Маніфест Саміту EVIM 2018
EVIM вже третій рік поспіль розвиває та формує мобільність Центральної та Східної Європи. Зараз
надважливо зберегти ефективний діалог світової EV спільноти. Тільки шляхом обміну досвідом та
постійної співпраці ми можемо вирішити проблеми зміни клімату та екологічні проблеми міст – не
будуючи кордони, а тільки разом. Ми продовжимо цю важливу справу під час EVIM 2018: III Саміту з
нової мобільності та електротранспорту Центральної та Східної Європи. Ця ключова зустріч,
присвячена EV, традиційно відбудеться у Києві навесні 1-3 березня 2018 року.
Розвиток сталої мобільності в Центральній та Східній Європі – від Балтики до Балкан, у регіоні з
великим економічним потенціалом, залежить від трьох ключових моментів: зростання обізнаності
про переваги EV, розвиток інфраструктури на місцевому рівні та поліпшення державної підтримки.
Щороку в нашому повсякденному житті з’являється дедалі більше чинників, що сприяють розвитку
сталої мобільності. Розвивається інфраструктура та маршрути для велосипедистів, розширюється
зарядна мережа для електротранспорту, в усій Європі, зокрема й в Україні, відкриваються центри
сервісу й продажів EV. Бізнес-моделі шерингової економіки, що базуються на використанні
електротранспорту, без упину реалізуються як новий бізнес та інтегруються у великі компанії як
інноваційна перевага. Дедалі більше ІТ-підприємців інвестують у проекти із вдосконалення
мобільності, створюючи нову цінність руху за допомогою цифрових рішень.
На початку 2016, у співпраці з багатьма чудовими партнерами EVIM Summit в Україні об'єднав та
надихнув на активну діяльність не тільки молодих учасників ринку EV, а й державні установи,
приватні компанії та неурядові організації, що привело до українського електромобільного дива:
кількість е-мобілів зросла з 630 авто у 2016 році до понад 3500 до кінця 2017 року. Динаміка цифр
наближається до експоненціальної, і так! - зараз реальність полягає в тому, що початкові бар'єри
зникли, а кількість електромобілів у країні зростає органічно, керована споживачем. Саме тому
українська історія успіху на глобальній карті електромобільності є цікавою та цінною як модель
розвитку для країн із молодими ринками EV. Після того, як державна підтримка повністю набуде
чинності, активний локальний ринок зробить Україну лідером регіону з розвитку електромобільності.
Також приємно спостерігати, як зараз у країнах Центральної та Східної Європи, Балтії та на Балканах
більшість місцевих органів влади приймають ідею екологічної мобільності, вдосконалюють
законодавство та розробляють програми підтримки.
Ми твердо переконані, що зі здешевленням технології, безліччю доступних ІТ-рішень, активним
зворотнім зв'язком від спільноти й користувачів, а також завдяки накопиченому в перших проектах
досвіду ринок досяг високого темпу зростання, зумовленого, перш за все, економічною вигодою для
кінцевого споживача. Буде він сильним чи ні? Це вже не питання для ринку сталої мобільності.
Початкова дифузія минула, лінія неповернення пройдена. Майбутнє мобільності декарбонізоване.
Про вихлопні гази вже не йдеться. Із нетерпінням чекаємо зустрічі з вами вже незабаром на EVIM
2018.
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