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Abstract: Oraşele lumiiîn prezent sunt supraîncărcate cu trafic. În ţările bogate, sau în curs de dezvoltare, 
undesistemultransportului public este ajustat sau nu, locuitorii oraşelor întîlnesc o problemă comună: 
condiţiile insuportabile a traficului în creştere. Această lucrare reflectă costurile generale ale ambuteiajelor 
pe drumurile publice. 
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 În prezent, viteza medie de circulaţieîn multe oraşenu este cu mult mai mare, decît a fost în 
sec. XIX, cînd circulaţia se desfăşura cu trăsurile cu cai. În fiecare ziîn ore concrete, multe 
automagistrale, autostrăzi, drumuri de viteză arată mai mult a autoparcări, decît drumuri obişnuite. 

Aşa ambuteiajeimpuncheltuieli mari economiei şi societăţii. În primul rîndeste evident, 
cădeplasareadintr-un loc în altul ia cu mult mai mult timp, decît este necesar. De asemenea, la fel de 
costisitor, timpulcălătoriei devine tot mai imprevizibil – circulaţia densă pe autostradă poate un 
minut să decurgă liber, însă măcar un eveniment neesenţial sau o neatenţie duce la o deceleraţie 
bruscă a circulaţiei. Fluxul se opreşte şi formează ambuteiaj. 

Aşa o incertitudine urmează în cheltuieli suplimentare, incluzînd timpul pentru situaţii 
neprevăzute (timpul suplimentar necesar pentru deplasare din cauza incertitudinii în dificultăţile 
circulaţiei auto). Pentru a fi relativ încrezutînsosirea la locul destinaţiei în timp, automobiliştii 
trebuie să-şi rezervesuplimentar mai mult de două minute pe milă, pentru a putea prevedea 
modificarea traficului în timpul călătoriei, aceste date fiind bazate pe ambuteiajelor pe diferite tipuri 
de autostrăzi în Houston, statul Техаs. 

Pierderile social-economice a ambuteiajelor includ prejudiciile la producere şi reducerea 
timpului liber, creşte brusc consumul de combustibil şi energiei electrice a transportului terestru, 
considerabil creşte poluarea mediului urban, se înrăutăţeşte sănătatea locatarilor, creşte starea de 
stres şi disconfort a pasagerilor în timpul deplasării. În afară de aceasta, ambuteiajele întîrzie 
circulaţia mărfurilor şi serviciilor, prejudiciile se adaugă la preţul mărfurilor şi serviciilor şi scad 
competivitatea produsului şi businessului. 

Preţul social al călătoriei rutiere include atît cheltuielile personale (subiective), cît şi externe 
(obiective). Cheltuielile subiective – reprezintă cheltuielile de exploatare ale vehiculului, consumul 
timpului pentru călătorie, impozitul pentru întreţinerea părţii carosabile a străzilor şi drumurilor. 
Aceste cheltuieli se achită direct de către utilizatorii străzilor şi drumurilor. În acelaşi timp, 
cheltuielile obiective (externe) pentru lărgirea părţii carosabile, dispozitivele automate de dirijare a 
circulaţiei, poluarea mediului de către gazele de eşapament, ambuteiajele şi reţinerile direct nu se 
achită. 

Opririle şi pornirile frecvente, de asemenea au o influenţă nefastă asupra consumului de 
energie. Accelerarea, decelerarea şi timpul de staţionarea continuu a automobilului în        ambuteiaj 
– reprezintă energia consumată în zadar. Emisiile gazelor de eşapament, în deosebi oxizii de carbon 
şi hidrocarburile (care se formează în rezultatul arderii incomplete a combustibilului), sunt în 
dependenţă indirectă faţă de viteza automobilului. 

În cele din urmă, securitatea este redusă, cînd traficul automobilelor devine mai dens şi 
automobiliştii au mai puţin timp la dispoziţie, să reacţioneze la circulaţia vehiculelor din jurul său. 
Se instaurează dezamăgireaşioboseala. Cazurile de ciocnire, deteriorarea proprietăţii, precum şi 
pierderile de timp din cauza accidentelor, ne mai vorbind de traumatisme – toate crescconcomitent 
cu supraîncărcarea drumurilor. 
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Determinarea costului ambuteiajelor. Nu există o „cale corectă” universală, de toţi 
recunoscută, pentru aprecierea costurilor ambuteiajelor rutiere şi reţinerile legate de ele. Cea mai 
simplă metodă – reprezintă compararea vitezei de facto cu vitezele în condiţiile fluxului de transport 
liber. Din această relaţie simplă, poate fi calculată „amenda” pentru ambuteiajele create, compusă 
din timpul suplimentar petrecut pe drum, din consumul suplimentar de combustibil, şi ca urmare, 
emisiile suplimentare de gaze toxice. Aceste date se sumează în fiecare caz aparte. 

Reţinerile de timp, pierdut din cauza ambuteiajelor rutiere, în ţările OCDE (Organizaţia 
pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică) în general constituie circa 2% din PIB. Însă, de luat în 
calcul cheltuielile consumului de combustibil şi alte reţineri, atunci indicatorul sus indicat va tinde 
către 3% din PIB, sau circa 810 miliarde de dolari SUA pe an, ce corespunde 678 $ pe cap de 
locuitor. Este firesc, că aceste cheltuielise deosebesc considerabilde la ţară la ţară. 
Cheltuielileambuteiajelorîn SUA, calculatedupă metoda analogică, constituiecirca 150 miliardede 
dolariSUAsau 1,5% dinPIB, iar în Europa de Vestele constituie circa 1,9% dinPIB. Cheltuielile 
ambuteiajelor în Asia se caracterizează cu un nivel mai înalt. Cheltuielile 
ambuteiajelorrutiereînCoreia de Sud, de exemplu, au atins aproximativ 4,4% dinPIB. Institutul de 
Transport din Texas examinează situaţia în 85 de oraşe principale cu suburbii. În ţară în 
„ambuteiaje” anual se pierd circa 4,2 miliarde de ore. Pentru conducătorul mediu, ce se deplasează 
în orele de „vîrf”, aceasta înseamnă 38 ore în plus la volan. Cu mult mai rău lucrurile stau în Los – 
Angeles, unde conducătorii stau cîte 72 ore anual în ambuteiaje. În afară de aceasta suplimentar se 
consumă circa 100 l de combustibil. În general pierderile materiale a ambuteiajelor pe drumuri 
constituie circa 710 $ de om pe an. Pentru timpul de staţionare în ambuteiaje în zadar se pierd circa 
11 miliarde de litri de combustibil. Luînd în considerare pierderile de timp prejudiciile se estimează 
la 78 miliarde de dolari pe an. Însă suma reală, mai degrabă, este cu mult mai mare, după cum s-a 
menţionat mai sus. 

În Marea Britanie, Organizaţia RAC prognozează, că viteza medie pe drumurile şi 
magistralele principale se va reduce pînă la 65 km/h către anul 2030 şi pînă la 50 km/h către anul 
2050. Conform datelor Organizaţiei: „Dacă timpul mediu al călătoriei va creşte cu 7% la fiecare 10 
ani, indicatorii de timp reali se vor înrăutăţi dublu. 

În Australiacirca jumătatedin totalul kilometrajului, parcurs de vehicule, revin condiţiilor 
“îngreuiate” a circulaţiei rutiere, conform Biroului Australian a Economiei Transportului. Conform 
calculeloracestui Birou, cheltuielile ambuteiajelor rutiereconstituie 12,8 miliardede dolari 
australieni (7,7 miliarde de dolariSUA), sau 1,9% dinPIBal ţării, ce este puţin mai mic faţă de 
nivelul mediu a ţărilor OCDE. Dacă nu se vor întreprinde reforme radicaleîn această sferă, 
cheltuielile ambuteiajelor rutiereîn mediul urban ar putea atingevalori de 29,7 miliardede dolari 
australieni (18 miliarde de dolariSUA) pe ancătre anul 2015 году. 

În Stockholm după nişte calcule aproximative, pierderile oraşului din cauza ambuteiajelor 
rutiere constituie 600 – 800 milioane de euro. 

În Moscova după calculele NIIAT ambuteiajele rutiere costă peste 157 miliarde de ruble, ce 
constituie 9% din volumul producţiei regiunii. 

La scară mondială, indicatorul raportului numărului de vehicule la 1000 oameni a creşcut de 
la 36 în anul 1960 pînă la 123 – în anul 2000. Numărul de vehicule practic s-a dublat – de la 380 
milioane pînă la 752 milioane – numai în perioada 1980 – 2000 (în prezent sunt peste1 miliard de 
vehicule), ce indică ritmuri anuale cumulative de 3,5%, în comparaţie cu ritmurile creşterii 
populaţiei de 1,6%. În majoritatea ţărilor dezvoltate, în prezent, indicatorul numărului de vehicule la 
1000 oameni constituie peste 500 (SUA se evidenţiază la acest capitol cu 800 de vehicule la 1000 
oameni). Luînd în considerare ritmurile aşteptate de creştere în ţările în curs de dezvoltare, efectivul 
transportului auto în lume poate creşte de cîteva ori, atingîng conform prognozelor cifra de 2,4 
miliarde de vehicule pe parcursul unei generaţii. Concluziile costurilor ambuteiajelor privind aceste 
cifre nu sunt prea îmbucurătoare. 

Firesc, nu este posibil în totalmente de scăpat de ambuteiajele rutiere. Dificultăţile rutiere, 
create în rezultatul incidentelor neprevăzute şi întîmplătoare, competiţiilor sportive, sau altor 
manifestaţii, sunt inevitabile. Aceasta ar cere costuri incomparabile de mari pentru construcţia unei 
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infrastructuri aparte, ce ar asigura circulaţia liberă a fluxului de transport în aceste condiţii, şi ar fi 
fost posibil fără rost din punct de vedere economic de impus taxe ridicate pentru utilizarea 
drumului, asigurîndu-i circulaţia liberă a fluxului de transport în orice condiţii. Soluţia constă în 
dirijarea mai bună cu situaţiile şi incidentele similare întîmplătoare pe drumuri şi trasee, împreună 
cu identificarea soluţiei pentru problema reală a creării ambuteiajelor rutiere, ce se înrăutăţeşte în 
fiecare zi. 

 
 

Concluzie: 
Creşterea numărului de automobile a atras după şine şi formarea ambuteiajelor, deci 

reducerea vitezei medii de deplasare şi creşterea duratei de timp petrecută la volanul 
automobilului în timpul călătoriilor. Toate acestea, însă sunt urmate de pierderi colosale             
social – economice, ce se ridică la sume impunătoare, care se manifestă prin creşterea bruscă a 
consumul de combustibil, poluarea mediului urban, înrăutăţirea sănătăţii locatarilor, creşterea 
stării de stres şi disconfort a pasagerilor în timpul deplasării, întîrzierea circulaţiei mărfurilor şi 
serviciilor, care se adaugă la preţul lor final, reducînd competivitatea produsului şi businessului. 
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