
Europa se pregãteºte
pentru trecerea la
taxiuri... zburãtoare

T
ehnologia provoacã o
adevãratã revoluþie ºi
în ceea ce priveºte
transporturile în inte-
riorul marilor aglo-
merãri urbane. În câþi-

va ani europenii au ºansa sã scape
de celebrele ambuteiaje. Europa ar
putea vedea primele taxiuri zburã-
toare în funcþiune cel mai devreme
în 2024, a anunþat Agenþia Euro-
peanã pentru Siguranþa Aviaþiei
(EASA). Mai multe firme europene
au anunþat dezvoltarea tehnologiei
de mobilitate aerianã urbanã
(UAM) pentru pasageri sau pentru
transport de mãrfuri, cum ar fi livr-
ãrile de echipamente medicale.
"Cred cã utilizarea comercialã a
taxiurilor (aeriene) ar putea avea

loc în 2024 sau în 2025", a afirmat
Patrick Ky, director general al EASA.
Datele EASA aratã cã, pânã în 2030,
valoarea pieþei europene de mobi-
litate aerianã urbanã va ajunge la
4,20 miliarde de euro ºi vor fi create
90.000 de locuri de muncã. Aproxi-
mativ 31% din piaþa globalã pentru
noua tehnologie va fi în Europa.
Deja Agenþia Europeanã pentru Si-
guranþa Aviaþiei a început procesul
de certificare pentru unele aparate
ºi primele aprobãri sunt aºteptate
în 2024, a anunþat Ky. Startup-ul
german Volocopter ºi cei care spri-
jinã alte proiecte, cum ar fi Aero-
ports de Paris (ADP), sperã sã de-
monstreze cum funcþioneazã teh-
nologia pânã la Jocurile Olimpice
de la Paris din 2024. Cât de rapid

vor funcþiona astfel de vehicule va
depinde ºi de obþinerea aprobãrilor
în cazul în care ele zboarã peste
centre urbane sau cãi ferate, a ex-
plicat ºeful EASA.

Aproximativ 71% dintre cetãþenii
intervievaþi de EASA în ºase zone
urbane ºi-au exprimat interesul în
folosirea taxiurilor aeriene sau a
serviciilor de livrare, ori a ambelor,
iar 41% din aceºtia au apreciat cã
cel mai mult vor beneficia cei care
au nevoie de îngrijire medicalã de
urgenþã. Principala temere o repre-
zintã siguranþa, atât pentru drone,
cât ºi pentru taxiuri, precum ºi zgo-
motul produs. Majoritatea celor in-
tervievaþi s-au declarat îngrijoraþi
de impactul asupra pãsãrilor sau in-
sectelor ori ºi-au exprimat temerile

legate de securitatea ciberneticã.
Producãtori auto globali ºi
start-up-uri se întrec în dezvoltarea
de taxiuri zburãtoare comerciale, o
piaþã a cãrei valoare ar putea ajun-
ge pânã în anul 2040 la 1.500 mi-
liarde de dolari, conform Morgan
Stanley. Printre cei care dezvoltã
astfel de planuri sunt Volkswagen
ºi Airbus, firma americanã Joby,
grupul german Lilium, ºi Volocop-
ter, sprijinit financiar de Daimler ºi
Intel.

În 2050 taxiul nu ne va mai lua de
la scara locuinþei ci direct din balcon.
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