ausserrhoden           44         645         110       1.138           17             2  
CH054 Appenzell Innerrhoden           29         149           50         329             5             1  
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BDV NA REGIJO IN SEKTOR BAU 2020 
(v milijonih EUR, cenovna raven 2000) 
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CH055 St. Gallen         298       7.572       1.433     13.878         295           30  
CH056 Grisons         181       1.332         956       5.833         162           17  
CH057 Thurgau        226       3.420         695       5.803         121           12  
CH061 Luzern        345       3.946       1.132     11.425         268           28  
CH062 Uri           34         459         128         713           27             3  
CH063 Schwyz         106       1.215         525       3.752           72             7  
CH064 Obwalden           42         488         162         827           17             2  
CH065 Nidwalden           32         412         127       1.119           19             2  
CH066 Zug           45       1.710         434       6.080           61             6  
CH070 Ticino          71       3.600       1.239     12.231         248           26  
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Naslednja tabela prikazuje stopnje rasti za različne sektorje modela E3ME. Stopnja rasti za 

prevozni sektor se uporablja za sektorje cestnega in železniškega tovornega prometa. 
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DE11 Stuttgart 1.6% 1.1% 0.5% 1.3% 1.4%
DE12 Karlsruhe 1.6% 1.0% 0.8% 1.3% 1.6%
DE13 Freiburg 1.6% 1.1% 0.5% 1.3% 1.4%
DE14 Tübingen 1.6% 1.2% 0.5% 1.5% 1.6%
DE21 Oberbayern 1.6% 1.1% 1.1% 2.1% 2.3%
DE22 Niederbayern 1.6% 1.5% 0.7% 1.5% 1.8%
DE23 Oberpfalz 1.7% 1.4% 0.5% 1.7% 1.7%
DE24 Oberfranken 1.7% 1.4% 0.7% 1.3% 1.1%
DE25 Mittelfranken 1.7% 1.2% 0.8% 1.7% 1.4%
DE26 Unterfranken 1.7% 1.4% 0.6% 1.3% 1.3%
DE27 Schwaben 1.7% 1.3% 0.8% 1.4% 1.5%
DE30 Berlin 1.4% 0.9% 2.1% 1.1% 1.5%
DE41 Brandenburg - Nordost 1.6% 1.4% 1.7% 1.3% 1.3%
DE42 Brandenburg - Südwest 1.6% 1.5% 1.7% 1.1% 1.5%
DE5 Bremen 1.7% 1.4% 1.4% 1.1% 1.8%
DE6 Hamburg 1.4% 1.2% 2.0% 1.6% 2.7%
DE71 Darmstadt 1.8% 1.2% 1.3% 1.2% 1.4%
DE72 Gießen 1.8% 1.3% 1.2% 1.3% 1.4%
DE73 Kassel 1.9% 1.5% 1.1% 1.2% 1.2%
DE8 Mecklenburg-Vorpommern 1.5% 1.6% 1.7% 1.2% 1.2%
DE91 Braunschweig 1.8% 1.3% 1.3% 1.6% 1.6%
DE92 Hannover 1.7% 1.4% 1.1% 1.4% 1.5%
DE93 Lüneburg 1.8% 1.6% 0.9% 1.0% 1.5%
DE94 Weser-Ems 1.6% 1.4% 0.9% 1.2% 1.9%
DEA1 Düsseldorf 1.6% 1.3% 1.1% 1.4% 1.5%
DEA2 Köln 1.6% 1.2% 0.9% 1.4% 1.7%
DEA3 Münster 1.7% 1.4% 0.8% 1.5% 1.7%
DEA4 Detmold 1.7% 1.4% 0.6% 1.3% 1.4%
DEA5 Arnsberg 1.9% 1.4% 0.9% 1.5% 1.5%
DEB1 Koblenz 1.7% 1.4% 0.8% 1.5% 1.4%
DEB2 Trier 1.6% 1.1% 1.4% 1.8% 2.1%
DEB3 Rheinhessen-Pfalz 1.6% 1.1% 1.1% 1.5% 1.5%
DEC Saarland 1.6% 1.5% 1.2% 1.9% 1.3%
DED1 Chemnitz 1.6% 1.7% 1.2% 1.4% 1.1%
DED2 Dresden 1.6% 1.6% 1.2% 1.3% 1.0%
DED3 Leipzig 1.5% 1.3% 1.1% 1.4% 1.4%
DEE Sachsen-Anhalt 1.6% 1.8% 1.5% 1.3% 1.1%
DEF Schleswig-Holstein 1.6% 1.2% 1.2% 1.2% 1.4%
DEG Thüringen 1.6% 1.6% 1.3% 1.3% 1.1%

ANNUAL GVA GROWTH RATES PER SECTOR AND REGION

(2008-2020 resp. 2008-2030)
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fr10 Île de France 1.0% 1.1% 0.0% 0.9% 1.4%
FR21 Champagne-Ardenne 1.6% 1.1% -0.5% 0.2% 0.6%
FR22 Picardie 1.2% 1.0% -0.5% 0.4% 1.0%
FR23 Haute-Normandie 1.3% 1.1% -0.5% 0.4% 1.0%
FR24 Centre 1.2% 1.1% -0.4% 0.6% 1.1%
FR25 Basse-Normandie 1.2% 1.1% -0.5% 0.5% 0.9%
FR26 Bourgogne 1.3% 1.0% -0.4% 0.4% 0.8%
fr30 Nord - Pas-de-Calais 1.4% 1.1% -0.3% 0.3% 0.9%
FR41 Lorraine 1.3% 0.9% -0.5% 0.2% 0.7%
FR42 Alsace 1.3% 0.8% -0.5% 0.6% 1.2%
FR43 Franche-Comté 1.5% 1.0% -0.5% 0.5% 0.9%
FR51 Pays de la Loire 1.2% 1.4% 0.0% 1.1% 1.6%
FR52 Bretagne 1.3% 1.5% 0.1% 1.0% 1.5%
FR53 Poitou-Charentes 1.3% 1.2% -0.2% 0.8% 1.2%
FR61 Aquitaine 1.3% 1.5% 0.1% 1.1% 1.5%
FR62 Midi-Pyrénées 1.2% 1.7% 0.3% 1.3% 1.7%
FR63 Limousin 1.5% 1.1% -0.3% 0.5% 0.9%
FR71 Rhône-Alpes 1.4% 1.4% 0.0% 1.0% 1.4%
FR72 Auvergne 1.3% 1.1% -0.4% 0.4% 0.8%
FR81 Languedoc-Roussillon 1.2% 1.7% 0.2% 1.5% 1.7%
FR82 Provence-Alpes-Côte d'Azur 1.4% 1.5% 0.1% 1.1% 1.4%
FR83 Corse 1.5% 1.4% -0.2% 1.6% 1.8%
ITC1 Piemonte 0.6% 0.1% -1.6% 0.5% 0.3%
ITC2 Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 0.2% 0.5% -0.9% 0.8% 1.1%
ITC3 Liguria -0.3% -1.4% -1.6% 0.0% -0.5%
ITC4 Lombardia 0.5% -0.7% -0.5% 0.3% 0.7%
ITD1 Provincia Autonoma Bolzan 0.8% 0.9% -0.3% 1.0% 1.7%
ITD2 Provincia Autonoma Trento 0.5% 0.0% -0.1% 0.6% 1.3%
ITD3 Veneto 0.3% -0.3% -0.8% 0.4% 0.9%
ITD4 Friuli-Venezia Giulia 0.6% 0.5% -1.4% 0.7% 0.4%
ITD5 Emilia-Romagna 0.2% -0.3% -0.6% 0.5% 1.0%
ITE1 Toscana 0.5% -0.6% -1.2% 0.3% 0.4%
ITE2 Umbria 0.8% -0.3% -0.6% 0.5% 1.0%
ITE3 Marche 0.3% -0.2% -0.7% 0.5% 0.8%
ITE4 Lazio 0.4% 0.7% -2.0% 0.3% 1.1%
ITF1 Abruzzo 0.1% -1.0% -1.2% 0.1% 0.1%
ITF2 Molise 0.5% -1.2% -2.0% 0.1% -0.8%
ITF3 Campania 0.0% -1.6% -1.3% 0.1% -0.5%
ITF4 Puglia 0.0% -1.1% -1.2% 0.3% -0.3%
ITF5 Basilicata 0.4% -0.7% -2.3% 0.2% -0.9%
ITF6 Calabria -0.2% -1.8% -2.4% -0.1% -1.2%
ITG1 Sicilia 0.3% 0.4% -0.7% 1.0% 0.4%
ITG2 Sardegna 0.2% -0.4% -1.1% 0.5% 0.0%

(2008-2020 resp. 2008-2030)
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SI01 Vzhodna Slovenija -0.1% 0.1% -3.1% 0.1% 1.6%
SI02 Zahodna Slovenija -0.7% 0.1% -3.1% 0.7% 2.1%
AT111 Mittelburgenland -0.6% 0.0% 0.8% -0.6% 0.7%
AT112 Nordburgenland 1.2% 2.6% -2.9% 0.0% 0.6%
AT113 Südburgenland -3.8% 2.5% -2.9% 0.2% 0.2%
AT121 Mostviertel-Eisenwurzen -0.7% 3.4% -0.9% 2.0% 1.0%
AT122 Niederösterreich-Süd -0.2% 3.1% -3.5% -1.1% 1.0%
AT123 Sankt Pölten -1.2% 1.5% -1.5% -2.2% 1.4%
AT124 Waldviertel 0.0% 2.1% -1.8% -1.7% 0.9%
AT125 Weinviertel 0.4% 0.0% -3.1% -2.3% 1.7%
AT126 Wiener Umland/Nordteil -0.1% 2.2% -1.7% -1.8% 3.0%
AT127 Wiener Umland/Südteil -0.4% 1.8% -1.9% 1.3% 1.4%
AT130 Wien -0.1% 2.0% -2.2% 0.1% 2.5%
AT211 Klagenfurt-Villach -0.8% 1.6% -4.3% -0.8% -2.1%
AT212 Oberkärnten 0.8% -0.5% -0.6% 0.8% -1.4%
AT213 Unterkärnten 0.0% 4.3% -1.3% 1.0% -1.5%
AT221 Graz 1.2% 2.9% -1.8% -0.4% -0.5%
AT222 Liezen 0.2% 2.5% -3.0% 0.4% -1.7%
AT223 Östliche Obersteiermark 1.8% 2.2% -2.1% -1.6% -1.1%
AT224 Oststeiermark -1.4% 2.0% -1.0% 1.8% 0.2%
AT225 West- und Südsteiermark -0.8% 2.0% -3.8% 1.4% 0.4%
AT226 Westliche Obersteiermark 0.8% 1.9% -1.6% -3.0% -1.1%
AT311 Innviertel -0.4% 3.5% -1.9% 1.6% -0.7%
AT312 Linz-Wels -1.4% 1.4% -2.2% -0.1% -0.1%
AT313 Mühlviertel 0.2% 1.6% -2.5% 0.0% 0.6%
AT314 Steyr-Kirchdorf 0.3% 3.7% -0.6% -0.1% 0.8%
AT315 Traunviertel 0.4% 3.2% -1.9% -0.3% 0.0%
AT321 Lungau -1.1% 1.3% 1.1% 0.9% 0.9%
AT322 Pinzgau-Pongau -0.9% 2.5% -1.5% 0.4% 0.9%
AT323 Salzburg und Umgebung 0.7% 2.3% -2.5% -0.2% 0.4%
AT331 Außerfern -0.4% 2.8% -1.8% 1.9% 0.0%
AT332 Innsbruck -0.4% 3.5% -3.5% -2.3% 1.0%
AT333 Osttirol 0.0% -0.7% -2.8% -1.1% 0.4%
AT334 Tiroler Oberland -1.2% 0.2% -0.3% 2.6% 2.2%
AT335 Tiroler Unterland 0.3% 1.4% -1.5% 0.1% 2.0%
AT341 Bludenz-Bregenzer Wald 0.7% 1.7% -1.8% 1.1% 0.9%
AT342 Rheintal-Bodenseegebiet -0.7% 2.4% -2.1% -0.5% 1.7%
ch01 Région lémanique -1.8% 0.1% 0.6% 0.7% 1.1%
ch02 Espace Mittelland -1.8% 0.1% 0.2% 0.6% 0.7%
ch03 Nordwestschweiz -1.8% 0.1% 0.3% 0.7% 0.9%
ch04 Zürich -1.8% 0.1% 0.6% 0.3% 0.9%
ch05 Ostschweiz -1.8% 0.0% 0.3% 0.5% 1.0%
ch06 Zentralschweiz -1.8% 0.0% 0.6% 0.8% 0.9%
ch07 Ticino -1.9% 0.0% 0.1% 0.4% 0.7%

(2008-2020 resp. 2008-2030)
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 DE11   Stuttgart         31,8        634,0       108,6    1.522,0        19,4           1,2  
 DE12   Karlsruhe         14,1        339,5        69,3     1.113,9        15,2           0,9  
 DE13   Freiburg         25,6        284,4        62,7        782,8        12,4           0,8  
 DE14   Tübingen         20,4        261,5        51,7        640,9        10,8           0,7  
 DE21   Zgornja Bavarska         46,3        459,5       124,9    2.016,7        23,6           1,5  
 DE22   Spodnja Bavarska         28,4        153,7        49,1        405,0          7,6           0,5  
 DE23   Zgornja Pfalška         19,3        150,5        39,6        385,8          8,2           0,5  
 DE24   Zgornja Frankonija         15,2        150,2        31,5        373,5          6,3           0,4  
 DE25   Srednja Frankonija         18,1        215,3        42,9        719,5          9,7           0,6  
 DE26   Spodnja Frankonija         18,4        165,2        41,9        490,7          8,7           0,5  
 DE27   Švabska         26,1        226,2        60,2        633,8        11,5           0,7  
 DE30   Berlin           4,6        145,6        73,7     1.562,8        21,9           1,4  
 DE41   Brandenburg – severovzhod          16,1         58,7         44,2        348,7          6,8           0,4  
 DE42   Brandenburg – jugozahod          17,5         82,7         51,0        501,7          8,4           0,5  
 DE50   Bremen           1,2         64,4         15,9        342,3          6,3           0,4  
 DE60   Hamburg           4,8        123,8        38,0     1.059,6        11,1           0,7  
 DE71   Darmstadt         17,9        298,6        92,8     1.773,3        37,1           2,3  
 DE72   Gießen           8,1        114,2        27,4        366,2          4,3           0,3  
 DE73   Kassel         13,4        129,7        35,2        463,0          8,0           0,5  
 DE80   Mecklenburg-Predpomorjanska         25,9         83,4         53,7        624,9          8,8           0,5  
 DE91   Braunschweig         12,5        190,8        35,7        590,1        10,0           0,6  
 DE92   Hannover         18,2        163,9        52,1        888,7        12,7           0,8  
 DE93   Lüneburg         29,8         96,4         48,6        546,7        11,0           0,7  
 DE94   Weser-Ems         47,5        225,2        83,5        915,5        17,0           1,1  
 DEA1   Düsseldorf         29,1        461,8       120,6    2.169,7        38,9           2,4  
 DEA2   Köln         21,6        319,9        97,7     1.919,4        18,4           1,1  
 DEA3   Münster         28,2        230,7        67,9        950,8        20,2           1,3  
 DEA4   Detmold         19,9        263,9        49,1        756,2        21,0           1,3  
 DEA5   Arnsberg         19,3        418,4        81,9     1.326,0        29,1           1,8  
 DEB1   Koblenz         14,2        138,7        46,3        542,0        10,3           0,6  
 DEB2   Trier           9,1         45,5         16,6        187,5          3,9           0,2  
 DEB3   Porenje-Pfalška         23,8        182,4        50,7        714,9        22,3           1,4  
 DEC0   Posarje           3,5        123,0        26,6        401,2          6,4           0,4  
 DED1   Chemnitz         13,7        153,7        60,6        491,7        10,6           0,7  
 DED2   Dresden         15,0        139,0        59,0        613,5        10,1           0,6  
 DED3   Leipzig           9,4         70,7         41,6        428,4          5,3           0,3  
 DEE0   Saška-Anhalt         26,3        164,9        79,5        819,0        16,6           1,0  
 DEF0   Schleswig-Holstein         37,4        169,7        69,8     1.081,1        17,3           1,1  
 DEG0   Thüringen         24.7        215,5        84,9        768,8        12,8           0,8  
 FR10   Île de France         13.6        475,7       248,9    5.007,5       130,2          8,1  
 FR21   Šampanja-Ardeni         27,0         85,9         30,6        369,5        11,8           0,7  
 FR22   Pikardija         18,7        110,2        39,0        487,2        16,4           1,0  
 FR23   Zgornja Normandija         13,3        122,4        45,9        518,6        21,4           1,3  
 FR24   Center         32,5        164,1        66,0        732,0        22,5           1,4  
 FR25   Spodnja Normandija         29,1         88,0         38,9        415,2        10,5           0,7  
 FR26   Burgundija         26,3        101,6        41,0        475,0        15,5           1,0  
 FR30   Nord - Pas-de-Calais         23,4        204,5        83,2     1.150,3        32,9           2,0  
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 FR41   Lorena         14,4        130,7        50,2        632,0        18,1           1,1  
 FR42   Alzacija         10,4        129,9        45,4        554,1        15,5           1,0  
 FR43   Franche-Comté         12,1         89,1         26,8        317,3          8,2           0,5  

 FR51   Pays de la Loire         57,0        252,0       105,3    1.059,7        30,1           1,9  
 FR52   Bretanja         57,5        188,7        88,9        957,3        26,5           1,6  
 FR53   Poitou-Charentes         31,4         93,6         45,7        504,6        13,3           0,8  
 FR61   Akvitanija         57,1        145,8        86,6        978,2        27,3           1,7  
 FR62   Midi-Pyrénées         46,2        151,6        81,7        908,9        23,3           1,4  
 FR63   Limousin         13,5         37,7         19,1        214,0          6,8           0,4  
 FR71   Rhône-Alpes         44,7        425,3       165,6    1.970,8        60,1           3,7  
 FR72   Auvergne         23,9         84,8         34,1        377,6        10,7           0,7  
 FR81   Languedoc-Roussillon         32,1         75,8         70,2        793,7        19,0           1,2  
 FR82   Provence-Alpes-Côte d'Azur         33,1        167,8       120,1    1.649,0        48,0           3,0  
 FR83   Corse           3,5           6,5         11,0         95,7           3,5           0,2  
 ITC1   Piemont        94,8        427,9       135,0    1.369,1        31,9           1,3  
 ITC2   Dolina Aoste           3,4           6,4           9,8         42,7           0,9           0,0  
 ITC3   Ligurija        22,0         64,0         49,9        513,4        10,8           0,5  
 ITC4   Lombardija         95,5     1.117,7       350,5    3.187,9        57,5           2,4  
 ITD1   Avtonomna pokrajina Bolzano-Bozen         13,5         37,0         27,9        198,7          4,6           0,2  
 ITD2   Avtonomna pokrajina Trento         18,0         40,0         22,9        169,1          4,2           0,2  
 ITD3   Benečija        107,0       584,7       213,8    1.433,7        33,1           1,4  
 ITD4   Furlanija-Julijska krajina         33,1        123,8        27,4        407,8          8,9           0,4  
 ITD5   Emilija-Romanja        111,2       496,1       164,3    1.418,6        30,0           1,3  
 ITE1   Toskana         60,8        315,9       134,9    1.201,1        22,4           0,9  
 ITE2   Umbrija         17,1         70,0         34,6        276,4          6,4           0,3  
 ITE3   Marke         36,4        200,2        51,3        457,6          9,4           0,4  
 ITE4   Lacij        65,2        208,1       186,2    2.155,8        37,4           1,6  
 ITF1   Abruci         39,3        105,5        40,9        320,5          7,1           0,3  
 ITF2   Molize        12,1         20,1         10,1         72,7           1,6           0,1  
 ITF3   Kampanija        109,2       200,6       159,3    1.361,9        31,0           1,3  
 ITF4   Apulija        135,1       188,4       137,0       855,0        16,5           0,7  
 ITF5   Bazilikata        25,3         31,5         24,4        126,7          3,0           0,1  
 ITF6   Kalabrija        110,9        50,8         53,0        420,6          8,9           0,4  
 ITG1   Sicilija        152,2       156,6       126,1    1.194,1        19,6           0,8  
 ITG2   Sardinija        53,3         61,9         48,4        468,7          8,9           0,4  
 SI01   Vzhodna Slovenija         51,1        116,7        42,0        252,2        11,9           0,7  
 SI02   Zahodna Slovenija         19,7         82,6         41,6        366,2        12,3           0,7  
 AT111   Srednja Gradiščanska           2,0           2,4           2,2           9,0           0,5           0,1  
 AT112   Severna Gradiščanska           6,3           9,0           4,8         43,7           1,7           0,2  
 AT113   Južna Gradiščanska           4,1           6,0           3,9         26,1           1,2           0,1  
 AT121   Mostviertel-Eisenwurzen         12,8         28,1           9,7         56,5           3,8           0,4  
 AT122   Spodnja Avstrija-jug           6,5         25,9           7,6         66,2           4,0           0,4  
 AT123   Sankt Pölten           3,6         12,8           5,6         57,9           2,8           0,3  
 AT124   Waldviertel         14,9         16,1           8,1         60,5           3,9           0,4  
 AT125   Weinviertel           5,1           4,5           2,6         26,2           1,5           0,2  
 AT126   Dunaj z okolico/sever           7,3         17,7           8,6         75,3           4,9           0,5  
 AT127   Dunaj z okolico/jug           3,6         20,1           9,7        125,1        11,7           1,2  
 AT130   Dunaj           3,5         81,3         46,4        860,1        28,8           2,9  
 AT211   Celovec-Beljak           5,9         19,4           8,1        112,8          4,3           0,4  
 AT212   Zgornja Koroška           7,2           6,7           6,8         33,7           2,1           0,2  
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 AT213   Spodnja Koroška           7,3         19,9           5,7         37,6           1,9           0,2  
 AT221   Gradec           5,6         40,5         12,1        197,9          6,8           0,7  
 AT222   Liezen           3,1           8,6           2,3         23,9           1,6           0,2  
 AT223   Vzhodna Zgornja Štajerska           3,1         18,9           4,7         44,2           2,4           0,2  
 AT224   Vzhodna Štajerska        21,7         25,0         14,1         66,1           4,0           0,4  
 AT225   Zahodna in Južna Štajerska           9,7         17,9           5,7         43,6           2,6           0,3  
 AT226   Zahodna Zgornja Štajerska          4,0           8,9           2,8         24,9           1,5           0,2  

 AT311   Innviertel         11,6         39,0           9,3         66,2           4,5           0,5  
 AT312   Linz-Wels           8,3         62,9         22,8        270,8        11,8           1,2  
 AT313   Mühlviertel         12,9         14,5           8,5         41,1           2,8           0,3  
 AT314   Steyr-Kirchdorf           4,6         24,8           7,6         37,3           2,0           0,2  
 AT315   Traunviertel           7,3         29,9           7,4         56,8           2,9           0,3  
 AT321   Lungau           1,4           1,3           1,0           5,6           0,4           0,0  
 AT322   Pinzgau-Pongau           5,4         13,2           8,1         58,6           3,8           0,4  
 AT323   Salzburg in okolica           6,4         30,7         13,0        167,7          9,1           0,9  
 AT331   Außerfern           1,1           3,6           0,7           9,1           0,7           0,1  
 AT332   Innsbruck           4,4         25,6           8,1        130,5          5,6           0,6  
 AT333   Vzhodna Tirolska           2,6           5,9           1,8         12,8           0,8           0,1  
 AT334   Visoka Tirolska           5,1           4,0           6,0         36,0           2,9           0,3  
 AT335   Nizka Tirolska           7,2         24,3         12,5         80,1           6,1           0,6  
 AT341   Bludenz-Bregenzer Wald           2,6         11,0           4,7         26,0           1,9           0,2  

 AT342  
 Renska dolina – območje  
 Bodenskega jezera           2,4         34,7           8,9         90,6           4,7           0,5  

 CH011   Vaud          11,3         43,1         25,1        280,7          6,9           0,7  
 CH012   Valais            8,5         21,6         17,0         99,5           3,3           0,3  
 CH013   Ženeva            1,5         29,0         16,4        249,5          6,5           0,7  
 CH021   Bern          29,4         95,5         39,6        384,3        12,6           1,3  
 CH022   Fribourg            7,6         22,9         11,1         77,4           1,9           0,2  
 CH023   Solothurn            3,7         32,4           9,3         76,9           4,3           0,4  
 CH024   Neuchâtel            2,1         30,4           4,9         55,5           1,3           0,1  
 CH025   Jura            2,6         13,1           2,6         18,9           0,5           0,0  
 CH031   Basel-mesto            0,0         27,5           8,3        126,5          6,2           0,6  
 CH032   Basel-okolica            2,7         29,3         11,2         87,3           3,7           0,4  
 CH033   Aargau            9,2         73,7         23,8        183,9          7,6           0,8  
 CH040   Zürich          10,0         94,9         53,3        675,7        19,3           2,0  
 CH051   Glarus            0,9           5,9           2,3         10,3           0,3           0,0  
 CH052   Schaffhausen            1,6         11,2           2,7         25,2           1,0           0,1  
 CH053   Appenzell Ausserrhoden            1,4           6,1           1,6         14,3           0,3           0,0  
 CH054   Appenzell Innerrhoden            0,9           1,5           0,8           4,1           0,1           0,0  
 CH055   St. Gallen            9,9         66,9         21,3        161,9          4,9           0,5  
 CH056   Grisons            6,3         11,5         13,9         73,1           2,6           0,3  
 CH057   Thurgau           7,2         30,5         10,3         68,9           1,9           0,2  
 CH061   Luzern          12,1         35,8         17,0        139,3          4,3           0,4  
 CH062   Uri            1,4           3,6           1,9         10,0           0,4           0,0  
 CH063   Schwyz            3,8         11,3           7,9         44,3           1,2           0,1  
 CH064   Obwalden            1,5           4,2           2,4         10,8           0,3           0,0  
 CH065   Nidwalden            1,1           4,4           1,9         12,9           0,3           0,0  
 CH066   Zug            1,5         14,7           6,4         66,0           1,0           0,1  
 CH070   Ticino           2,5         30.6         17,5        131,3          3,8           0,4  
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Naslednja tabela prikazuje stopnje rasti za različne sektorje modela E3ME. Stopnja rasti za 

prevozni sektor je uporabljena za sektorja cestnega in železniškega prometa. 
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de11 Stuttgart -0.85% -0.13% 0.48% 0.64% 1.27%
de12 Karlsruhe -0.87% -0.29% 0.54% 0.64% 1.33%
de13 Freiburg -0.90% -0.22% 0.49% 0.64% 1.28%
de14 Tübingen -0.92% -0.07% 0.51% 0.65% 1.33%
de21 Oberbayern -1.01% -0.04% 0.54% 0.72% 1.53%
de22 Niederbayern -0.96% -0.07% 0.55% 0.66% 1.39%
de23 Oberpfalz -1.01% 0.01% 0.52% 0.68% 1.36%
de24 Oberfranken -0.99% -0.22% 0.42% 0.64% 1.21%
de25 Mittelfranken -1.02% -0.27% 0.47% 0.68% 1.30%
de26 Unterfranken -1.07% -0.18% 0.46% 0.64% 1.26%
de27 Schwaben -0.99% -0.23% 0.48% 0.64% 1.31%
de3 Berlin -0.95% -0.29% 0.08% 0.62% 1.30%
de41 Brandenburg - Nordost -0.90% 0.12% 0.08% 0.64% 1.26%
de42 Brandenburg - Südwest -0.90% -0.09% 0.10% 0.63% 1.29%
de5 Bremen -1.02% -0.18% 0.54% 0.62% 1.39%
de6 Hamburg -0.81% -0.29% 0.68% 0.67% 1.64%
de71 Darmstadt -1.03% -0.29% 0.44% 0.63% 1.28%
de72 Gießen -0.97% -0.01% 0.35% 0.64% 1.27%
de73 Kassel -1.04% -0.08% 0.37% 0.62% 1.24%
de8 Mecklenburg-Vorpommern -0.80% 0.11% -0.04% 0.64% 1.23%
de91 Braunschweig -0.91% -0.01% 0.63% 0.67% 1.32%
de92 Hannover -0.83% -0.16% 0.60% 0.65% 1.30%
de93 Lüneburg -0.96% -0.13% 0.61% 0.61% 1.33%
de94 Weser-Ems -0.83% -0.06% 0.77% 0.63% 1.43%
dea1 Düsseldorf -0.68% -0.13% 0.52% 0.65% 1.30%
dea2 Köln -0.74% -0.15% 0.58% 0.65% 1.34%
dea3 Münster -0.86% 0.09% 0.60% 0.66% 1.38%
dea4 Detmold -0.74% -0.03% 0.57% 0.63% 1.27%
dea5 Arnsberg -1.00% -0.03% 0.53% 0.66% 1.28%
deb1 Koblenz -0.82% -0.07% 0.43% 0.66% 1.25%
deb2 Trier -0.80% -0.14% 0.58% 0.69% 1.47%
deb3 Rheinhessen-Pfalz -0.79% -0.15% 0.47% 0.66% 1.31%
dec Saarland -0.92% 0.16% 0.49% 0.70% 1.25%
ded1 Chemnitz -0.81% 0.09% 0.08% 0.66% 1.19%
ded2 Dresden -0.84% 0.06% 0.03% 0.65% 1.17%
ded3 Leipzig -0.79% 0.10% 0.02% 0.66% 1.29%
dee Sachsen-Anhalt -0.83% 0.22% 0.14% 0.65% 1.20%
def Schleswig-Holstein -0.82% -0.38% 0.25% 0.63% 1.25%
deg Thüringen -0.82% 0.10% 0.08% 0.65% 1.19%

(2008-2020 resp. 2008-2030)

ANNUAL EMPLOYMENT GROWTH RATES PER SECTOR AND REGION
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fr1 Île de France -2.33% -1.06% -0.38% 0.83% 0.77%
fr21 Champagne-Ardenne -2.28% -1.13% -0.55% 0.34% 0.54%
fr22 Picardie -2.30% -1.42% -0.59% 0.44% 0.59%
fr23 Haute-Normandie -2.30% -1.01% -0.52% 0.51% 0.61%
fr24 Centre -2.30% -0.99% -0.46% 0.54% 0.66%
fr25 Basse-Normandie -2.30% -0.99% -0.51% 0.51% 0.64%
fr26 Bourgogne -2.30% -1.10% -0.49% 0.51% 0.63%
fr3 Nord - Pas-de-Calais -2.29% -1.14% -0.48% 0.51% 0.60%
fr41 Lorraine -2.30% -1.28% -0.65% 0.34% 0.58%
fr42 Alsace -2.30% -1.17% -0.58% 0.62% 0.68%
fr43 Franche-Comté -2.28% -1.39% -0.53% 0.49% 0.66%
fr51 Pays de la Loire -2.31% -0.79% -0.21% 0.92% 0.79%
fr52 Bretagne -2.30% -0.66% -0.13% 1.00% 0.79%
fr53 Poitou-Charentes -2.30% -0.96% -0.34% 0.79% 0.72%
fr61 Aquitaine -2.29% -0.74% -0.09% 0.91% 0.83%
fr62 Midi-Pyrénées -2.31% -0.41% 0.11% 0.97% 0.92%
fr63 Limousin -2.27% -1.20% -0.40% 0.46% 0.69%
fr71 Rhône-Alpes -2.28% -0.82% -0.18% 0.93% 0.85%
fr72 Auvergne -2.29% -1.08% -0.41% 0.55% 0.66%
fr81 Languedoc-Roussillon -2.30% -0.50% 0.05% 1.12% 0.99%
fr82 Provence-Alpes-Côte d'Azur -2.28% -0.43% -0.16% 0.93% 0.87%
fr83 Corse -2.30% -0.37% -0.10% 1.24% 0.99%
itc1 Piemonte 0.07% -0.97% 0.30% 0.39% 0.74%
itc2 Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 0.02% -0.60% 0.65% 0.49% 0.98%
itc3 Liguria -0.02% -1.50% -0.19% 0.30% 0.43%
itc4 Lombardia 0.06% -1.23% 0.45% 0.37% 0.87%
itd1 Provincia Autonoma Bolzano- 0.06% -0.44% 0.92% 0.57% 1.22%
itd2 Provincia Autonoma Trento 0.06% -0.84% 0.84% 0.45% 1.09%
itd3 Veneto 0.03% -1.06% 0.74% 0.39% 0.92%
itd4 Friuli-Venezia Giulia 0.07% -0.68% -0.08% 0.50% 0.82%
itd5 Emilia-Romagna 0.02% -0.98% 0.95% 0.44% 0.97%
ite1 Toscana 0.07% -1.23% 0.38% 0.32% 0.74%
ite2 Umbria 0.08% -1.02% 0.59% 0.42% 0.91%
ite3 Marche 0.04% -0.92% 0.57% 0.43% 0.90%
ite4 Lazio 0.05% -0.70% 0.11% 0.34% 0.96%
itf1 Abruzzo 0.01% -1.34% 0.41% 0.33% 0.63%
itf2 Molise 0.04% -1.30% -0.43% 0.26% 0.29%
itf3 Campania -0.02% -1.44% 0.40% 0.26% 0.42%
itf4 Puglia 0.00% -1.18% 0.43% 0.34% 0.51%
itf5 Basilicata 0.04% -1.32% 0.17% 0.22% 0.29%
itf6 Calabria -0.02% -1.44% -0.26% 0.24% 0.18%
itg1 Sicilia 0.04% 0.03% 0.24% 0.55% 0.79%
itg2 Sardegna 0.02% -0.98% 0.01% 0.36% 0.63%

(2008-2020 resp. 2008-2030)
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si01 Vzhodna Slovenija -1.44% -1.99% -0.58% 0.61% 1.21%
si02 Zahodna Slovenija -1.82% -1.88% -0.60% 0.71% 1.25%
ch01 Région lémanique -1.85% 0.10% 0.55% 0.71% 1.07%
ch02 Espace Mittelland -1.84% 0.08% 0.19% 0.55% 0.68%
ch03 Nordwestschweiz -1.81% 0.09% 0.29% 0.70% 0.94%
ch04 Zürich -1.85% 0.11% 0.60% 0.33% 0.89%
ch05 Ostschweiz -1.83% -0.04% 0.35% 0.51% 0.96%
ch06 Zentralschweiz -1.82% 0.02% 0.56% 0.76% 0.88%
ch07 Ticino -1.90% -0.01% 0.14% 0.43% 0.69%
at111 Mittelburgenland -0.0042 -0.00996 0.00518 0.02569 0.00125
at112 Nordburgenland -0.01128 0.00066 0.00159 -0.00829 0.01385
at113 Südburgenland -2.20% -0.83% 1.17% 0.84% 0.43%
at121 Mostviertel-Eisenwurzen -1.08% 1.18% 1.32% -0.05% 0.56%
at122 Niederösterreich-Süd -0.83% 0.21% -0.33% -0.32% 1.28%
at123 Sankt Pölten -2.17% 0.11% -0.66% -0.81% 0.80%
at124 Waldviertel -1.51% -0.08% 1.17% 0.15% 1.09%
at125 Weinviertel -2.91% -0.30% -0.92% 0.12% 1.87%
at126 Wiener Umland/Nordteil -1.04% -0.28% 0.80% 0.45% 1.56%
at127 Wiener Umland/Südteil -0.45% -1.33% 0.74% 0.75% 0.53%
at13 Wien -1.38% -0.27% -0.06% -0.23% 1.13%
at211 Klagenfurt-Villach -1.30% -0.49% -0.01% -0.83% 0.70%
at212 Oberkärnten -0.90% -1.59% 0.79% 0.64% 0.92%
at213 Unterkärnten -1.86% 1.05% 0.86% 0.87% 0.49%
at221 Graz -1.55% 0.28% -0.43% -1.01% 1.25%
at222 Liezen -1.32% 0.78% -0.30% 0.51% -0.10%
at223 Östliche Obersteiermark -1.40% -0.93% 0.55% 0.05% 0.03%
at224 Oststeiermark -1.13% 0.53% 2.63% 0.89% 0.93%
at225 West- und Südsteiermark -1.80% -0.04% -0.16% 0.84% 0.58%
at226 Westliche Obersteiermark -1.42% -1.39% 0.16% 0.49% -0.25%
at311 Innviertel -1.74% 0.87% 0.20% 1.61% 1.22%
at312 Linz-Wels -0.99% -0.75% -0.08% -0.35% 0.73%
at313 Mühlviertel -1.46% 0.27% 0.95% 1.31% 1.46%
at314 Steyr-Kirchdorf -1.67% 0.50% 2.67% -0.55% 0.73%
at315 Traunviertel -0.98% -0.25% -0.12% -1.41% 0.97%
at321 Lungau -1.59% 0.25% 0.24% 0.12% 1.40%
at322 Pinzgau-Pongau -1.48% 0.56% 0.83% -0.63% 1.68%
at323 Salzburg und Umgebung -1.28% -0.05% 0.49% 0.49% 0.66%
at331 Außerfern -2.33% -1.14% -2.38% -0.64% -0.76%
at332 Innsbruck -1.24% 0.45% -1.05% -0.75% 1.11%
at333 Osttirol -2.08% 1.78% 0.54% 0.32% -0.20%
at334 Tiroler Oberland -0.66% -1.36% 1.59% 0.59% 1.59%
at335 Tiroler Unterland -1.56% -0.14% 1.28% 0.59% 1.07%
at341 Bludenz-Bregenzer Wald -1.25% 0.76% 1.35% -0.66% 0.95%
at342 Rheintal-Bodenseegebiet -1.57% -0.23% -0.04% 0.14% 1.06%

(2008-2020 resp. 2008-2030)
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REGIONALNA ANALIZA: POVZETEK REZULTATOV 
 

 
Tabela 35 Pregled rezultatov tolerantnega scenarija 2020 v absolutnih vrednostih. 
*Groba ocena na podlagi švicarskih podatkov. 

 

 
Tabela 36 Pregled rezultatov restriktivnega scenarija 2020 v absolutnih vrednostih. 
*Groba ocena na podlagi švicarskih podatkov. 

 

v mio. EUR 

Dodatni 
stroški 

Prekomerna 
obremenitev

Ocena: cestni 

tovorni 

promet, vključ. 

s SLA in 

infrastrukturo

Povečanje 
BDV za 

železniški 
tovorni 
promet

Ocena: žel. 

tovorni 

promet, vključ. 

s SLA in 

infrastrukturo*

DE 52,8 5,5 44,1 48,5 20,4 41,4

FR 42,3 2,5 31,5 34,6 15,5 31,4

IT 154,9 15,5 69,9 76,8 31,6 64,1

AT 40,4 2,7 20,4 22,4 9,4 19,1

SI 6,4 0,8 3,5 3,9 1,6 3,2

CH 8,1 4,0 19,5 21,5 8,9 18,0

Skupaj 304,8 31,0 188,9 207,8 87,3 177,2

Prevozno intenzivni 
sektorji 

POVZETEK: TOLERANTNI SCENARIJ 2020

Prevozni sektor

Izguba v BDV
cestnega 
tovornega 
prometa 

v mio. EUR 

Dodatni
stroški 

Prekomerna  
obremenitev 

Izguba v BDV
cestnega 
tovornega 
prometa 

Ocena: cestni 

tovorni 
promet, vključ.

z infrastrukturo*

Povečanje
BDV za 

železniški
tovorni 
promet

Ocena: žel. 
tovorni 

promet, vključ.
s SLA in 

infrastrukturo*
DE 95,2 47,6 85,8 94,4 40,6 82,4

FR 67,5 17,3 51,0 56,2 26,2 53,3

IT 271,9 90,2 126,1 138,7 59,5 120,7

AT 83,5 35,4 50,1 55,1 23,3 47,3

SI 12,4 7.3 7,9 8,7 3,6 7,3

CH 9,6 8,0 19,5 21,4 9,1 18,4

Skupaj 540,0 205,9 340,4 374,4 162,3 329,5

Prevozno intenzivni 
sektorji 

POVZETEK: RESTRIKTIVNI SCENARIJ 2020

Prevozni sektor
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Tabela 37 Pregled rezultatov tolerantnega scenarija 2030 v absolutnih vrednostih. 
*Groba ocena na podlagi švicarskih podatkov. 

 

 
Tabela 38 Pregled rezultatov restriktivnega scenarija 2030 v absolutnih vrednostih. 
*Groba ocena na podlagi švicarskih podatkov. 

 

 

v mio. EUR 

Dodatni 
stroški 

Prekomerna  
obremenitev 

Izguba v BDV
cestnega 
tovornega 
prometa 

Ocena: cestni 

tovorni 
promet, vključ.

s SLA in  
infrastrukturo*

Povečanje
BDV za žel.

tovorni 
promet 

Ocena: žel 

tovorni 

promet, vključ. 
s SLA in

infrastrukturo*

DE 129,2 87,6 145,0 159,6 67,8 137,5

FR 105,5 69,5 132,6 145,9 67,7 137,4

IT 393,2 215,3 264,4 290,8 123,6 250,8

AT 103,1 55,5 74,9 82,4 34,9 70,8

SI 23,7 16,6 18,4 20,3 8,5 17,3

CH 13,3 31,0 49,6 54,5 22,8 46,2

Skupaj 768,0 475,6 685,0 753,5 325,2 660,1

Prevozno intenzivni 
sektorji 

POVZETEK: TOLERANTNI SCENARIJ 2030

Prevozni sektor

v mio. EUR 

Dodatni 
stroški 

 Prekomerna  
obremenitev  

Izguba v BDV
cestnega 
tovornega 
prometa 

Ocena: cestni

tovorni 

promet, vključ

s SLA in

infrastrukturo*

Povečanje
BDV za žel.

tovorni 
promet 

Ocena: žel. 

tovorni 

promet, vključ.

s SLA in 

infrastrukturo*

DE 148,6 316,6 235,0 258,5 111,3 225,9

FR 125,0 130,1 172,9 190,2 89,0 180,6

IT 484,9 621,5 415,3 456,8 197,8 401,6

AT 126,5 237,5 140,1 154,1 65,8 133,6

SI 28,7 64,6 32,8 36,1 15,3 31,1

CH 13,1 53,2 56,2 61,8 26,3 53,4

Skupaj 926,9 1.423,5 1.052,3 1.157,6 505,5 1.026,1

Prevozno intenzivni  
sektorji

POVZETEK: RESTRIKTIVNI SCENARIJ 2030

Prevozni sektor
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Tabela 39 Pregled rezultatov restriktivnega scenarija 2020 v relativnih vrednostih. 

 
Tabela 40 Pregled rezultatov tolerantnega scenarija 2020 v relativnih vrednostih. 

v % BDV 
sektorja 

Dodatni 
stroški

Prekomerna  
obremenitev 

Izguba v BDV
cestnega 
tovornega 
prometa

Povečanje
BDV za žel.

tovorni 
promet 

DE 0,01 % 0,01 % 0,37 % 2,04 %
FR 0,02 % 0,00 % 0,23 % 1,86 %
IT 0,09 % 0,03 % 0,83 % 8,77 %
AT 0,09 % 0,04 % 0,69 % 2,26 %
SI 0,12 % 0,07 % 1,30 % 10,60 %
CH 0,01 % 0,01 % 0,32 % 1,46 %

Prevozno intenzivni sektorji Prevozni sektor

POVZETEK: RESTRIKTIVNI SCENARIJ 2020

v % BDV 
sektorja 

Dodatni 
stroški

Prekomerna  
obremenitev 

Izguba v BDV
cestnega 
tovornega 
prometa

Povečanje 
BDV za žel. 

tovorni 
promet 

DE 0,01 % 0,00 % 0,19 % 1,02 %
FR 0,01 % 0,00 % 0,14 % 1,10 %
IT 0,05 % 0,01 % 0,46 % 4,65 %
AT 0,04 % 0,01 % 0,28 % 0,91 %
SI 0,06 % 0,01 % 0,58 % 4,65 %
CH 0,01 % 0,01 % 0,33 % 1,43 %

Prevozno intenzivni sektorji Prevozni sektor

POVZETEK: TOLERANTNI SCENARIJ 2020
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Tabela 41 Pregled rezultatov restriktivnega scenarija 2030 v relativnih vrednostih. 

 
Tabela 42 Pregled rezultatov tolerantnega scenarija 2030 v relativnih vrednostih. 

 

v % BDV 
sektorja 

Dodatni 
stroški

Prekomerna 
obremenitev 

Izguba v BDV
cestnega 
tovornega 
prometa

Povečanje
BDV za žel.

tovorni 
promet

DE 0,02 % 0,04 % 0,88 % 4,85 %
FR 0,03 % 0,03 % 0,71 % 5,81 %
IT 0,16 % 0,21 % 2,62 % 28,07 %
AT 0,11 % 0,21 % 1,89 % 6,24 %
SI 0,30 % 0,67 % 5,20 % 43,08 %
CH 0,01 % 0,04 % 0,76 % 3,43 %
Skupaj 0,05 % 0,08 % 1,28 % 8 %

Prevozno intenzivni sektorji Prevozni sektor

POVZETEK: RESTRIKTIVNI SCENARIJ 2030

v % BDV 
sektorja 

Dodatni 
stroški

Prekomerna 
obremenitev  

Izguba v BDV
cestnega 
tovornega 
prometa 

Povečanje 
BDV za žel. 

tovorni 
promet 

DE 0,02 % 0,01 % 0,54 % 2,96 %
FR 0,02 % 0,02 % 0,55 % 4,42 %
IT 0,13 % 0,07 % 1,67 % 17,53 %
AT 0,09 % 0,05 % 1,01 % 3,31 %
SI 0,25 % 0,17 % 2,92 % 23,93 %
CH 0,01 % 0,02 % 0,67 % 2,97 %

Prevozno intenzivni sektorji Prevozni sektor

POVZETEK: TOLERANTNI SCENARIJ 2030
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REGIONALNA ANALIZA: REZULTATI IZRAČUNA SCENARIJEV 
 

Spodnja tabela prikazuje obremenitev (železniški prevoz: prirastek) na sektor v % njegove BDV v različnih scenarijih. T označuje tolerantni 

scenarij, R pa restriktivnega. 

 
Obremenitev v % BDV 

sektorja Kmetijstvo Energetika in proizvodnja Gradbeništvo Cestni promet Železniški promet 

2020T 2020R 2030T 2030R 2020T 2020R 2030T 2030R 2020T 2020R 2030T 2030R 2020T 2020R 2030T 2030R 2020T 2020R 2030T 2030R 
DE11 Stuttgart 0,02 % 0,04 % 0,05 % 0,09 % 0,01 % 0,01 % 0,02 % 0,03 % 0,01 % 0,01 % 0,02 % 0,03 % 0,31 % 0,63 % 0,92 % 1,57 % 1,65 % 3,47 % 5,03 % 8,66 % 
DE12 Karlsruhe 0,03 % 0,07 % 0,08 % 0,15 % 0,01 % 0,01 % 0,02 % 0,04 % 0,00 % 0,01 % 0,01 % 0,02 % 0,34 % 0,58 % 0,98 % 1,47 % 1,81 % 3,18 % 5,32 % 8,07 % 
DE13 Freiburg 0,02 % 0,4 % 0,05 % 0,09 % 0,00 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,02 % 0,03 % 0,13 % 0,22 % 0,37 % 0,58 % 0,70 % 1,23 % 1,99 % 3,20 % 
DE14 Tübingen 0,02 % 0,04 % 0,04 % 0,08 % 0,01 % 0,01 % 0,02 % 0,03 % 0,01 % 0,02 % 0,02 % 0,03 % 0,29 % 0,59 % 0,78 % 1,21 % 1,58 % 3,24 % 4,26 % 6,67 % 

DE21 
Zgornja 
Bavarska 0,02 % 0,05 % 0,05 % 0,10 % 0,01 % 0,03 % 0,03 % 0,06 % 0,00 % 0,01 % 0,01 % 0,02 % 0,59 % 1,31 % 1,51 % 2,43 % 3,21 % 7,23 % 8,31 % 

13,37 
% 

DE22 
Spodnja 
Bavarska 0,01 % 0,03 % 0,03 % 0,05 % 0,01 % 0,03 % 0,03 % 0,05 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,03 % 0,27 % 0,67 % 0,88 % 1,72 % 1,47 % 3,71 % 4,84 % 9,48 % 

DE23 Zgornja Pfalška 0,01 % 0,03 % 0,03 % 0,05 % 0,01 % 0,02 % 0,02 % 0,04 % 0,00 % 0,01 % 0,01 % 0,02 % 0,29 % 0,68 % 0,83 % 1,41 % 1,58 % 3,71 % 4,58 % 7,76 % 

DE24 
Zgornja 
Frankonija 0,01 % 0,03 % 0,04 % 0,07 % 0,01 % 0,02 % 0,02 % 0,04 % 0,00 % 0,01 % 0,01 % 0,02 % 0,23 % 0,55 % 0,79 % 1,48 % 1,25 % 3,02 % 4,33 % 8,12 % 

DE25 
Srednja 
Frankonija 0,01 % 0,03 % 0,04 % 0,07 % 0,01 % 0,02 % 0,03 % 0,05 % 0,01 % 0,01 % 0,02 % 0,03 % 0,41 % 0,89 % 1,06 % 1,65 % 2,26 % 4,91 % 5,83 % 9,07 % 

DE26 
Spodnja 
Frankonija 0,01 % 0,02 % 0,03 % 0,05 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,02 % 0,00 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,10 % 0,21 % 0,32 % 0,52 % 0,56 % 1,16 % 1,72 % 2,84 % 

DE27 Švabska 0,02 % 0,05 % 0,05 % 0,09 % 0,01 % 0,02 % 0,03 % 0,05 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,03 % 0,42 % 0,91 % 1,14 % 1,90 % 2,26 % 5,00 % 6,23 % 
10,44 

% 
DE30 Berlin 0,07 % 0,16 % 0,19 % 0,35 % 0,01 % 0,02 % 0,02 % 0,04 % 0,00 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,04 % 0,09 % 0,13 % 0,25 % 0,21 % 0,48 % 0,69 % 1,36 % 

DE41 
Brandenburg - 
severovzhod 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,01 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,02 % 0,05 % 0,07 % 0,13 % 0,12 % 0,28 % 0,39 % 0,74 % 

DE42 
Brandenburg - 
jugozahod 0,01 % 0,02 % 0,02 % 0,03 % 0,01 % 0,02 % 0,02 % 0,04 % 0,00 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,15 % 0,31 % 0,45 % 0,78 % 0,78 % 1,69 % 2,44 % 4,31 % 

DE50 Bremen 0,10 % 0,19 % 0,23 % 0,40 % 0,02 % 0,03 % 0,04 % 0,07 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,02 % 0,19 % 0,36 % 0,55 % 0,93 % 0,98 % 1,97 % 2,94 % 5,13 % 
DE60 Hamburg 0,08 % 0,17 % 0,22 % 0,40 % 0,01 % 0,03 % 0,03 % 0,06 % 0,00 % 0,01 % 0,01 % 0,02 % 0,12 % 0,22 % 0,33 % 0,56 % 0,61 % 1,20 % 1,77 % 3,06 % 
DE71 Darmstadt 0,01 % 0,02 % 0,03 % 0,06 % 0,01 % 0,01 % 0,02 % 0,03 % 0,00 % 0,01 % 0,01 % 0,02 % 0,05 % 0,09 % 0,15 % 0,23 % 0,26 % 0,48 % 0,79 % 1,27 % 

DE72 Gießen 0,00 % 0,01 % 0,01 % 0,02 % 0,01 % 0,01 % 0,02 % 0,03 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,01 % 0,87 % 1,34 % 2,48 % 3,36 % 4,67 % 7,34 % 
13,48 

% 
18,49 

% 
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Obremenitev v % BDV 
sektorja Kmetijstvo Energetika in proizvodnja Gradbeništvo Cestni promet Železniški promet 

2020T 2020R 2030T 2030R 2020T 2020R 2030T 2030R 2020T 2020R 2030T 2030R 2020T 2020R 2030T 2030R 2020T 2020R 2030T 2030R 
DE73 Kassel 0,01 % 0,02 % 0,02 % 0,03 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,03 % 0,00 % 0,01 % 0,01 % 0,02 % 0,11 % 0,21 % 0,33 % 0,54 % 0,57 % 1,16 % 1,77 % 2,98 % 

DE80 
Mecklenb.-
Predpom. 0,01 % 0,02 % 0,03 % 0,06 % 0,02 % 0,04 % 0,05 % 0,09 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,01 % 0,23 % 0,50 % 0,78 % 1,44 % 1,22 % 2,78 % 4,23 % 7,93 % 

DE91 Braunschweig 0,00 % 0,01 % 0,01 % 0,02 % 0,00 % 0,01 % 0,01 % 0,02 % 0,00 % 0,00 % 0,01 % 0,01 % 0,16 % 0,32 % 0,48 % 0,85 % 0,86 % 1,78 % 2,59 % 4,66 % 
DE92 Hannover 0,00 % 0,01 % 0,01 % 0,02 % 0,01 % 0,01 % 0,02 % 0,03 % 0,00 % 0,01 % 0,01 % 0,02 % 0,11 % 0,22 % 0,35 % 0,58 % 0,61 % 1,23 % 1,86 % 3,19 % 
DE93 Lüneburg 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,02 % 0,03 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,01 % 0,06 % 0,12 % 0,18 % 0,32 % 0,33 % 0,67 % 0,96 % 1,75 % 
DE94 Weser-Ems 0,01 % 0,01 % 0,02 % 0,03 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,02 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,01 % 0,08 % 0,14 % 0,23 % 0,40 % 0,40 % 0,79 % 1,20 % 2,21 % 
DEA1 Düsseldorf 0,01 % 0,02 % 0,02 % 0,04 % 0,01 % 0,02 % 0,02 % 0,04 % 0,01 % 0,01 % 0,02 % 0,04 % 0,12 % 0,20 % 0,33 % 0,51 % 0,64 % 1,08 % 1,78 % 2,83 % 
DEA2 Köln 0,03 % 0,05 % 0,07 % 0,12 % 0,01 % 0,02 % 0,04 % 0,06 % 0,01 % 0,01 % 0,02 % 0,03 % 0,65 % 1,07 % 1,81 % 2,67 % 3,50 % 5,90 % 9,84 % 14,7 % 
DEA3 Münster 0,00 % 0,01 % 0,01 % 0,02 % 0,00 % 0,01 % 0,01 % 0,02 % 0,00 % 0,00 % 0,01 % 0,01 % 0,08 % 0,14 % 0,22 % 0,36 % 0,42 % 0,75 % 1,20 % 2,01 % 
DEA4 Detmold 0,01 % 0,02 % 0,02 % 0,04 % 0,00 % 0,01 % 0,01 % 0,02 % 0,00 % 0,01 % 0,01 % 0,02 % 0,06 % 0,12 % 0,18 % 0,33 % 0,31 % 0,67 % 0,96 % 1,81 % 
DEA5 Arnsberg 0,01 % 0,02 % 0,03 % 0,06 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,02 % 0,01 % 0,01 % 0,02 % 0,03 % 0,12 % 0,19 % 0,33 % 0.50 % 0,64 % 1,07 % 1,80 % 2,76 % 
DEB1 Koblenz 0,00 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,02 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,12 % 0,21 % 0,33 % 0,53 % 0,65 % 1,18 % 1,78 % 2,92 % 
DEB2 Trier 0,01 % 0,02 % 0,02 % 0,03 % 0,01 % 0,01 % 0,02 % 0,03 % 0,00 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,06 % 0,08 % 0,15 % 0,23 % 0,30 % 0,47 % 0,82 % 1,24 % 
DEB3 Porenje-Pfalška 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,02 % 0,01 % 0,01 % 0,02 % 0,03 % 0,00 % 0,00 % 0,01 % 0,01 % 0,22 % 0,35 % 0,59 % 0,84 % 1,19 % 1,93 % 3,19 % 4,61 % 
DEC0 Posarje 0,03 % 0,06 % 0,08 % 0,14 % 0,01 % 0,01 % 0,02 % 0,03 % 0,00 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,33 % 0,49 % 0,85 % 1,21 % 1,75 % 2,71 % 4,54 % 6,68 % 
DED1 Chemnitz 0,01 % 0,02 % 0,03 % 0,05 % 0,01 % 0,01 % 0,02 % 0,03 % 0,00 % 0,01 % 0,01 % 0,02 % 0,10 % 0,23 % 0,29 % 0,54 % 0,53 % 1,24 % 1,59 % 2,97 % 
DED2 Dresden 0,01 % 0,02 % 0,02 % 0,04 % 0,01 % 0,02 % 0,02 % 0,04 % 0,00 % 0,01 % 0,01 % 0,02 % 0,16 % 0,34 % 0,49 % 0,88 % 0,85 % 1,87 % 2,62 % 4,84 % 
DED3 Leipzig 0,02 % 0,04 % 0,04 % 0,08 % 0,02 % 0,03 % 0,04 % 0,07 % 0,00 % 0,01 % 0,01 % 0,02 % 0,24 % 0,49 % 0,64 % 1,14 % 1,26 % 2,71 % 3,43 % 6,26 % 
DEE0 Saška-Anhalt 0,01 % 0,02 % 0,02 % 0,03 % 0,01 % 0,02 % 0,02 % 0,04 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,01 % 0,08 % 0,18 % 0,26 % 0,50 % 0,43 % 0,98 % 1,43 % 2,73 % 

DEF0 
Schleswig-
Holstein 0,01 % 0,01 % 0,02 % 0,03 % 0,01 % 0,02 % 0,02 % 0,04 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,01 % 0,15 % 0,28 % 0,48 % 0,78 % 0,81 % 1,53 % 2,57 % 4,31 % 

DEG0 Thüringen 0,02 % 0,04 % 0,04 % 0,08 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,02 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,03 % 0,10 % 0,24 % 0,34 % 0,65 % 0,56 % 1,29 % 1,86 % 3,58 % 
FR10 Île de France 0,05 % 0,09 % 0,14 % 0,20 % 0,01 % 0,01 % 0,02 % 0,03 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,01 % 0,07 % 0,11 % 0,26 % 0,33 % 0,54 % 0,90 % 2,07 % 2,68 % 

FR21 
Šampanja-
Ardeni 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,02 % 0,03 % 0,04 % 0,00 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,26 % 0,39 % 0,85 % 1,08 % 1,98 % 3,15 % 6,77 % 8,68 % 

FR22 Pikardija 0,01 % 0,02 % 0,02 % 0,03 % 0,02 % 0,03 % 0,05 % 0,06 % 0,00 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,21 % 0,32 % 0,77 % 1,01 % 1,58 % 2,58 % 6,05 % 8,10 % 

FR23 
Zgornja 
Normandija 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,02 % 0,01 % 0,02 % 0,03 % 0,05 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,01 % 0,14 % 0,22 % 0,57 % 0,74 % 1,06 % 1,76 % 4,52 % 5,95 % 

FR24 Center 0,01 % 0,02 % 0,02 % 0,03 % 0,01 % 0,01 % 0,02 % 0,03 % 0,00 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,11 % 0,18 % 0,44 % 0,58 % 0,85 % 1,47 % 3,51 % 4,74 % 
FR25 Spodnja 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,02 % 0,03 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,07 % 0,11 % 0,30 % 0,40 % 0,51 % 0,85 % 2,32 % 3,24 % 
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Obremenitev v % BDV 
sektorja Kmetijstvo Energetika in proizvodnja Gradbeništvo Cestni promet Železniški promet 

2020T 2020R 2030T 2030R 2020T 2020R 2030T 2030R 2020T 2020R 2030T 2030R 2020T 2020R 2030T 2030R 2020T 2020R 2030T 2030R 
Normandija 

FR26 Burgundija 0,02 % 0,03 % 0,03 % 0,04 % 0,01 % 0,02 % 0,04 % 0,05 % 0,00 % 0,01 % 0,01 % 0,02 % 0,41 % 0,66 % 1,33 % 1,59 % 3,33 % 5,42 % 10,8 % 13,0 % 

FR30 
Nord - Pas-de-
Calais 0,01 % 0,02 % 0,03 % 0,04 % 0,02 % 0,03 % 0,05 % 0,07 % 0,00 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,28 % 0,41 % 1,08 % 1,41 % 2,05 % 3,31 % 8,48 % 11,3 % 

FR41 Lorena 0,01 % 0,01 % 0,02 % 0,02 % 0,01 % 0,02 % 0,04 % 0,05 % 0,00 % 0,00 % 0,01 % 0,01 % 0,34 % 0,44 % 1,04 % 1,32 % 2,47 % 3,46 % 8,0 % 10,3 % 
FR42 Alzacija 0,00 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,02 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,01 % 0,14 % 0,18 % 0,39 % 0,50 % 1,00 % 1,34 % 2,9 % 3,8 % 
FR43 Franche-Comté 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,02 % 0,01 % 0,01 % 0,02 % 0,03 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,01 % 0,26 % 0,41 % 0,88 % 1,13 % 2,09 % 3,35 % 7,1 % 9,1 % 
FR51 Pays de la Loire 0,00 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,02 % 0,03 % 0,03 % 0,00 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,06 % 0,10 % 0,27 % 0,36 % 0,45 % 0,77 % 2,1 % 2,9 % 
FR52 Bretanja 0,00 % 0,00 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,03 % 0,03 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,05 % 0,07 % 0,20 % 0,27 % 0,33 % 0,55 % 1,5 % 2,2 % 

FR53 
Poitou-
Charentes 0,00 % 0,00 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,02 % 0,03 % 0,04 % 0,00 % 0,00 % 0,01 % 0,01 % 0,03 % 0,05 % 0,16 % 0,23 % 0,20 % 0,37 % 1,3 % 1,9 % 

FR61 Akvitanija 0,01 % 0.01 % 0,02 % 0,03 % 0,01 % 0,02 % 0,05 % 0,06 % 0,00 % 0,00 % 0,01 % 0,01 % 0,04 % 0,07 % 0,26 % 0,38 % 0,30 % 0,58 % 2,1 % 3,1 % 
FR62 Midi-Pyrénées 0,01 % 0,01 % 0,02 % 0,03 % 0,01 % 0,02 % 0,03 % 0,04 % 0,00 % 0,00 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,03 % 0,09 % 0,16 % 0,10 % 0,21 % 0,8 % 1,3 % 
FR63 Limousin 0,01 % 0,02 % 0,03 % 0,03 % 0,02 % 0,03 % 0,05 % 0,07 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,12 % 0,22 % 0,67 % 0,93 % 0,95 % 1,79 % 5,4 % 7,6 % 
FR71 Rhône-Alpes 0,02 % 0,04 % 0,05 % 0,06 % 0,02 % 0,03 % 0,05 % 0,06 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,02 % 0,26 % 0,45 % 0,99 % 1,26 % 2,12 % 3,68 % 8,2 % 10,4 % 
FR72 Auvergne 0,01 % 0,01 % 0,02 % 0,02 % 0,02 % 0,03 % 0,04 % 0,06 % 0,00 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,20 % 0,36 % 0,99 % 1,32 % 1,63 % 2,99 % 8,1 % 10,8 % 

FR81 
Languedoc-
Roussillon 0,01 % 0,02 % 0,03 % 0,05 % 0,02 % 0,03 % 0,06 % 0,07 % 0,00 % 0,00 % 0,01 % 0,01 % 0,07 % 0,13 % 0,36 % 0,50 % 0,56 % 1,07 % 3,0 % 4,1 % 

FR82 
Provence-Alpes-
Côte d'Azur 0,01 % 0,02 % 0,04 % 0,05 % 0,04 % 0,06 % 0,10 % 0,12 % 0,01 % 0,01 % 0,02 % 0,02 % 0,22 % 0,41 % 1,00 % 1,34 % 1,80 % 3,42 % 8,3 % 11,1 % 

FR83 Corse 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,01 % 0,0 % 0,0 % 
ITC1 Piemont 0,05 % 0,08 % 0,14 % 0,20 % 0,07 % 0,11 % 0,20 % 0,28 % 0,04 % 0,06 % 0,11 % 0,15 % 0,83 % 1,30 % 2,82 % 3,78 % 8,85 % 14,4% 30,9% 41,9% 
ITC2 Dolina Aoste 0,04 % 0,07 % 0,13 % 0,17 % 0,09 % 0,15 % 0,27 % 0,38 % 0,01 % 0,02 % 0,03 % 0,04 % 0,36 % 0,57 % 1,39 % 2,08 % 3,57% 6,08 % 14,9 % 22,6 % 
ITC3 Liguria 0,09 % 0,15 % 0,28 % 0,40 % 0,09 % 0,16 % 0,33 % 0,48 % 0,01 % 0,03 % 0,05 % 0,07 % 0,4 % 0,7 % 1,5 % 2,2 % 4,2 % 7,0 % 16,4 % 23,7 % 
ITC4 Lombardija 0,05 % 0,09 % 0,14 % 0,22 % 0,05 % 0,09 % 0,17 % 0,25 % 0,03 % 0,06 % 0,09 % 0,13 % 0,8 % 1,4 % 2,9 % 4,2 % 8,6 % 14,7 % 31,2 % 45,5 % 
ITD1 Bolzano-Bozen 0,07 % 0,15 % 0,15 % 0,27 % 0,13 % 0,30 % 0,30 % 0,53 % 0,03 % 0,07 % 0,06 % 0,10 % 0,9 % 2,0 % 2,8 % 4,9 % 8,9 % 20,6 % 29,2 % 51,3 % 
ITD2 P. A. Trento 0,03 % 0,07 % 0,09 % 0,14 % 0,07 % 0,15 % 0,20 % 0,34% 0,01 % 0,03 % 0,03 % 0,05 % 0,4 % 0,9 % 1,6 % 2,8 % 4,3 % 9,8 % 16,8 % 29,3 % 
ITD3 Benečija 0,06 % 0,12 % 0,16 % 0,26 % 0,07 % 0,15 % 0,22 % 0,38% 0,02 % 0,05 % 0,06 % 0,10 % 0,8 % 1,7 % 2,9 % 5,0 % 8,2 % 17,6 % 30,7 % 52,7 % 

ITD4 
Furlanija-Julijska 
krajina 0,09 % 0,21 % 0,26 % 0,52 % 0,17 % 0,40 % 0,51 % 1,01% 0,11 % 0,27 % 0,36 % 0,74 % 0,8 % 1,9 % 3,2 % 6,9 % 7,7 % 19,2 % 32,0 % 71,5 % 

ITD5 Emilija-Romanja 0,04 % 0,08 % 0,12 % 0,19 % 0,06 % 0,11 % 0,19 % 0,30 % 0,02 % 0,04 % 0,06 % 0,09 % 0,7 % 1,2 % 2,6 % 4,2 % 6,8 % 13,0 % 26,7 % 44,3 % 
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Obremenitev v % BDV 
sektorja Kmetijstvo Energetika in proizvodnja Gradbeništvo Cestni promet Železniški promet 

2020T 2020R 2030T 2030R 2020T 2020R 2030T 2030R 2020T 2020R 2030T 2030R 2020T 2020R 2030T 2030R 2020T 2020R 2030T 2030R 
ITE1 Toskana 0,03 % 0,06 % 0,10 % 0,15 % 0,04 % 0,08 % 0,15 % 0,22 % 0,01 % 0,02 % 0,04 % 0,05 % 0,3 % 0,6 % 1,3 % 2,1 % 3,2 % 6,0 % 13,6 % 22,3 % 
ITE2 Umbrija 0,01 % 0,01 % 0,02 % 0,03 % 0,03 % 0,06 % 0,10 % 0,16 % 0,01 % 0,02 % 0,03 % 0,04 % 0,1 % 0,2 % 0,4 % 0,7 % 0,9 % 1,8 % 3,9 % 7,4 % 
ITE3 Marke 0,02 % 0,04 % 0,05 % 0,09 % 0,03 % 0,06 % 0,10 % 0,16 % 0,01 % 0,02 % 0,03 % 0,04 % 0,2 % 0,4 % 0,9 % 1,5 % 2,2 % 4,4 % 9,0 % 16,3 % 
ITE4 Lacij 0,03 % 0,06 % 0,10 % 0,16 % 0,04 % 0,08 % 0,12 % 0,19 % 0,01 % 0,02 % 0,03 % 0,05 % 0,1 % 0,1 % 0,2 % 0,4 % 0,5 % 1,0 % 2,3 % 4,2 % 
ITF1 Abruci 0,01 % 0,03 % 0,04 % 0,06 % 0,04 % 0,07 % 0,14 % 0,23 % 0,01 % 0,02 % 0,04 % 0,06 % 0,2 % 0,4 % 0,8 % 1,4 % 2,0 % 3,8 % 8,6 % 14,7 % 
ITF2 Molize 0,00 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,04 % 0,08 % 0,15 % 0,27 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,2 % 0,3 % 0,6 % 1,2 % 1,4 % 3,0 % 5,7 % 12,6 % 
ITF3 Kampanija 0,04 % 0,08 % 0,12 % 0,21 % 0,07 % 0,13 % 0,25 % 0,42 % 0,01 % 0,01 % 0,03 % 0,04 % 0,1 % 0,2 % 0,4 % 0,7 % 0,8 % 1,6 % 3,3 % 7,0 % 
ITF4 Apulija 0,03 % 0,06 % 0,09 % 0,16 % 0,03 % 0,05 % 0,09 % 0,16 % 0,00 % 0,01 % 0,01 % 0,02 % 0,1 % 0,1 % 0,3 % 0,5 % 0,6 % 1,3 % 2,5 % 5,3 % 
ITF5 Bazilikata 0,00 % 0,01 % 0,01 % 0,02 % 0,03 % 0,06 % 0,10 % 0,16 % 0,01 % 0,02 % 0,03 % 0,06 % 0,1 % 0,1 % 0,2 % 0,4 % 0,6 % 1,0 % 2,1 % 4,2 % 
ITF6 Kalabrija 0,01 % 0,02 % 0,03 % 0,06 % 0,02 % 0,05 % 0,09 % 0,16 % 0,01 % 0,01 % 0,02 % 0,03 % 0,0 % 0,1 % 0,2 % 0,3 % 0,3 % 0,7 % 1,4 % 3,0 % 
ITG1 Sicilija 0,01 % 0,01 % 0,02 % 0,03 % 0,01 % 0,01 % 0,02 % 0,04 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,01 % 0,0 % 0,0 % 0,1 % 0,1 % 0,2 % 0,4 % 0,7 % 1,3 % 
ITG2 Sardinija 0,00 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,02 % 0,04 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,1 % 0,1 % 

SI01 
Vzhodna 
Slovenija 0,03 % 0,07 % 0,11 % 0,20 % 0,04 % 0,09 % 0,16 % 0,30 % 0,01 % 0,03 % 0,07 % 0,13 % 0,5 % 1,2 % 2,8 % 4,7 % 4,4 % 9,8 % 22,7 % 39,1 % 

SI02 
Zahodna 
Slovenija 0,13 % 0,30 % 0,61 % 1,18 % 0,11 % 0,26 % 0,52 % 0,99 % 0,05 % 0,13 % 0,39 % 0,81 % 0,6 % 1,4 % 3,0 % 5,5 % 4,8 % 11,2 % 24,8 % 45,8 % 

AT111 
Srednja 
Gradiščanska 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,1 % 

AT112 
Severna 
Gradiščanska 0,02 % 0,04 % 0,04 % 0,07 % 0,01 % 0,02 % 0,02 % 0,03 % 0,00 % 0,01 % 0,01 % 0,02 % 0,1 % 0,2 % 0,2 % 0,4 % 0,3 % 0,6 % 0,8 % 1,2 % 

AT113 
Južna 
Gradiščanska 0,11 % 0,26 % 0,44 % 0,83 % 0,02 % 0,05 % 0,04 % 0,08 % 0,00 % 0,00 % 0,01 % 0,01 % 0,1 % 0,3 % 0,4 % 0,7 % 0,4 % 1,0 % 1,4 % 2,3 % 

AT121 
Mostviertel-
Eisenwurz. 0,02 % 0,05 % 0,06 % 0,11 % 0,01 % 0,02 % 0,02 % 0,03 % 0,00 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,1 % 0,1 % 0,2 % 0,3 % 0,2 % 0,5 % 0,5 % 0,9 % 

AT122 
Spodnja Avstrija 
- jug 0,01 % 0,02 % 0,02 % 0,04 % 0,01 % 0,02 % 0,02 % 0,03 % 0,00 % 0,01 % 0,02 % 0,02 % 0,1 % 0,1 % 0,3 % 0,5 % 0,2 % 0,5 % 0,9 % 1,6 % 

AT123 Sankt Pölten 0,03 % 0,08 % 0,11 % 0,20 % 0,01 % 0,03 % 0,03 % 0,06 % 0,00 % 0,01 % 0,01 % 0,02 % 0,0 % 0,0 % 0,1 % 0,2 % 0,1 % 0,2 % 0,3 % 0,5 % 
AT124 Waldviertel 0,01 % 0,02 % 0,02 % 0,04 % 0,01 % 0,02 % 0,02 % 0,04 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,01 % 0,0 % 0,1 % 0,1 % 0,2 % 0,1 % 0,2 % 0,4 % 0,6 % 
AT125 Weinviertel 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,02 % 0,02 % 0,05 % 0,05 % 0,10 % 0,00 % 0,01 % 0,01 % 0,02 % 0,1 % 0,2 % 0,4 % 0,7 % 0,4 % 0,8 % 1,4 % 2,3 % 

AT126 
Dunaj z 
okolico/sever 0,01 % 0,03 % 0,04 % 0,07 % 0,00 % 0,01 % 0,01 % 0,02 % 0,00 % 0,01 % 0,01 % 0,02 % 0,0 % 0,1 % 0,1 % 0,2 % 0,1 % 0,2 % 0,4 % 0,6 % 

AT127 
Dunaj z 
okolico/jug 0,31 % 0,69 % 0,83 % 1,56 % 0,01 % 0,03 % 0,04 % 0,06 % 0,01 % 0,02 % 0,03 % 0,05 % 0,1 % 0,2 % 0,2 % 0,3 % 0,2 % 0,5 % 0,7 % 1,1 % 

AT130 Dunaj 0,05 % 0,11 % 0,17 % 0,30 % 0,01 % 0,02 % 0,02 % 0,04 % 0,00 % 0,01 % 0,01 % 0,03 % 0,0 % 0,0 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,2 % 0,2 % 0,4 % 
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Obremenitev v % BDV 
sektorja Kmetijstvo Energetika in proizvodnja Gradbeništvo Cestni promet Železniški promet 

2020T 2020R 2030T 2030R 2020T 2020R 2030T 2030R 2020T 2020R 2030T 2030R 2020T 2020R 2030T 2030R 2020T 2020R 2030T 2030R 
AT211 Celovec-Beljak 1,10 % 2,71 % 3,82 % 7,68 % 0,36 % 0,84 % 1,00 % 1,88 % 0,26 % 0,64 % 1,32 % 2,58 % 2,2 % 5,6 % 10,2 % 20,8 % 6,7 % 17,6 % 32,3 % 67,9 % 
AT212 Zgornja Koroška 0,28 % 0,72 % 0,77 % 1,61 % 0,24 % 0,59 % 0,77 % 1,55 % 0,02 % 0,04 % 0,06 % 0,11 % 0,7 % 1,8 % 2,9 % 5, 9% 2,1 % 6,0 % 9,4 % 19,4 % 
AT213 Spodnja Koroška 0,24 % 0,60 % 0,72 % 1,47 % 0,08 % 0,20 % 0,15 % 0,30 % 0,02 % 0,06 % 0,09 % 0,16 % 0,6 % 1,5 % 2,4 % 5,2 % 1,8 % 4,9 % 7,6 % 17,0 % 
AT221 Gradec 0,12 % 0,26 % 0,34 % 0,59 % 0,06 % 0,14 % 0,15 % 0,27 % 0,03 % 0,07 % 0,12 % 0,21 % 0,6 % 1,4 % 2,5 % 4,0 % 2,1 % 4,6 % 8,4 % 13,2 % 
AT222 Liezen 0,07 % 0,15 % 0,17 % 0,33 % 0,03 % 0,07 % 0,07 % 0,13 % 0,03 % 0,06 % 0,10 % 0,19 % 0,4 % 1,0 % 1,6 % 2,4% 1,5 % 3,5 % 5,4 % 8,1 % 

AT223 
Vzhodna Zgornja 
Štajerska 0,03 % 0,06 % 0,09 % 0,14 % 0,01 % 0,02 % 0,02 % 0,04 % 0,01 % 0,02 % 0,04 % 0,07 % 0,3 % 0,5 % 1,1 % 1,7 % 0,8 % 1,7 % 3,3 % 5,0 % 

AT224 
Vzhodna 
Štajerska 0,01 % 0,02 % 0,04 % 0,07 % 0,01 % 0,02 % 0,02 % 0,05 % 0,00 % 0,01 % 0,01 % 0,02 % 0,0 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,2 % 0,3 % 0,4 % 

AT225 
Zahodna in 
Južna Štajerska 0,04 % 0,11 % 0,14 % 0,29 % 0,03 % 0,07 % 0,08 % 0,14 % 0,02 % 0,04 % 0,08 % 0,14 % 0,1 % 0,3 % 0,5 % 0,8 % 0,5 % 1,1 % 1,5 % 2,5 % 

AT226 
Zahodna Zgornja 
Štajerska 0,12 % 0,28 % 0,36 % 0,64 % 0,14 % 0,30 % 0,38 % 0,67 % 0,08 % 0,17 % 0,29 % 0,52 % 1,6 % 3,9 % 9,2 % 16,4 % 5,2 % 12,6 % 29,8 % 54,2 % 

AT311 Innviertel 0,02 % 0,04 % 0,04 % 0,08 % 0,01 % 0,03 % 0,02 % 0,04 % 0,02 % 0,06 % 0,08 % 0,14 % 0,2 % 0,6 % 0,7 % 1,2 % 0,8 % 2,0 % 2,4 % 4,1 % 
AT312 Linz-Wels 0,32 % 0,72 % 1,07 % 2,00 % 0,04 % 0,10 % 0,11 % 0,20 % 0,03 % 0,07 % 0,12 % 0,22 % 0,7 % 1,7 % 2,1 % 3,5 % 2,4 % 5,6 % 7,0 % 11,5 % 
AT313 Mühlviertel 0,01 % 0,02 % 0,02 % 0,04 % 0,02 % 0,04 % 0,04 % 0,06 % 0,01 % 0,02 % 0,03 % 0,06 % 0,2 % 0,4 % 0,6 % 0,9 % 0,5 % 1,3 % 1,8 % 3,1 % 
AT314 Steyr-Kirchdorf 0,02 % 0,04 % 0,05 % 0,09 % 0,01 % 0,03 % 0,02 % 0,04 % 0,01 % 0,02 % 0,02 % 0,04 % 0,3 % 0,8 % 1,1 % 2,0 % 1,0 % 2,5 % 3,7 % 6,6 % 
AT315 Traunviertel 0,05 % 0,12 % 0,14 % 0,26 % 0,02 % 0,05 % 0,05 % 0,09 % 0,02 % 0,04 % 0,06 % 0,11 % 0,2 % 0,6 % 0,9 % 2,0 % 0,6 % 1,8 % 3,0 % 6,6 % 
AT321 Lungau 0,60 % 1,51 % 2,08 % 4,37 % 0,14 % 0,34 % 0,40 % 0,85 % 0,01 % 0,04 % 0,04 % 0,10 % 0,8 % 1,8 % 2,7 % 4,9 % 2,5 % 5,9 % 8,7 % 16,3 % 
AT322 Pinzgau-Pongau 0,42 % 1,04 % 1,31 % 2,60 % 0,05 % 0,13 % 0,13 % 0,26 % 0,02 % 0,05 % 0,07 % 0,14 % 0,1 % 0,4 % 0,6 % 1,5 % 0,5 % 1,4 % 2,1 % 5,1 % 

AT323 
Salzburg in 
okolica 0,41 % 0,96 % 1,08 % 1,98 % 0,06 % 0,15 % 0,15 % 0,27 % 0,05 % 0,12 % 0,19 % 0,32 % 0,3 % 0,7 % 1,3 % 2,8 % 0,9 % 2,5 % 4,2 % 9,3 % 

AT331 Außerfern 0,17 % 0,38 % 0,34 % 0,74 % 0,01 % 0,02 % 0,01 % 0,03 % 0,01 % 0,03 % 0,04 % 0,07 % 0,3 % 0,6 % 0,4 % 0,5 % 0,9 % 1,8 % 1,3 % 1,7 % 
AT332 Innsbruck 1,11 % 2,72 % 3,12 % 6,50 % 0,08 % 0,21 % 0,19 % 0,38 % 0,07 % 0,17 % 0,32 % 0,62 % 0,4 % 1,0 % 1,7 % 3,7 % 1,3 % 3,4 % 5,5 % 12,1 % 

AT333 
Vzhodna 
Tirolska 0,14 % 0,36 % 0,54 % 1,14 % 0,25 % 0,60 % 0,84 % 1,61 % 0,14 % 0,31 % 0,52 % 0,94 % 0,7 % 2,0 % 4,0 % 8,4 % 2,2 % 6,4 % 13,2 % 27,8 % 

AT334 Tiroler Oberland 0,54 % 1,23 % 1,44 % 2,73 % 0,06 % 0,14 % 0,15 % 0,28 % 0,01 % 0,03 % 0,03 % 0,05 % 0,1 % 0,3 % 0,3 % 0,5 % 0,3 % 0,9 % 0,9 % 1,6 % 
AT335 Tiroler Unterland 0,45 % 1,02 % 0,95 % 1,72 % 0,03 % 0,08 % 0,07 % 0,13 % 0,02 % 0,05 % 0,07 % 0,13 % 0,6 % 1,4 % 1,7 % 2,9 % 1,8 % 4,6 % 5,8 % 9,7 % 

AT341 
Bludenz-
Bregenzer Wald 0,19 % 0,40 % 0,28 % 0,54 % 0,02 % 0,05 % 0,05 % 0,09 % 0,01 % 0,02 % 0,02 % 0,04 % 0,3 % 0,7 % 0,7 % 1,1 % 0,9 % 2,3 % 2,4 % 3,7 % 

AT342 

Porenje –
območje 
Bodenskega 
jezera 0,39 % 0,90 % 1,13 % 1,99 % 0,04 % 0,08 % 0,08 % 0,14 % 0,02 % 0,04 % 0,06 % 0,11 % 0,5 % 1,2 % 1,8 % 3,4 % 1,6 % 3,9 % 5,8 % 11,4 % 
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Obremenitev v % BDV 
sektorja Kmetijstvo Energetika in proizvodnja Gradbeništvo Cestni promet Železniški promet 

2020T 2020R 2030T 2030R 2020T 2020R 2030T 2030R 2020T 2020R 2030T 2030R 2020T 2020R 2030T 2030R 2020T 2020R 2030T 2030R 
CH011 Vaud  0,00 % 0,00 % 0,01% 0,01 % 0,00 % 0,00 % 0,01 % 0,01 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 
CH012 Valais  0,00 % 0,01 % 0,02 % 0,02 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,1 % 0,1 % 
CH013 Ženeva  0,11 % 0,17 % 0,37 % 0,49 % 0,01 % 0,02 % 0,03 % 0,03 % 0,00 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,2 % 0,3 % 0,5 % 0,6 % 1,1 % 1,3 % 2,4 % 2,8 % 
CH021 Bern 0,02 % 0,02 % 0,06 % 0,08 % 0,01 % 0,01 % 0,0 1% 0,02 % 0,00 % 0,01 % 0,01 % 0,02 % 0,3 % 0,3 % 0,5 % 0,6 % 1,1 % 1,2 % 2,4 % 2,8 % 
CH022 Fribourg  0,02 % 0,02 % 0,06 % 0,08 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,02 % 0,00 % 0,01 % 0,01 % 0,02 % 0,3 % 0,3 % 0,5 % 0,6 % 1,1 % 1,2 % 2,4 % 2,8 % 
CH023 Solothurn  0,02 % 0,02 % 0,06 % 0,08 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,02 % 0,00 % 0,01 % 0,01 % 0,02 % 0,3 % 0,3 % 0,5 % 0,6 % 1,1 % 1,2 % 2,4 % 2,8 % 
CH024 Neuchâtel  0,02 % 0,02 % 0,06 % 0,08 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,02 % 0,00 % 0,01 % 0,01 % 0,02 % 0,3 % 0,3 % 0,5 % 0,6 % 1,1 % 1,2 % 2,4 % 2,8 % 
CH025 Jura  0,02 % 0,02 % 0,06 % 0,08 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,02 % 0,00 % 0,01 % 0,01 % 0,02 % 0,3 % 0,3 % 0,5 % 0,6 % 1,1 % 1,2 % 2,4 % 2,8 % 
CH031 Basel-mesto  0,04 % 0,05 % 0,12 % 0,17 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,02 % 0,00 % 0,00 % 0,01 % 0,01 % 0,3 % 0,3 % 0,7 % 0,8 % 1,4 % 1,4 % 3,0 % 3,5 % 
CH032 Basel-okolica  0,04 % 0,05 % 0,12 % 0,17 % 0,01 % 0,01 % 0,02 % 0,03 % 0,00 % 0,00 % 0,01 % 0,01 % 0,3 % 0,3 % 0,7 % 0,8 % 1,4 % 1,4 % 3,0 % 3,5 % 
CH033 Aargau  0,04 % 0,05 % 0,12 % 0,17 % 0,01 % 0,01 % 0,02 % 0,03 % 0,00 % 0,00 % 0,01 % 0,01 % 0,3 % 0,3 % 0,7 % 0,8 % 1,4 % 1,4 % 3,0 % 3,5 % 
CH040 Zürich  0,03 % 0,03 % 0,08 % 0,12 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,02 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,01 % 0,1 % 0,1 % 0,2 % 0,3 % 0,5 % 0,5 % 1,0 % 1,1 % 
CH051 Glarus  0,02 % 0,02 % 0,04 % 0,06 % 0,01 % 0,01 % 0,02 % 0,02 % 0,00 % 0,00 % 0,01 % 0,01 % 0,3 % 0,3 % 0,6 % 0,8 % 1,2 % 1,3 % 2,8 % 3,6 % 
CH052 Schaffhausen  0,02 % 0,02 % 0,04 % 0,06 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,02 % 0,00 % 0,00 % 0,01 % 0,01 % 0,3 % 0,3 % 0,6 % 0,8 % 1,2 % 1,3 % 2,8 % 3,6 % 

CH053 
Appenzell 
Ausserrhod. 0,02 % 0,02 % 0,04 % 0,06 % 0,01 % 0,01 % 0,02 % 0,02 % 0,00 % 0,00 % 0,01 % 0,01 % 0,3 % 0,3 % 0,6 % 0,8 % 1,2 % 1,3 % 2,8 % 3,6 % 

CH054 
Appenzell 
Innerrhoden  0,02 % 0,02 % 0,04 % 0,06 % 0,01 % 0,01 % 0,02 % 0,02 % 0,00 % 0,00 % 0,01 % 0,01 % 0,3 % 0,3 % 0,7 % 0,8 % 1,2 % 1,4 % 2,8 % 3,7 % 

CH055 St. Gallen  0,02 % 0,02 % 0,04 % 0,06 % 0,01 % 0,01 % 0,02 % 0,02 % 0,00 % 0,00 % 0,01 % 0,01 % 0,3 % 0,3 % 0,6 % 0,8 % 1,2 % 1,3 % 2,8 % 3,6 % 
CH056 Grisons  0,02 % 0,02 % 0,04 % 0,06 % 0,01 % 0,01 % 0,02 % 0,02 % 0,00 % 0,00 % 0,01 % 0,01 % 0,3 % 0,3 % 0,6 % 0,8 % 1,2 % 1,3 % 2,8 % 3,6 % 
CH057 Thurgau 0,02 % 0,02 % 0,04 % 0,06 % 0,01 % 0,01 % 0,02 % 0,02 % 0,00 % 0,00 % 0,01 % 0,01 % 0,3 % 0,3 % 0,6 % 0,8 % 1,2 % 1,3 % 2,8 % 3,6 % 
CH061 Luzern 0,02 % 0,02 % 0,05 % 0,07 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,02 % 0,00 % 0,00 % 0,01 % 0,01 % 0,4 % 0,4 % 0,7 % 0,7 % 1,7 % 1,7 % 3,1 % 3,4 % 
CH062 Uri  0,02 % 0,02 % 0,05 % 0,07 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,02 % 0,00 % 0,00 % 0,01 % 0,01 % 0,4 % 0,4 % 0,7 % 0,7 % 1,7 % 1,7 % 3,1 % 3,4 % 
CH063 Schwyz  0,02 % 0,02 % 0,05 % 0,07 % 0,01 % 0,01 % 0,02 % 0,02 % 0,00 % 0,00 % 0,01 % 0,01 % 0,4 % 0,4 % 0,7 % 0,7 % 1,7 % 1,7 % 3,1 % 3,4 % 
CH064 Obwalden  0,02 % 0,02 % 0,05 % 0,07 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,02 % 0,00 % 0,00 % 0,01 % 0,01 % 0,4 % 0,4 % 0,7 % 0,7 % 1,7 % 1,7 % 3,1 % 3,4 % 
CH065 Nidwalden  0,02 % 0,02 % 0,05 % 0,07 % 0,01 % 0,01 % 0,02 % 0,02 % 0,00 % 0,00 % 0,01 % 0,01 % 0,4 % 0,4 % 0,7 % 0,7 % 1,7 % 1,7 % 3,1 % 3,4 % 
CH066 Zug  0,02 % 0,02 % 0,05 % 0,07 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,02 % 0,00 % 0,00 % 0,01 % 0,01 % 0,4 % 0,4 % 0,7 % 0,7 % 1,7 % 1,7 % 3,1 % 3,4 % 
CH070 Ticino 0,23 % 0,23 % 0,56 % 0,72 % 0,08 % 0,08 % 0,16 % 0,20 % 0,03 % 0,03 % 0,05 % 0,06 % 2,7 % 2,6 % 5,4 % 6,0 % 12,0 % 11,8 % 24,1 % 27,0 % 
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PRILOGA 2: KVALITATIVNA OCENA 

 

ŠTUDIJE O EKONOMSKIH INSTRUMENTIH 
Naslednje tabele povzemajo glavne rezultate nekaterih drugih ključnih študij v zvezi z: 

› mehanizmi odziva cestnih prevoznikov 

› mehanizmi odziva prevozno intenzivnih sektorjev (špediterji) 

› učinki na regionalna gospodarstva v alpskem prostoru. 

 

REZULTATI ZA GLAVNE VZORCE ODZIVA – CESTNI PREVOZNIKI 

Naziv študije Vzorci odziva prevoznikov in 
ponudnikov logističnih storitev 

Podatki o stopnjah 
prenosa stroškov 

Druge informacije 

Internacionali-
zacijski ukrepi in 
politika  
IMPACT (2008) 

Ni posebnih domnev o vzorcih 
odziva. Pri oceni učinka sta bila 
uporabljena modela TREMOVE 
in TRANSTOOL. 

Ni posebne informacije o 
tem. 

 

Morebitni učinki 
diferenciranih 
pristojbin za 
uporabnike na 
intermodalne 
verige in modalno 
spremembo 
Končni izsledek 
D10.2 projekta 
DIFFERENT 
(2008) 

Optimizacija učinkovitosti: 
› Cestni prevozniki že iščejo 

načine za čim večje zmanjšanje 
stroškov, da bi lahko bili 
konkurenčni na trgu. 

Modalna preusmeritev: 
› Diferencirane pristojbine vodijo 

k večji uporabi intermodalnih 
storitev. 

› Glede na simulacije je 
intermodalni prevoz blaga 
privlačen na srednje dolgih in 
dolgih poteh (tj. od 500 km 
naprej) 

Študija predpostavlja, da 
bo povečanje prevoznih 
stroškov bremenilo 
končnega uporabnika, tj. 
da se stroški lahko 
prenesejo. 

Raziskava opisuje 
ovire za modalno 
preusmeritev in za 
uporabo 
intermodalnih 
rešitev. 
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REZULTATI ZA GLAVNE VZORCE ODZIVA – CESTNI PREVOZNIKI 

Naziv študije Vzorci odziva prevoznikov in 
ponudnikov logističnih storitev 

Podatki o stopnjah 
prenosa stroškov 

Druge informacije 

EU COM ocena 
učinka direktive o 
evrovinjeti (2008) 

Ocena učinka ne daje podrobnih 
informacij o mehanizmih odziva. 
Zagotavlja nekatere splošne 
ocene: 
› Izvedba pristojbin/taks bi vodila 

k zmanjšanju količin, ki se 
prevažajo po cesti.  

› Obvoz prometa je lahko eden 
od neželenih učinkov določanja 
cen, če se cestnina zaračuna 
samo na avtocestah. 

› Preusmeritev s ceste na 
železnico postane privlačna 
samo na dolge razdalje. 

Ni posebne informacije o 
tem. 

Ovire za modalno 
preusmeritev: 
› Potreba po večji 

prožnosti (procesi 
„ravno ob pravem 
času“). 

Ocena LSVA  
Ecoplan in 
INFRAS (2007) 

Optimizacija voznega parka:  
› Kratkoročno: večja uporaba 

lahkih tovornih vozil, ker se 
zanje ne zaračunajo pristojbine. 
Ta strategija je bila zopet 
spremenjena zaradi povečanja 
stroškov dela. 

› Uporaba razredov višje teže 
(zaradi višjih omejitev teže). 

› Večja uporaba HGV iz višjih 
razredov Euro zaradi 
diferenciacije pristojbine za 
HGV. 

Optimizacija procesov: 
› večja uporaba pretočnega 

skladiščenja 

› več družb in spojitev 

› združevanje naročil za prevoze. 

Dinamične prilagoditve: 
› proces koncentracije na trgu 

cestnih prevozov. 

 

› Ponudniki logističnih 
storitev imajo večji 
potencial za prenos 
stroškov kakor čisti 
cestni prevozniki. 

› Ponudniki logističnih 
storitev: prenos 
stroškov na domačem 
trgu: 90 %, na 
mednarodnem trgu: 
20 %. 

› Cestni prevozniki: 
prenos vseh stroškov 
je mogoč kratkoročno, 
dolgoročno samo okoli 
50 %. 

 
Stopnje prenosa 
stroškov so odvisne tudi 
od vrste blaga in statusa 
špediterja (zasebni, 
javni). 

Za nekatera 
prevozna podjetja je 
pristojbina HGV 
sprožila proces 
optimizacije, ki je bil 
ugoden za druge 
tržne segmente. 
 
Ovire za 
optimizacijo: 
› Prevozni sektor se 

vse bolj usmerja k 
manjšim pošiljkam. 

› Velik konkurenčni 
pritisk. 

Ocena švicarske 
politike za 
modalno 
preusmeritev 
Vatter in Synergo 
(2009) 

Glej rezultate Ecolplan in 
INFRAS (2007) 
Iz dodatnih intervjujev jasno 
izhaja, da za prevoz na dolge 
razdalje spodbuda od švicarske 
takse za HGV ne zadostuje za 
spremembo načina prevoza. 

Povračil takse za HGV 
za storitve 
kombiniranega prevoza 
po prodajni verigi 
navzgor in navzdol ne 
prejmejo v celoti 
špediterji. 
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REZULTATI ZA GLAVNE VZORCE ODZIVA – CESTNI PREVOZNIKI 

Naziv študije Vzorci odziva prevoznikov in 
ponudnikov logističnih storitev 

Podatki o stopnjah 
prenosa stroškov 

Druge informacije 

Regionalni učinki 
ACE 
Infras (2010) 

› Nadaljnji potenciali učinkovitosti 
vozil so omejeni, saj je bila 
učinkovitost že optimizirana z 
uvedbo takse za vozila HGV. 

› Pri prevozu na kratke razdalje 
obstaja velik potencial za 
zmanjšanje praznih voženj. 

› Uporaba oprtnega vlaka je 
privlačna samo, če je celotna 
razdalja prevoza > 180 km in če 
so storitve po prodajni verigi 
navzdol in navzgor < 110 km. 

Predvideva se, da so 
stopnje prenosa stroškov 
odvisne od vrednosti 
blaga: 
› 50 % prenos za blago 

nizke vrednosti 
(kmetijstvo, razsuti 
tovor, jeklo itd.) 

› 75 % prenos za blago 
srednje vrednosti 
(kemični izdelki, papir) 

› 100 % prenos za 
proizvode visoke 
vrednosti. 

Iz razprav med 
delavnico je postalo 
očitno, da se 
prevozniki bojijo 
oviranja pretoka 
prometa s strani 
instrumenta 
upravljanja prometa 
(npr. zaradi 
pomanjkanja 
dovolilnic). 

Ocena nemške 
cestnine HGV  
Bundesamt für 
Güterverkehr 
(2006) 

Vozni park: 
› Diferenciacija cestnin ima za 

posledico preusmeritev 
voznega parka v Euro 5. 

› Cestnina ima za posledico 
povečanje lahkih tovornih vozil 
< 12 t. 

Optimizacija procesov za 
zmanjšanje praznih voženj: 
› optimizacija poti  

› združevanje naročil prevozov s 
pomočjo tovornih platform 

› sodelovanje. 

Ponovni obvoz: 
Nemška cestnina za HGV se 
uporablja samo za avtoceste. To 
je vodilo k nekaterim 
preusmeritvam k podrejenemu 
cestnemu omrežju. Vendar je ta 
preusmeritev omejena zaradi 
povečanja potovalnega časa. 

› V večini segmentov se 
lahko stroški iz cestnin 
HGV v celoti prenesejo 
na špediterje.  

› Prenos stroškov ni v 
celoti mogoč v 
prehrambnem sektorju, 
gradbeništvu, za 
prevoze avtomobilov in 
pohištva.  

› Tudi trg za promptne 
nakupe ne omogoča 
celotnega prenosa 
stroškov zaradi velike 
konkurence.  

› Stroške cestnin za 
prazne povratne 
vožnje ali prenose 
večinoma nosijo 
prevozniki.  

Časovna razlika 
med plačilom 
cestnine za HGV in 
izstavitve računa 
vodi k večji potrebi 
po finančnem 
kapitalu pri 
prevoznikih.  
Ovire za 
optimizacijo: 
› Strukturni učinek 

potrošniških 
vzorcev z večjim 
poudarkom na 
blagu visoke 
vrednosti. 

Tabela 43 
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REZULTATI ZA GLAVNE VZORCE ODZIVA – PREVOZNO INTENZIVNI SEKTORJI 

Naziv študije Vzorci odziva prevoznikov in 
ponudnikov logističnih storitev 

Informacije o prenosu 
stroškov na podlagi stopenj 

Morebitni učinki 
diferenciranih pristojbin 
za uporabnike na 
intermodalne verige in 
modalno spremembo 
Končni izsledek D10.2 
projekta 
DIFFERENT (2008) 

Iz raziskave o prevozno intenzivnih 
industrijah izhajajo naslednji ključni 
rezultati: 
› Cena prevoza ni edini vidik, ki določa 

izbiro načina prevoza. 

› Nekatera podjetja so na dolgi rok razvila 
logistične strategije. Spremembe se 
uvedejo, če je zagotovljena varnost 
načrtovanja.  

Študija domneva, da bo 
povečanje prevoznih stroškov 
nosil končni uporabnik, torej da 
se stroški lahko prenesejo. 

EU COM ocena učinka 
direktive o evrovinjeti 
(2008) 

Ni posebnih informacij o prevozno 
intenzivnih industrijah. 

 

Ocena LSVA  
Ecoplan in INFRAS 
(2007) 

Gradbeni sektor: 
› Le malo možnosti za prilagoditev zaradi 

posebnega povpraševanja po prevozih. 

Prehrambni sektor: 
› zmanjšanje praznih voženj 

› pretočno skladiščenje 

› ITS rešitve za povečanje učinkovitosti. 

Gradbeni sektor: visoke stopnje 
prenosa stroškov, zlasti za 
javne projekte. 
Prehrambni sektor: možen okoli 
50 % prenos stroškov. 
 
Navzkrižno subvencioniranje 
proizvodov v prehrambnem 
sektorju. 

Ocena švicarske 
politike za modalno 
preusmeritev 

Ni posebnih informacij o prevozno 
intenzivnih industrijah. 

 

Regionalni učinki ACE 
Infras (2010) 

› Analizirani so učinki na različne 
prevozno intenzivne sektorje s posebnim 
poudarkom na lokalnih prevozih in 
prevozih na kratke razdalje. 

› Ni posebnih domnev o vzorcih odziva. 

Predpostavlja se, da se stroški 
ne prenesejo na stranke v 
proizvodni verigi ali na 
potrošnike (maksimalni 
scenarij). 
 

Ocena nemške 
cestnine za HGV  
Bundesamt für 
Güterverkehr (2006) 

Preusmeritev na železnico: 
› Nekateri špediterji so povečali uporabo 

železnice (zlasti prevoz zabojnikov). 

› Nekateri pa so se odzvali s takšno 
strategijo v odnosu do njihovih cestnih 
prevoznikov, da so plačali so samo del 
cestnine HGV. in sicer do višine, ko so 
stroški cestnih prevozov enaki stroškom 
kombiniranih prevozov. 

Dinamične prilagoditve: 
› Zasebni prevoz blaga (nem. 

Werksverkehr) je delno zaupan 
prevoznikom, ker imajo večji potencial 
za optimizacijo. 

› Dodatni stroški zasebnih 
prevozov blaga (nem. 
Werksverkehr) se težko 
prenesejo na stranke. 

Tabela 44 
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Do zdaj je le malo študij analiziralo regionalne učinke novih instrumentov upravljanja prometa, 

kot je Alpska borza za tranzitni promet, trgovanje z emisijami ali sistem Toll Plus. Spodnja 

tabela daje pregled nad najpomembnejšimi rezultati. 

 

REZULTATI REGIONALNIH EKONOMSKIH UČINKOV 

Naziv študije Učinki na regionalni prevozni 
sektor 

Splošni regionalni ekonomski učinki 

Ocena LSVA  
Ecoplan in 
INFRAS (2007) 

› Za majhne prevoznike iz alpskih 
regij je pogosto značilen manjši 
obseg prevozov in krajše 
razdalje, zato svoja vozila 
uporabljajo veliko dlje. Njihov 
potencial za optimizacijo je 
manjši. 

 

Učinki na regionalna gospodarstva: 
› Povečanje prevoznih stroškov v goratih 

regijah na zaposlenega je večje od 
povprečnega zvišanja. 

› Prevozni sektor in prevozno intenzivne 
industrije se nahajajo tako v gorskih kot 
tudi na ravnih območjih, kar se ne 
povezuje z nobenimi posebnimi učinki.  

Regionalni učinki 
ACE 
Infras (2011) 

› Učinki na prevozni sektor v 
alpskih regijah se razlikujejo po 
regijah.  

› Zvišanje prevoznih stroškov 
znaša manj kot 1 % v večini 
švicarskih alpskih regij. V 
kantonu Ticino je učinek 1,9 % 
dodane vrednosti, največji učinek 
pa je dosežen v MS regiji Tre 
Valli in znaša 6 %.  

› Učinek prevozno intenzivnih industrij je 
omejen. V najslabšem primeru (MS 
regija Tre Valli) učinek obsega 0,4 % 
dodane vrednosti. 

Tirolska študija o 
prepovedi vožnje 
ponoči 
(2011) 

[bo dodano takoj, ko bo na voljo] ›  

Tabela 45 

 

ŠTUDIJE O ZAPRTJU ALPSKIH KORIDORJEV 
Zaprtje predora Gotthard  

Po požaru, ki je v predoru Gotthard izbruhnil v letu 2001, je bil cestni predor dva meseca zaprt. 

Študija, ki jo je naročil kanton Ticino (Rudel 2002), je analizirala kratkoročne ekonomske 

učinke zaprtja predora. V zvezi s tovornim prometom so izsledki naslednji: 

› Uporaba oprtnega vlaka kot alternativa prevoza s tovornjaki se je znatno povečala. 

› Zmanjšanje celotnega tovornega prometa glede na druga leta je bilo med drugim tudi posledica 

zmanjšanja prometa praznih tovornjakov. Faktorji obremenitve in posledična učinkovitost 

cestnega prevoza so se bistveno izboljšali. 
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› Nastali so dodatni stroški za prevozni in logistični sektor zaradi dodatnih čakalnih časov in 

obvozov, ki so bili ocenjeni na 200 CHF na vožnjo, torej v skupnem 10 milijonov CHF. 

Največji učinki so bili opazni pri časovno občutljivemu blagu (zlasti kmetijski in prehrambni 

izdelki). 

 

Zaprtje predora Mont Blanc  

Požar v predoru Mont Blanc v letu 1999 je imel za posledico zaprtje predora za tri leta. 

Francoska študija (Conseil Général des Alpes Marittimes 1999) je med drugim analizirala 

kratkoročne ekonomske učinke. Tudi iz te študije je poleg večjih učinkov obvoza razviden 

bistveni porast v učinkovitosti cestnega prevoza z večjimi ekonomskimi učinki zlasti na srednja 

in mala podjetja v dolini Aoste (proizvodna industrija, posamičen tovor, KEP-industrija). Iz 

ocene študije izhaja, da je ekonomska izguba za te industrije znašala 16 milijonov EUR/a. 

 

 

DOKUMENTI O STALIŠČU PREVOZNE INDUSTRIJE 
Med revizijo direktive o evrovinjeti in izvajanju cestnin po Evropi je cestnoprometna industrija 

razvila več dokumentov o stališču in dokumentov o ozadju kot prispevek k razpravi. Ti 

prispevki dajejo prvi vtis o vzorcih odziva, kakor jih vidi industrija. Spodnja tabela povzema 

glavne rezultate: 
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DOKUMENTI O STALIŠČU PREVOZNE INDUSTRIJE 

Naziv študije Vzorci odziva  Informacije o stopnjah 
prenosa stroškov 

Druge 
informacije 

Skupno stališče 
industrije o reviziji 
direktive o 
evrovinjeti,  
CLECAT in drugi, 
(junij 2011) 

Ta dokument o stališču 
obravnava vpliv cenovnih 
spodbud na vzorce cestnega 
prevoza. 
 
Časovna diferenciacija: 
V skladu s tem dokumentom 
povpraševanje strank in predpisi 
narekujejo vzorce cestnega 
prevoza, zato stroga 
preusmeritev v najcenejšo 
časovno cono ni mogoča.

Brez primernih alternativ 
bo cestni tovorni prevoz 
postal dražji. 
Prevozniki ne morejo 
prevzeti dodatnih 
stroškov ali jih prenesti 
na druge, zato se borijo 
za svoj obstoj. 
 
 

 

Evropsko 
združenje 
ekspresne 
dejavnosti 2010 
Izjava v zvezi z 
direktivo o 
evrovinjeti 
 

Časovna diferenciacija in 
vključitev zunanjih stroškov 
zastojev: 
› Ekspresna industrija zagotavlja 
časovno vezane dobavne 
storitve, kar pomeni, da bo 
diferencirano zaračunavanje 
cestnin imelo zelo negativen 
učinek. 

› V sistem zaračunavanja je 
treba vključiti vse uporabnike 
cest, da se prepreči 
diskriminacija tovornega 
prometa. 

-  

Dokument 
združenja BIEK o 
stališču glede 
nemške cestnine 
za HGV (2003) 

Ekspresna industrija dobavlja 
predvsem ponoči z zelo 
omejenim potencialom za 
preusmeritev na železnico. 

Ekspresna industrija ne 
more več prevzeti 
dodatnih stroškov, torej 
se morajo stroški cestnin 
prenesti na stranke. 
 

Regionalni 
učinki: 
Posledica 
cestnine bo 
nadpovprečna 
obremenitev 
oddaljenih 
območij, kjer je 
manj potenciala 
za združevanje 
prevozov.
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DOKUMENTI O STALIŠČU PREVOZNE INDUSTRIJE 

Naziv študije Vzorci odziva  Informacije o stopnjah 
prenosa stroškov 

Druge 
informacije 

Alliance for 
European 
Logistics,  
odgovor na 
posvetovanje o 
prihodnji strategiji 
EU 2020  

› Stranke in redno povpraševanje 
narekujejo vzorce cestnega 
prevoza, zato je prilagodljivost 
omejena. 

› Preusmeritev na učinkovitejša 
vozila in nova goriva se zdi 
verjetna, zato je treba politike 
EU usmeriti predvsem v to 
področje. 

› Preusmeritev na železnico 
pogosto ni učinkovita zaradi 
kratke razdalje prevoza, slabe 
kakovosti storitev, pomanjkanja 
železniških in intermodalnih 
infrastruktur. 

  

European 
Shipper's 
Council, 
odgovor na belo 
knjigo o 
transportu (2011) 
 

› Povečanje stroškov cestnega 
prevoza samo po sebi ne bo 
vodilo k modalni preusmeritvi, 
za katero si Evropska komisija 
prizadeva. 

› Za večjo modalno preusmeritev 
bo treba izboljšati železniške in 
intermodalne storitve. 

 

  

ASTAG Švica,  
osnovni podatki o 
Alpski borzi za 
tranzitni promet 
(2011) 

› Logistične storitve temeljijo na 
točnosti in prilagodljivosti 
(ravno ob pravem času). 
Pogodb o tovornem prevozu 
čez leto ni mogoče natančno 
načrtovati, treba pa jih je 
nemudoma izvesti. 

› Če se Alpska borza za tranzitni 
promet izvaja samo v CH, bi to 
vodilo k preusmeritvi prometa v 
druge koridorje. 

 

Cena prevoza bi se 
bistveno povečala. To bo 
imelo za posledico višje 
cene za prevozno 
intenzivne sektorje. 
 
 

› Spekulacija bi 
lahko vodila k 
dodatni 
negotovosti. 

› Brez 
posebnih 
rešitev za 
notranji 
prevoz bi 
ACE povzročil 
visoko 
obremenitev 
za industrijo v 
oddaljenih 
območjih. 

Tabela 46 
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VPRAŠALNIKI 
 

SEKTOR CESTNEGA PROMETA (PREVOZNIKI IN PONUDNIKI LOGISTIČNIH 
STORITEV) 

Vprašanje 

Vzorci odzivov: 
› Kako bi se vi prilagodili novemu instrumentu upravljanja prometa za čezalpski tovorni promet? 

› Kakšno vlogo bi imeli naslednji mehanizmi odziva: 

e. Uporaba učinkovitejših HGV (= višji razredi Euro) 

f.       Boljša uporaba zmogljivosti in zmanjšanje praznih voženj 

g. Obvoz alpskega prostora 

h. Uporaba oprtnega vlaka 

i.       Uporaba drugih železniških možnosti. 

› Ali je ta prednostna razvrstitev enaka pri vseh treh predlaganih instrumentih upravljanja prometa 
(ACE, ETS, TOLL+)? 

Sedanje ovire in spremljajoči ukrepi: 
› Katere so trenutne operativne in organizacijske ovire, ki vplivajo na uporabo teh mehanizmov 

odziva? 

› Katere spremljajoče ukrepe je treba sprejeti, da se podpre uporaba različnih vzorcev odziva? 

a. Nove železniške infrastrukture 

b. Nove železniške storitve 

c. Organizacijska podpora (npr. tovorne platforme) 

Stopnje prenosa stroškov: 
› Kateri del dodatnih stroškov (zaradi dovolilnic/cestnin) se lahko prenese na špediterje? 

› Ali obstajajo različne stopnje prenosa stroškov v različnih prevoznih segmentih (npr. prevoz na 
dolge proti prevozu na kratke razdalje, urbana področja proti podeželskim področjem itd.). 

Strukturne spremembe in integracija: 
› Ali pričakujete kakšne strukturne spremembe v sektorju cestnega prometa, ki bodo nastale kot 

posledica izvajanja novega instrumenta upravljanja prometa (npr. večje združevanje v velike 
ponudnike logističnih storitev)? 

› Ali pričakujete tesnejše povezovanje med cestnimi in železniškimi storitvami? 

› Kaj bo potrebno za izboljšanje vmesnikov med cestnim in železniškim sektorjem? 

Težavni primeri: 
› Ali pričakujete, da bo prišlo do težavnih primerov zaradi izvajanja novega instrumenta upravljanja 

prometa? Če je odgovor pritrdilen, obrazložite zakaj? 

› Ali to velja enako za vse tri predlagane instrumente? 

Splošni vidiki: 
› Kakšen je vaš splošen vtis o izvedljivosti predlaganih instrumentov? 

› Ali bo kateri od instrumentov povzročil motnje v prevoznih dobavah? 

› Kakšna je vaša prednostna razvrstitev instrumentov? 

Tabela 47 
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VPRAŠANJA ZA PREVOZNO INTENZIVNE SEKTORJE 

Vprašanje 

Vzorci odziva: 
› Ste seznanjeni s tem, ali bi vaši prevozni operaterji v celoti prenesli dodatne prevozne stroške kot 

posledica novega instrumenta upravljanja prometa? 

› Kako bi se prilagodili na nadaljnje zvišanje cen čezalpskih cestnih prevozov? 

› Kakšna bo vloga naslednjih mehanizmov odziva: 

a. Uporaba drugih načinov prevoza 

b. Opuščanje prevozov 

c. Izboljšanje učinkovitosti na drugih področjih, da se nadomestijo višji prevozni stroški. 

› Če ste navedli odgovor b): kako boste zmanjšali prevozno intenzivnost svojega blaga: 

a. Močnejši geografski industrijski grozd (npr. različna podjetja vzdolž proizvodne verige). 

b. Večje izkoriščanje zmogljivosti „znotraj lastne hiše“ (in-sourcing/back-sourcing) 

c. Spremembe nabavnih in/ali dostavnih trgov 

d. Sprememba lokacije. 

Sedanje ovire in spremljajoči ukrepi: 
› Katere so trenutne operativne in organizacijske ovire, ki vplivajo na uporabo teh mehanizmov 

odziva? 

› Katere spremljajoče ukrepe je treba sprejeti, da se podpre uporaba različnih vzorcev odziva? 

a. Nove infrastrukture 

b. Nove železniške storitve 

c. Organizacijska podpora (npr. tovorne platforme). 

Stopnje prenosa stroškov: 
› Kateri del preostalih stroškov (po prilagoditvah) se lahko prenese na potrošnike? 

Strukturne spremembe in integracija: 
› Kaj bo potrebno storiti, da se izboljšajo vmesniki med cestnim in železniškim sektorjem, tako da 

bodo železniške storitve tudi za vas postale privlačnejše? 

› Kako se lahko poveča privlačnost intermodalnih storitev? 

Težavni primeri: 
› Ali pričakujete, da bo prišlo do težavnih primerov zaradi povečanja prevoznih stroškov v 
čezalpskem prometu? 

Splošni vidiki: 
› Kakšen je vaš splošen vtis o izvedljivosti predlaganih instrumentov? 

› Katere so priložnosti in tveganja, ki jih prinašajo instrumenti? 

› Kateri spremljajoči ukrepi so potrebni, da bi bili instrumenti upravljanja prometa lahko izvedljivi? 

› Kakšna je vaša prednostna razvrstitev instrumentov? 

Tabela 48 
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VPRAŠANJA ZA UPRAVLJAVCE ŽELEZNIC IN PONUDNIKE INTERMODALNIH 
STORITEV 

Vprašanje 

Vzorci odzivov: 
› Ali pričakujete povečanje povpraševanja po železniških in intermodalnih storitvah zaradi zvišanja 

cen cestnih prevozov? 

› Katera vrsta železniških prevozov bo po vašem mnenju doživela največji porast: 

a. oprtni vlak 

b. kombinirani prevozi brez spremstva 

c. vagonski tovor. 

› Ali menite, da se bo to spremenilo, če se bodo cene prevozov dolgoročno povečale z jasno 
načrtovano varnostjo za prevoznike in špediterje? 

 
Sedanje ovire in spremljajoči ukrepi: 
› Katere so trenutne operativne in organizacijske ovire, ki vplivajo na uporabo teh železniških 

storitev? 

› Katere spremljajoče ukrepe je treba sprejeti, da se podpre uporaba različnih železniških storitev? 

d. Nove infrastrukture 

e. Nove železniške storitve 

f.  Subvencije 

g. Organizacijska podpora (npr. tovorne platforme). 

› Kakšen bi bil potreben obseg javne podpore za zagotovitev nujne infrastrukture in storitev? 

› Kateri so po vašem mnenju izzivi za upravljanje zmogljivosti pri obstoječih in novih železniških 
infrastrukturah? Ali bo potrebno dati jasno prednost prevozu tovora?  

 
Strukturne spremembe in integracija: 
› Ali pričakujete kakšne strukturne spremembe v prevoznem sektorju, ki bodo nastale kot posledica 

izvajanja novega instrumenta upravljanja prometa (npr. močnejše združevanje v velike ponudnike 
logističnih storitev)? 

› Ali pričakujete tesnejše povezovanje med cestnimi in železniškimi storitvami? 

› Kaj bo potrebno storiti, da se izboljšajo vmesniki med cestnim in železniškim sektorjem, tako da 
bodo železniške storitve tudi za vas postale privlačne? 

 
› Kateri inovativni pristopi bi sektorju železniškega prometa omogočili, da bi se lahko odzval na 

povečano povpraševanje? 

 
Splošni vidiki: 
› Kakšen je vaš splošen vtis o izvedljivosti predlaganih instrumentov? 

› Ali bo kateri od instrumentov vodil k prekomernemu povpraševanju ali konicam povpraševanja po 
železniških storitvah, kar bi lahko povzročilo motnje v storitvah? 

› Kakšna je vaša prednostna razvrstitev instrumentov? 

Tabela 49 
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VPRAŠANJA ZA REGIONALNE GOSPODARSKE AKTERJE (NPR. 
GOSPODARSKE ZBORNICE) 

Vprašanje 

Učinki na regionalni prevozni sektor: 
› Kakšne učinke bodo predlagani instrumenti upravljanja prometa povzročili na regionalni prevozni 

sektor? 

› Ali so vam na vašem področju znani morebitni težavni primeri? (Na primer prevoznik, ki veliko 
prevozov opravlja v eno smer, kar ima za posledico prazne vožnje.) 

Učinki na trgovino in industrijo: 
› Kateri so ranljivi sektorji v vaši regiji z visoko intenzivnostjo prevozov? 

› Ali obstajajo posebni sektorji ali regionalne industrije, na katere bo zvišanje cen prevozov zelo 
učinkovalo? 

› Ali zaznate tveganje, da se bodo prevozne verige prekinile zaradi višjih cen prevozov ali omejene 
razpoložljivosti pravic? 

› Ali so vam znani morebitni težavni primeri? 

Učinki na splošno regionalno gospodarstvo: 
› Ali zaznate tveganje dviga potrošniških cen zaradi zvišanja prevoznih stroškov?  

Dinamični vidiki: 
› Ali vidite kakšne pozitivne vidike, ki jih prinaša izvajanje instrumentov upravljanja prometa? 

› Katere priložnosti menite, da se odpirajo za vašo regijo, če se pritiski na cestne prevoze 
zmanjšajo? 

Splošni vidiki: 
› Kakšen je vaš splošen vtis o izvedljivosti predlaganih instrumentov? 

› Ali bo kateri od instrumentov vodil k prekomernemu povpraševanju ali konicam povpraševanja po 
železniških storitvah, kar bi lahko povzročilo motnje v storitvah? 

› Kakšna je vaša prednostna razvrstitev instrumentov? 

Tabela 50 
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PRILOGA 3 MODEL ASTRA  

OPIS MODELA  
 

Zgodovina in pregled modela ASTRA 

Razvoj modela ASTRA (Assessment of Transport Strategies – ocena prometnih strategij) sega 

nazaj v 4. evropski okvirni program za raziskave. Model se uporablja za celovito oceno strategij 

politik in se izvaja kot model dinamičnega sistema. Model ASTRA se razvija že več kot 12 let, 

uporablja pa se v številnih evropskih raziskovalnih in svetovalnih projektih. Zasnovali sta ga 

dve ustanovi: Fraunhofer ISI iz Nemčije in TRT iz Italije. Model se med drugim uporablja za 

analizo prometne politike (npr. TIPMAC, TRIAS, iTREN-2030), podnebne politike (npr. 

ADAM, GHG-TransPoRD ) ali politike obnovljivih virov (npr. projekt Employ-RES). Celovit 

opis modela je na voljo v publikaciji W. Schade Strategic Sustainability Analysis: Concept and 

application for the assessment of European Transport Policy (2005) z dodatki v Krail (2009). 

TRT in ISI imata tudi spletno stran, ki vsebuje izčrpen opis in način uporabe modela ASTRA: 

http://www.astra-model.eu/. 
 

Model ASTRA je sestavljen iz devetih modulov, od katerih se vsi izvajajo v okviru ene 

programske datoteke dinamičnega sistema Vensim©: 
 

1. modul prebivalstva (POP) 

2. makroekonomski modul (MAC) 

3. regionalni ekonomski modul (REM) 

4. modul zunanje trgovine (FOT) 

5. infrastrukturni modul (INF) 

6. prometni modul (TRA) 

7. okoljski modul (ENV) 

8. modul voznega parka (VFT) in 

9. modul merjenja blaginje (WEM). 

 

Pregled vseh devetih modulov in njihovih glavnih vmesnikov je predstavljen na sliki 27. 
 

Modul prebivalstva (POP) vsebuje razvoj prebivalstva za 29 evropskih držav z enoletnimi 

starostnimi kohortami. Model je odvisen od stopenj rodnosti, smrtnosti in priseljevanja v 

državah EU 27+2. Na podlagi starostne strukture, ki jo opredeljujejo enoletne starostne kohorte, 

se zagotovijo pomembne informacije za druge module, kot je število delovno sposobnih oseb ali 
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število oseb v starostnih razredih, ki lahko pridobijo vozniško dovoljenje. POP se umerja glede 

na EUROSTAT in napovedi ZN o gibanju prebivalstva.  
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Vir: Fraunhofer-ISI 

Slika 27 Pregled strukture modulov ASTRA  
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MAC zagotavlja nacionalni ekonomski okvir, ki vključuje druge module. MAC ni mogoče 

izrecno uvrstiti v samo eno ekonomsko kategorijo modelov, na primer v neoklasični model, 

čeprav vključuje neoklasične elemente, kot so proizvodne funkcije. Upoštevani so keynesianski 

elementi, npr. odvisnost naložb od potrošnje, ki so razširjeni z nekaterimi drugimi vplivi na 

naložbe, npr. izvoz ali državni dolg. Vključeni so tudi drugi elementi teorije endogene rasti, kot 

je izvedba endogenega tehničnega napredka (npr. v odvisnosti od sektorskih naložb) kot eden od 

pomembnih gonil splošnega gospodarskega razvoja. 
 

Šest glavnih elementov tvori funkcionalnost makroekonomskega modula. Prvi je model 

sektorske izmenjave, ki odraža ekonomske interakcije med 25 gospodarskimi sektorji v 

nacionalnih gospodarstvih. Interakcije med ponudbo in povpraševanjem so upoštevane v drugem 

in tretjem elementu. Drugi element, model povpraševanja, opisuje štiri glavne komponente 

končnega povpraševanja: potrošnja, naložbe, izvoz in uvoz ter državna potrošnja. Model na 

strani ponudbe odraža vplive treh proizvodnih dejavnikov: osnovni kapital, delo in naravni viri 

kot tudi vpliv tehnološkega napredka, ki se modelira kot skupna faktorska produktivnost. 

Endogenizirana skupna faktorska produktivnost je odvisna od naložb, časov tovornega prevoza 

in sprememb v produktivnosti dela. Četrti element MAC tvori zaposlitveni model, ki temelji na 

dodani vrednosti kot rezultat izračunov iz tabele ponudbe in porabe ter na produktivnosti dela. 

Zaposlitev se diferencira v zaposlitev v ekvivalentu polnega časa in skupno zaposlitev, kar lahko 

odraža vedno večji pomen zaposlitve s krajšim delovnim časom. Brezposelnost je bila ocenjena 

v povezavi z modulom prebivalstva. Peti element MAC opisuje ravnanje vlade. Kolikor je le 

mogoče, se vladni prihodki in izdatki razdelijo v kategorije, ki se lahko endogeno modelirajo v 

modelu ASTRA, ena kategorija pa zajema druge prihodke ali druge izdatke. Endogenizirane 

kategorije na strani prihodkov zajemajo prihodke od DDV in davka na gorivo, neposredne 

davke, uvozne davke, socialne prispevke in prihodke od pristojbin za prevoz, na strani izdatkov 

pa nadomestila za brezposelnost, transferje za upokojence in otroke, prometne naložbe, plačila 

obresti za državni dolg in državno potrošnjo. Šesti in hkrati zadnji element, ki tvori MAC, so 

mikro-makro mostovi. Ti povezujejo modele na mikro in meso ravni, na primer prometni modul 

ali modul voznega parka, s komponentami makroekonomskega modula. To pomeni, da izdatki 

za avtobusni ali železniški promet določenega para izvorne in ciljne relacije (OD) postanejo del 

končne potrošnje gospodarskega sektorja za notranji prevoz znotraj modela sektorske 

izmenjave. Makroekonomski modul zagotavlja več pomembnih rezultatov za druge module. 

Najpomembnejši med njimi je gotovo bruto domači proizvod (BDP). Ta se na primer zahteva za 

izračun sektorskih trgovinskih tokov med evropskimi državami. Drugi primeri so zaposlenost in 
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brezposelnost, saj oba dejavnika vplivata na ustvarjanje potniškega prometa. Sektorska 

proizvodna vrednost usmerja ustvarjanje domačega tovornega prometa. Razpoložljivi dohodek 

močno vpliva na nakup avtomobilov, kar se nenazadnje odraža na modulu voznega parka in celo 

na emisijah iz potniškega prometa. 
 

Regionalni ekonomski modul (REM) predvsem izračunava ustvarjanje in prostorsko 

porazdelitev obsega tovornega prometa in potniških voženj. Število potniških voženj je odvisno 

od stanja na področju zaposlovanja, razvoja lastništva avtomobilov in od števila oseb v različnih 

starostnih razredih. Ustvarjanje voženj se izvede posamično za vsako od 76 con modela 

ASTRA. V fazi distribucije se vožnje v vsaki coni razvrstijo v tri kategorije glede na razdaljo 

voženj znotraj cone in dve kategoriji razdalj, ki prečkajo meje cone in ustvarjajo OD-matrike z 

elementi 76 x 76 za tri namene vožnje. Tovorni promet usmerjata dva mehanizma: prvič, domači 

promet je odvisen od sektorske vrednosti proizvodnje v 15 sektorjih, ki proizvajajo blago, pri 

čemer se monetarni rezultati na podlagi izračunov iz tabel ponudbe in porabe pretvorijo v 

količino ton s pomočjo razmerij med vrednostjo in količino. Za namene distribucije tovora in 

nadaljnjih izračunov v prevoznem modulu se 15 sektorjev, ki proizvajajo blago, združi v tri 

kategorije blaga. Drugič, mednarodni tovorni promet, tj. tokovi tovornega prometa, ki prečkajo 

državne meje, se ustvarjajo iz monetarnih intraevropskih trgovinskih tokov 15 sektorjev, ki 

proizvajajo blago. Ponovno se pretvorba v količino ton opravi z uporabo razmerij med 

vrednostjo in količino, ki se razlikujejo od tistih za domači promet. V tem smislu izvozni model 

omogoča ustvarjanje in distribucijo mednarodnih prometnih tokov v enem koraku na podlagi 

monetarnih tokov. 
 

Model zunanje trgovine (FOT) je razdeljen na dva dela: trgovina med evropskimi državami 

EU 27+2 (model INTRA-EU) ter trgovina med evropskimi državami EU 27+2 in preostalim 

svetom (RoW), ki je razdeljen v devet regij (model EU-RoW, ki vključuje Oceanijo, Kitajsko, 

Vzhodno Azijo, Indijo, Japonsko, Latinsko Ameriko, Severno Ameriko, Turčijo, preostali svet). 

Oba modela se diferencirata v dvostranske odnose med pari držav po sektorjih. Trgovinski 

model INTRA-EU je odvisen od treh endogenih in enega eksogenega dejavnika. Rast 

svetovnega BDP ima eksogeni vpliv na trgovino. Endogeni vplivi so rast BDP države izvoznice 

za vsako razmerje med pari držav, relativna sprememba sektorske produktivnosti dela med 

državami in povprečni posplošeni strošek potniškega in tovornega prometa med državami. 

Slednji je bil izbran kot kazalnik dostopnosti za promet med državami. Trgovinski model EU-

RoW zlasti usmerja relativna produktivnost med evropskimi državami in regijami preostalega 

sveta. Spremembe produktivnosti, skupaj z rastjo BDP v državi izvoznici RoW in svetovno 



 168| 

INFRAS | 23. februar 2012 |PRILOGA 3 MODEL ASTRA 

rastjo BDP, usmerjajo izvozno-uvozna razmerja med državami. Ker prevozni stroški in čas niso 

modelirani za prevozna razmerja zunaj EU 27+2, posledično prevoz ni upoštevan v modelu EU-

RoW. Iz tega izhajajoči sektorski izvozni-uvozni tokovi iz dveh trgovinskih modelov se vnesejo 

nazaj v makroekonomski model kot del končnega povpraševanja in domače končne porabe. Po 

drugi strani pa model INTRA-EU omogoča vhodne podatke za mednarodno ustvarjanje tovora 

in distribucijo znotraj modula REM. 
 

S prometom povezani modeli v ASTRA 

Infrastrukturni modul (INF) določa omrežno zmogljivost za različne načine prevozov. Naložbe v 

infrastrukturo, izpeljane iz gospodarskega razvoja na podlagi MAC in iz naložbenih politik v 

infrastrukturo, spreminjajo infrastrukturno zmogljivost. Z uporabo krivulj gibanja hitrosti za 

različne vrste infrastrukture in združeno povpraševanje po prevozih se ocenijo spremembe 

povprečne potovalne hitrosti skozi čas in prenesejo v TRA, kjer vplivajo na izbiro načina 

prevoza. 
 

Slika 28 prikazuje glavne medsebojne odvisnosti modela potniškega prometa. Glavni rezultat 

modela je učinkovitost potniškega prometa glede na način prevoza ter število voznih kilometrov 

(VKT) glede na način prevoza. Bistvo modela tvori klasični štiristopenjski prometni model (glej 

Ortuzar/Willumsen Modelling Transport, 1998/2004) z dokaj omejeno komponento 

dodeljevanja (4. stopnja). Kljub temu prve tri stopnje delujejo integralno in dinamično, tj. na 

nobeni od teh stopenj (ustvarjanje, distribucija, izbira načina prevoza) se ne predpostavlja 

strukturna stabilnost. Na stopnji ustvarjanja, npr. spremembe v prebivalstvu, stopnja 

(ne)zaposlenosti ali vozni park lahko spremenijo število ustvarjenih voženj. Na stopnji 

distribucije pa lahko spremembe seveda izvirajo iz ustvarjanja, bolj pomemben pa je skupni 

posplošeni strošek prevozov med krajem izvora (O) in namembnim krajem (D) v Evropi. Ti 

skupni stroški so sestavljeni iz monetarnih stroškov in časovnih stroškov, torej predstavljajo 

ukrep dostopnosti za vsako evropsko relacijo OD, ki je opisana v sistemu funkcionalnega 

coniranja ASTRA. 
 

Na dostopnost vplivajo potovalni čas (v odvisnosti od infrastrukture in obremenitve omrežja) in 

stroški potovanja (v odvisnosti od npr. tarif, cen avtomobilov, cen goriva, davkov na avtomobile 

itd.) po načinu prevoza. Ti isti dejavniki vplivajo tudi na izbiro načina prevoza za vsako relacijo 

OD in vsak pas razdalje (0-3,2 km, 3,2-8 km, 8-40 km, 40-160 km, > 160 km). Kot izhodišče za 

potovalne razdalje in potovalne čase za vsako relacijo OD so bili v model ASTRA vključeni 

podatki iz evropskega omrežnega modela (v iTREN-2030 so bili ti podatki posodobljeni iz 
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modela SCENES v model TRANS-TOOLS). Razdalje in potovalni časi se spreminjajo zaradi 

eksogenih (npr. rast povprečnih razdalj znotraj pasov razdalj) in endogenih dejavnikov (npr. 

naložbe v infrastrukturo, sprememba izbire namembnega kraja v še bolj oddaljene namembne 

cone). 

V končni fazi se učinkovitost potniškega prometa po posameznem načinu prevoza pretvori v 

vozne kilometre z uporabo stopenj zasedenosti, specifičnih za razdaljo in način prevoza. Stopnje 

zasedenosti so povzete po nacionalnih potovalnih raziskavah (npr. nacionalna potovalna 

raziskava ZK) in se sčasoma zmanjšujejo. Glavni rezultati modela potniškega prometa zajemajo 

energetske potrebe, emisije, prevozne izdatke, prometni davek in prihodke od cestnin. 
 

 

Vir: Fraunhofer-ISI 

Slika 28 Model potniškega prometa ASTRA  

Slika 29 prikazuje glavne medsebojne odvisnosti modela tovornega prometa. Glavni rezultati 

modela so učinkovitost tovornega prometa po posameznem načinu prevoza in vozni kilometri 

(VKT) po načinu prevoza. Osnovna struktura modela tovornega prometa je podobna strukturi 

potniškega prometa; torej klasičen štiristopenjski prometni model, ki vključuje le omejeno 4. 

stopnjo dodeljevanja. Največja razlika se nanaša na model distribucije mednarodnega tovornega 

prometa, ki izpelje blagovne tokove za OD-relacije na podlagi zunanjetrgovinskih tokov. 

Domači prometni tokovi se izračunajo iz sektorskega rezultata za vsak sektor proizvodnje blaga 

(15 sektorjev) v 29 evropskih državah. 
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V končni fazi se učinkovitost tovornega prometa po posameznem načinu prevoza pretvori v 

vozne kilometre z uporabo faktorjev obremenitve glede na razdaljo in način prevoza. Faktorji 

obremenitve so povzeti po modelu SCENES in se sčasoma eksogeno povečujejo, če 

predpostavljamo, da se logistika izboljšuje. Poleg tega se faktorji obremenitve endogeno 

spreminjajo zaradi prevoznih stroškov, npr. da odražajo organizacijske izboljšave kot odziv na 

višje cene goriv ali davke na gorivo. Iz teh glavnih rezultatov modela tovornega prometa 

dobimo kazalnike, kot so energetske potrebe, emisije, naložbe v tovorne vozne parke, prihodki 

od prometnih davkov in cestnin. 
 

 

Vir: Fraunhofer-ISI 

Slika 29 Model tovornega prometa ASTRA  

Glavni rezultati modula TRA, ki se vnesejo v okoljski modul (ENV), so prevoženi vozni 

kilometri (VKT) po načinu prevoza ob upoštevanju pasa razdalje in prometne situacije. Na 

podlagi teh prometnih tokov in informacij iz modula voznega parka o nacionalni sestavi voznih 

parkov in posledično o dejavnikih emisij, okoljski modul izračuna emisije iz prometa. Poleg 

emisij modul ENV oceni tudi porabo goriva in iz tega izhajajoče prihodke od davka na gorivo na 

podlagi prometa. Prometni tokovi in stopnje nesreč za vsak način prevoza tvorijo vhodne 

podatke za izračun števila nesreč v evropskih državah. Izdatki za gorivo, prihodki od davkov na 

gorivo in davka na dodano vrednost (DDV) iz porabe goriva se prenesejo v makroekonomski 

modul in predstavljajo vhodne podatke za gospodarske sektorje, ki proizvajajo proizvode goriva, 

in za vladni modul. 
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ASTRA pomeni ocena prometnih strategij in je integrirani model vrednotenja, temelječ na 

evropski sistemski dinamiki. Makroekonomske komponente ASTRA uporabljajo različne 

teoretične koncepte, npr. endogena rast, pri čemer povezujejo skupno faktorsko produktivnost z 

naložbami, neoklasičnimi proizvodnimi funkcijami, ki upoštevajo kapital, delo in skupno 

faktorsko produktivnost, ter keynesijanske potrošniško in izvozno usmerjene naložbene 

funkcije. Makroekonomski model je sestavljen iz petih elementov: stran ponudbe, stran 

povpraševanja, model ponudbe in porabe, temelječ na 25 gospodarskih sektorjih, zaposlitveni 

model in vladni model. Razdelitev na 25 gospodarskih sektorjev po posameznih državah se 

uporablja tudi pri dveh trgovinskih modelih: trgovina znotraj EU ter trgovina med EU in 

preostalim svetom. Trgovinski modeli se uporabljajo tudi za usmerjanje ustvarjanja tovornega 

prometa. Modul prebivalstva je odvisen od stopnje rodnosti, smrtnosti in priseljevanja v države 

EU 27+2. Na podlagi strukture enoletnih starostnih kohort se pridobijo pomembni podatki za 

druge module, kot je število delovno sposobnih oseb ali število oseb v starostnih razredih, ki 

dovoljujejo pridobitev vozniškega dovoljenja. Bistvo modelov ASTRA opisuje Schade (2005). 

Nedavno je Krail (2009) dodal zmožnost razlikovanja učinka politik na različne dohodkovne 

skupine. ASTRA se umerja z uporabo časovnih vrst od 1990 do 2005/2007 za glavne 

spremenljivke, pri čemer podatki večinoma izvirajo iz evropske statistike (Eurostat, prometna 

statistika) in statistike OECD (npr. STAN, trgovinska statistika). 
 

Prometno-okoljsko komponento modela ASTRA sestavljata dva klasična štiristopenjska 

prometna modela za potniški in tovorni promet, modeli voznega parka, modeli prometne 

energetske potrebe in emisij. Prednost prometnega modela ASTRA je v tem, da upošteva 

endogene odzive na vseh stopnjah, čeprav se izvaja kot klasičen štiristopenjski model, to 

pomeni, da ustvarjanje ali OD-matrica nista vnaprej opredeljena. Modeli voznega parka 

vključujejo komponento diskretne izbire tehnologije motorja in velikosti avtomobila v 

odvisnosti od parametrov vozil in socialnoekonomskih gonil. Razvoj tehnologij in staranje vozil 

temelji na kohortnih modelih. 
 

Zaradi povezovanja z ekonomskimi modeli ASTRA se spremembe v ekonomskem sistemu 

nemudoma vnesejo v spremembe pri povpraševanju po prevozih. Prek mikro-makro mostov se 

spremembe v prometnem sistemu vnesejo nazaj v ekonomski sistem, npr. prilagoditev 

potrošniškega vedenja gospodinjstev ali sektorska izmenjava vmesnega blaga in storitev. 
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Zmožnosti vrednotenja politik v modelu ASTRA zajemajo širok sklop politik s prožno časovno 

razporeditvijo in spremenljivimi stopnjami izvajanja politik. Možne politike vključujejo 

opredelitev standardov, določitev cen infrastrukture, obdavčevanje goriva, omejitve hitrosti, 

davke na CO2, trgovinske politike itd. Močna prednost modela ASTRA je sposobnost simulacije 

in preizkušanja svežnjev integriranih politik ter zagotavljanje kazalnikov za posredne učinke 

prometa na ekonomski sistem (npr. sektorska dodana vrednost, zaposlovanje v sektorju, BDP, 

trgovinski tokovi itd).
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DRUGI REZULTATI MODELA 

 

EKONOMSKI UČINKI V AVSTRIJI 

   
TOL‐GOV 
2020 

TOL‐TAX 
2020 

TOL‐VAT 
2020 

RES‐GOV 
2030 

RES‐TAX 
2030 

RES‐VAT 
2030 

Avstrija  BDP  ‐ 0,04 %  ‐ 0,03 %  ‐ 0,03 %  ‐ 0,18 %  ‐ 0,15 %  ‐ 0,15 % 

  Potrošnja   ‐ 0,03 %  0,05 %  0,05 %  ‐ 0,17 %  0,03 %  0,03 % 

  Naložbe  ‐ 0,01 %  0,02 %  0,02 %  ‐ 0,09 %  0,03 %  0,03 % 

  Izvoz  ‐ 0,09 %  ‐ 0,09 %  ‐ 0,09 %  ‐ 0,09 %  ‐ 0,09 %  ‐ 0,09 % 

  Zaposlenost  ‐ 0,01 %  ‐ 0,01 %  ‐ 0,01 %  ‐ 0,01 %  ‐ 0,01 %  ‐ 0,01 % 

Tabela 51: Povzetek sprememb v Avstriji (vir: ASTRA) 

 

EKONOMSKI UČINKI V FRANCIJI 

   
TOL‐GOV 
2020 

TOL‐TAX 
2020 

TOL‐VAT 
2020 

RES‐GOV 
2030 

RES‐TAX 
2030 

RES‐VAT 
2030 

Francija  BDP  ‐ 0,04 %  ‐ 0,03 %  ‐ 0,03 %  ‐ 0,17 %  ‐ 0,15 %  ‐ 0,15 % 

  Potrošnja   ‐ 0,04 %  ‐ 0,02 %  ‐ 0,02 %  ‐ 0,18 %  ‐ 0,14 %  ‐ 0,14 % 

  Naložbe  ‐ 0,09 %  ‐ 0,05 %  ‐ 0,05 %  ‐ 0,40 %  ‐ 0,33 %  ‐ 0,33 % 

  Izvoz  ‐ 0,05 %  ‐ 0,05 %  ‐ 0,05 %  ‐ 0,12 %  ‐ 0,13 %  ‐ 0,13 % 

  Zaposlenost  ‐ 0,02 %  ‐ 0,02 %  ‐ 0,02 %  ‐ 0,04 %  ‐ 0,01 %  ‐ 0,01 % 

Tabela 52: Povzetek sprememb v Franciji (vir: ASTRA) 

EKONOMSKI UČINKI V ŠVICI 

   
TOL‐GOV 
2020 

TOL‐TAX 
2020 

TOL‐VAT 
2020 

RES‐GOV 
2030 

RES‐TAX 
2030 

RES‐VAT 
2030 

Švica  BDP  ‐ 0,02 %  ‐ 0,02 %  ‐ 0,02 %  ‐ 0,10 %  ‐ 0,06 %  ‐ 0,06 % 

  Potrošnja   ‐ 0,02 %  0,05 %  0,05 %  ‐ 0,11 %  0,10 %  0,09 % 

  Naložbe  ‐ 0,02 %  0,02 % 0,02 % ‐ 0,14 % 0,05 % 0,08 % 

  Izvoz  ‐ 0,05 %  ‐ 0,05 % ‐ 0,05 % ‐ 0,23 % ‐ 0,23 % ‐ 0,23 % 

  Zaposlenost  0,00 %  0,00 % 0,00 % ‐ 0,04 % ‐ 0,03 % ‐ 0,02 % 

Tabela 53: Povzetek sprememb v Švici (vir: ASTRA) 
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EKONOMSKI UČINKI V NEMČIJI 

   
TOL‐GOV 
2020 

TOL‐TAX 
2020 

TOL‐VAT 
2020 

RES‐GOV 
2030 

RES‐TAX 
2030 

RES‐VAT 
2030 

Nemčija  BDP  ‐ 0,02 %  ‐ 0,02 %  ‐ 0,02 %  ‐ 0,09 %  ‐ 0,09 %  ‐ 0,09 % 

  Potrošnja   ‐ 0,02 %  ‐ 0,02 %  ‐ 0,02 %  ‐ 0,09 %  ‐ 0,09 %  ‐ 0,09 % 

  Naložbe  ‐ 0,03 %  ‐ 0,03 %  ‐ 0,03 %  ‐ 0,12 %  ‐ 0,12 %  ‐ 0,12 % 

  Izvoz  ‐ 0,08 %  ‐ 0,08 %  ‐ 0,08 %  ‐ 0,25 %  ‐ 0,25 %  ‐ 0,26 % 

  Zaposlenost  ‐ 0,02 %  ‐ 0,02 %  ‐ 0,02 %  ‐ 0,04 %  ‐ 0,04 %  ‐ 0,04 % 

Tabela 54: Povzetek sprememb v Nemčiji (vir: ASTRA). 

 

EKONOMSKI UČINKI V ITALIJI 

   
TOL‐GOV 
2020 

TOL‐TAX 
2020 

TOL‐VAT 
2020 

RES‐GOV 
2030 

RES‐TAX 
2030 

RES‐VAT 
2030 

Italija  BDP  ‐ 0,05 %  ‐ 0,05 % ‐ 0,05 % ‐ 0,25 % ‐ 0,25 % ‐ 0,25 % 

  Potrošnja   ‐ 0,08 %  ‐ 0,08 % ‐ 0,08 % ‐ 0,28 % ‐ 0,28 % ‐ 0,28 % 

  Naložbe  ‐ 0,09 %  ‐ 0,09 % ‐ 0,09 % ‐ 0,78 % ‐ 0,78 % ‐ 0,78 % 

  Izvoz  ‐ 0,11 %  ‐ 0,11 %  ‐ 0,11 %  ‐ 0,48 %  ‐ 0,48 %  ‐ 0,48 % 

  Zaposlenost  ‐ 0,09 %  ‐ 0,09 %  ‐ 0,09 %  ‐ 0,34 %  ‐ 0,35 %  ‐ 0,35 % 

Tabela 55: Povzetek sprememb v Italiji (vir: ASTRA) 

 

EKONOMSKI UČINKI V SLOVENIJI 

   
TOL‐GOV 
2020 

TOL‐TAX 
2020 

TOL‐VAT 
2020 

RES‐GOV 
2030 

RES‐TAX 
2030 

RES‐VAT 
2030 

Slovenija  BDP  ‐ 0,03 %  ‐ 0,03 %  ‐ 0,03 %  ‐ 0,33 %  ‐ 0,33 %  ‐ 0,33 % 

  Potrošnja   0,09 %  0,09 %  0,09 %  ‐ 0,38 %  ‐ 0,38 %  ‐ 0,38 % 

  Naložbe  ‐ 0,01 %  ‐ 0,01 % ‐ 0,01 % ‐ 0,24 % ‐ 0,24 % ‐ 0,24 % 

  Izvoz  ‐ 0,08 %  ‐ 0,08 % ‐ 0,08 % ‐ 0,29 % ‐ 0,29 % ‐ 0,29 % 

  Zaposlenost  ‐ 0,04 %  ‐ 0,04 % ‐ 0,04 % ‐ 0,06 % ‐ 0,06 % ‐ 0,06 % 

Tabela 56: Povzetek sprememb v Sloveniji (vir: ASTRA) 
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GLOSAR IN OKRAJŠAVE 

ACE  Alpska borza za tranzitni promet v skladu s študijo ALBATRAS: 

Zamisel o Alpski borzi za tranzitni promet (ACE) je bila predstavljena 

leta 2002 kot možna rešitev za potrebo švicarske vlade, da v prihodnosti 

preusmeri čezalpski tovorni promet s ceste na železnico in uravnoteži 

zmogljivosti čezalpskih cestnih koridorjev na območju Alp, kot je bilo 

sprejeto z referendumom leta 1994. ACE bi izkoristila razpoložljive 

zmogljivosti alpskih prehodov (predore, gorske prelaze) za cestni tovorni 

promet, tako da bi moralo imeti vsako težko tovorno vozilo ob prečkanju 

Alp alpsko tranzitno dovolilnico (ACP). ACP bi bile številčno omejene 

in bi se kupovale z alpskimi tranzitnimi enotami (ACU). Borza bi alpske 

tranzitne enote (ACU) redno prodajala na dražbi, potem pa bi se lahko 

kupovale in prodajale na elektronski platformi ACE. Te ACU bi po 

določeni stopnji pretvorili v ACP, odvisno od lastnosti vozila (velikost, 

emisijski razred itd.) in od dolžine poti (za krajevni promet se plača manj 

ACU). ACP se samodejno potrdi ob vsakem prečkanju alpskega prehoda. 

ACP Alpska tranzitna dovolilnica 

ACU Alpska tranzitna enota 

AETS Alpski sistem trgovanja z emisijami v skladu s študijo ALBATRAS: 

Alpski sistem trgovanja z emisijami (AETS) temelji na političnih ciljih 

za zmanjševanje določenih emisij in tako posredno omejuje razpoložljive 

zmogljivosti čezalpskih cestnih koridorjev. Poleg tega je ena od glavnih 

pobud za AETS cilj avstrijske politike, da se zmanjša cestni tovorni 

promet na dolge razdalje v tranzitu čez avstrijske Alpe. Vsako vozilo 

mora pridobiti emisijske kupone, ki so odvisni od standardnih emisij na 

razred vozila v g/km. Za pridobitev kuponov se kot ustrezen indikator 

emisij predlaga CO2. AETS se tako osredotoča na emisije CO2 med 

tranzitnimi vožnjami čez Alpe. Emisije so odvisne od razdalje, prevožene 

na območju Alp, ki je opredeljeno z mejami Alpske konvencije. Za vsako 

enoto izpuščenega CO2 (npr. en kg) je treba pridobiti en kupon. Osnovno 

načelo je podobno konceptu trgovanja z emisijami, ki se uporablja v 

drugih primerih (npr. trgovanje s CO2 za industrijske emisije CO2; 

načrtovano trgovanje s CO2 za sektor zračnega prometa). Vsi emisijski 
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kuponi CO2, ki so na voljo za vse vrste plačljivih prehodov in regij, bi bili 

naprodaj na eni sami dražbi. 

ALBATRAS Uskladitev instrumentov upravljanja težkega prometa ACE, AETS in 

TOLL+ na primerljivi znanstveni, tehnični in operativni ravni ob 

upoštevanju uvedbe različnih pragov za analizo učinkov pretoka prometa 

na alpskih cestah 

ALPIFRET Observatoire des trafics marchandises transalpines 

A – I/SLO  Avstrija – Italija/Slovenija, čezalpski koridorji med Avstrijo in 

Italijo/Slovenijo 

BAU Običajni poslovni scenarij 

CAFT Čezalpska podatkovna zbirka (OD-podatki glede na vrsto prevoza in 

blaga) (raziskava o čezalpskem tovornem prometu) 

CH – I  Švica – Italija, čezalpski koridorji med Švico in Italijo 

C.T. Kombinirani prevoz 

E3ME Baza ekonomski podatkov, ki jo je razvil Cambridge Economics. 

F – I  Francija – Italija, čezalpski koridorji med Francijo in Italijo 

BDP Bruto domači proizvod 

BDV Bruto dodana vrednost 

HGV  Težka tovorna vozila 

NUTS Nomenclature des unités territoriales statistiques 

NUTS II : provincialna raven (večje regije) 

NUTS III : manjše regije/večja mesta 

NSTR Vrsta blaga v okviru podatkovne zbirke CAFT  

OD-matrica Matrica izvora in cilja 

RES-GOV Restriktivni scenarij, kakor je bil izveden v modelu ASTRA za leto 2030, 

kjer se prihodki iz določitve cen prištejejo splošnim državnim 

prihodkom. 

RES-TAX Restriktivni scenarij, kakor je bil izveden v modelu ASTRA za leto 2030, 

kjer se prihodki iz določitve cen povrnejo potrošnikom prek zmanjšanja 

neposrednega obdavčevanja. 

RES-VAT Restriktivni scenarij, kakor je bil izveden v modelu ASTRA za leto 2030, 

kjer se prihodki iz določitve cen povrnejo prek zmanjšanja posrednega 

obdavčevanja (DDV). 

RMW Oprtni vlak 
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Restriktivni scenarij Po ALBATRAS scenariju TOLL+ restriktivni 

Tolerantni scenarij Po ALBATRAS scenariju MIX tolerantni 

SLA Pogodba o ravni storitve  

TAMM Čezalpski multimodalni prometni model (NEA) 

TOLL+ Alpski pribitek k cestnini, odvisen od prevoženih kilometrov, v skladu s 

študijo ALBATRAS  

Za koncept diferenciranih cestninskih sistemov (TOLL+) je značilno 

dvoje: vračunavanje zunanjih učinkov cestnega tovornega prometa v 

smislu onesnaževanja zraka, hrupa in zastojev z izvajanjem načela 

„onesnaževalec plača“, kot je opisano v spremembi Direktive 

1999/62/ES o cestnih pristojbinah za uporabo določene infrastrukture za 

težka vozila (evrovinjeta), in optimizacija uporabe cestnega omrežja z 

diferenciranimi cestninskimi stopnjami glede na del dneva. Podobno kot 

koncepta ACE in AETS tudi koncept TOLL+ zahteva tranzitno pravico 

za prečkanje alpskega prehoda. Za razliko od ACE in AETS, kjer so 

„valuta“ ACP ali emisijski kuponi, je cena „tranzitnega dovoljenja“ v 

konceptu TOLL+ obračunana cestninska stopnja. V tem konceptu se 

cestnina lahko zaračuna kot (spremenjena) stopnja ali poleg že obstoječih 

cestninskih shem (kot so novi sistem zaračunavanja HGV za Francijo, 

GO-Maut v Avstriji, cestna taksa ta težka vozila v Švici) za tranzit čez ali 

skozi Alpe. Tranzit čez Alpe opredeljujeta odsek, ki ga mora vozilo 

prevoziti, in dolžina odseka. 

TOL-GOV Tolerantni scenarij, kakor je bil izveden v modelu ASTRA za leto 2020, 

kjer se prihodki iz določitve cen prištejejo splošnim državnim 

prihodkom. 

TOL-TAX Tolerantni scenarij, kakor je bil izveden v modelu ASTRA za leto 2020, 

kjer se prihodki iz določitve cen povrnejo potrošnikom prek zmanjšanja 

neposrednega obdavčevanja. 

TOL-VAT Tolerantni scenarij, kakor je bil izveden v modelu ASTRA za leto 2020, 

kjer se prihodki iz določitve cen povrnejo prek zmanjšanja posrednega 

obdavčevanja (DDV). 

TOR Okvirni pogoji 

 



 178| 

INFRAS | 23. februar 2012 |BIBLIOGRAFIJA 

BIBLIOGRAFIJA 

AEL – Alliance for European Logistics (2009): Response to the European Commission Public 

Consultation on the Future EU 2020 strategy. 

Alpenkonvention (2007): Alpenzustandsbericht Alpensignale – Sonderserie 1 Verkehr und 

Mobilität in den Alpen 

ALPIFRET (2010): Observatoire des trafics marchandises transalpines 

ASTAG – Schweizer Nutzfahrzeugverband (2011): Faktenblatt „Alpentransitbörse“. 

BGL (2011): Informacije o panogah na domači strani BGL. 

BIEK –  Bundesverband Internationaler Express- und Kurierdienste e.V. (2003): Stellungnahme 

des Bundesverbands internationaler Express- und Kurierdienste zur Lkw-Maut-Verordnung 

und zur Mauthöheverordnung. 

Bundesamt für Güterverkehr (2006): Marktbeobachtung Güterverkehr – Sonderbericht: 

Eineinhalbjahre streckenbezogene LKW-Maut – Auswirkungen auf das deutsche 

Güterverekhrsgewerbe. 

Bundesamt für Güterverkehr (2009): Marktbeobachtung – Sektorales Fahrverbot (še 

neobjavljeno) 

Cambridge Econometrics (2010): model E3ME, različica 2010 

Clecat, Alliance for European Logistics, IRU, Eurochambers, Eurocommers, EEA, ESC, 

Fedemac (2009): Joint Industry Position Paper on Eurovignette III - Charging of Heavy 

Goods Vehicles Proposal COM 2008/147(COD).  

Conseil Général des Alpes Marittimes 1999: La chiusura del traforo del Monte Bianco, 

Valutazione delle conseguenze nelle Alpi occidentali: traffico, socio-economia, ambiente, 

Nice 1999. 

Deutsche Logistik-Zeitung (2011): Von Dreifach gefiltert zum Umweltliebling. 27.9.2011. 

EEA – European Express Association (2010): Express Industry considers Council agreement on 

Eurovignette a missed opportunity to reduce external costs of road transport. 

Ecoplan in INFRAS (2007): Volkswirtschaftliche Auswirkungen der LSVA mit höherer 

Gewichtslimite, zaključno poročilo, švicarski zvezni urad za prostorski razvoj.  

Ecoplan, Rapp Trans, NEA in Herry (2011): ALBATRAS Uskladitev instrumentov upravljanja 

težkega prometa ACE, AETS in TOLL+ na primerljivi znanstveni, tehnični in operativni ravni 

ob upoštevanju uvedbe različnih pragov za analizo učinkov pretoka prometa na alpskih cestah. 



 |179 

INFRAS | 23. februar 2012 |BIBLIOGRAFIJA 

ESC – European Shipper's Council (2011): Response to White paper 2011 -  Roadmap to a 

Single European Transport Area - Towards a competitive and resource efficient transport 

system. 

Evropska komisija: Direktiva o evrovinjeti z dne 27. septembra 2011. 

Evropska komisija (2008): Ocena učinka interiorizacije zunanjih stroškov, delovni dokument 

služb Komisije, SEC(2008) 2209. 

Fiorello, D., De Stasio, C., Köhler J., Kraft M., Newton S., Purwanto J., Schade B., Schade W., 

Szimba E. (2009): The iTREN-2030 reference scenario until 2030. Deliverable 4 of iTREN-

2030 (Integrated transport and energy baseline until 2030). Projekt, sofinanciran s strani 5. 

okvirnega programa Evropske komisije za raziskave in tehnološki razvoj. Milan, Italija. 

HDE – Hauptverband des deutschen Einzelhandels (2004): Lkw-Maut – Standpunkt des 

Einzelhandels. 

INFRAS in Metron (2011): Regionale Auswirkungen der Alpentransitbörse, Bundesamt für 

Verkehr.  

Krail, M. (2009): System-Based Analysis of Income Distribution Impacts on Mobility Be-

haviour. NOMOS-Verlag, Baden-Baden, Nemčija. 

Maibach, Schreyer in drugi, 2007: Handbook on estimation of external cost in the transport 

sector, Zürich, Karlsruhe, Delft. 

Nathani C., Sutter D., van Nieuwkoop R., Peter M., Kraner S., Holzhey M., Rütter H., 

Zandonella R. (2011), Energiebezogene Differenzierung der Schweizerischen Input-Output-

Tabelle 2005, Bundesamt für Energie BFE, publikacija EGS, Bern. 

Ortuzar, J.D., Willumsen, L.G. (1998): Modelling Transport, druga izdaja, JohnWiley and Sons, 

New York. 

Rudel R. (2002): Valutazione economica della chiusura della galleria stradale del San Gottardo, 

Bozza confidenziale, Università della Svizzera Italiana, Lugano 2002. 

Rydzkowski, W., Hajdul, M. and Bonsall P. (2008): Potential effects of differentiated user 

charges on intermodal chains and modal change, končni izsledek 10.2 of FP 6 projekta 

DIFFERENT. 

Schade, W. (2005): Strategic Sustainability Analysis: Concept and application for the 

assessment of European Transport Policy. NOMOS-Verlag, Baden-Baden. 

Significance in CE Delft (2010) : Price sensitivity of European road freight transport – towards a 

better understanding of existing results, poročilo za Transport & Environment. 

UETR – Union Européenne des Transporteurs Routiers (2011): Eurovignette the spirit of 

compromise prevails on a concrete, real and effective vision of a sustainable transport. 



 180| 

INFRAS | 23. februar 2012 |BIBLIOGRAFIJA 

UVEK (2011): Teilprojekt B1: Güterverkehrsintensive Branchen und Güterverkehrsströme in 

der Schweiz, zaključno poročilo, 16. marec 2011. 

Van Essen, H.P., Boon, B.H., Schroten, A., Otten, M., Maibach, M., Schreyer, C., Doll, C., 

Jochem, P., Bak, M. in B. Pawlowska (2008): Internalisation measures and policy for the 

external cost of transport, izdelano v okviru študije Ukrepi in politike interiorizacije vseh 

zunanjih stroškov prevozov (IMPACT) – končni izsledek 3. 

Vatter und Synergo (2009): Evaluation Verlagerungspolitik/Güterverkehr, zaključno poročilo za 

organizacijski odbor.  

WKO – Avstrijska gospodarska zbornica (2011): „Auswirkungen der Einbeziehung externer 

Kosten in die LKW-Maut, insbesondere hinsichtlich einer zeitlichen Differenzierung“. 


