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SYNTETYCZNY PRZEGLĄD UNIJNYCH I NARODOWYCH PROGNOZ 
PRZEWOZOWYCH ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM 

SAMOCHODOWEGO TRANSPORTU CIĘŻAROWEGO W PERSPEKTYWIE 
ROKU 2030 I DALSZEJ 

 
W artykule przedstawiono unijne i narodowe prognozy przewozowe ze szczególnym 
uwzględnieniem samochodowego transportu ciężarowego. Poruszono kwestię zmian 
popytu na przewozy transportem lądowym w różnych regionach świata, na obszarze Unii 
Europejskiej oraz w niektórych krajach unijnych takich jak: Francja, Niemcy, Belgia 
i Holandia. Opisano również prognozy pracy przewozowej towarowego transportu 
lądowego w perspektywie roku 2030 i roku 2050 w Polsce. W dziedzinie prognoz 
dotyczących polskiego transportu towarowego oparto się o źródła polskie, niemieckie oraz 
pochodzące z Komisji Europejskiej. 
 
Słowa kluczowe: transport samochodowy, przewóz ładunków, prognozy przewozowe 

 
 

SYNTHETIC REVIEW OF THE EU’s AND NATIONAL TRANSPORT FORECASTS 
WITH SPECIAL CONSIDERATION OF THE FREIGHT ROAD TRANSPORT FOR 

THE 2030 AND FURTHER 
 

The article presents the EU’s and national transport forecasts, with particular emphasis 
on freight road transport. The issue of changes in demand for the land transport in various 
regions of the world, in the European Union and in some EU countries, such as: France, 
Germany, Belgium and the Netherlands, was discussed. The forecasts of the haulage 
transport of freight land transport till 2030 and 2050 in Poland, were also described. In 
the field of Polish freight transport forecasts, the authors used Polish, German and 
European sources. 
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Prognozy różnych zespołów naukowych dotyczące przewozów towarowym 
transportem lądowym w perspektywie lat 2030 i 2050, mimo pewnych istniejących 
rozbieżności, zgadzają się co do ogólnych trendów rozwojowych w kwestii dynamiki 
wzrostu przewozów ładunków ogółem.  W większości dostępnych opracowań naukowych 
w dziedzinie transportu zauważyć można prognozowany postępujący spadek 
średniorocznej dynamiki wzrostu popytu na przewozy ładunków ogółem i poszczególnymi 
gałęziami transportu zarówno w wymiarze unijnym, jak i w odniesieniu do Polski. 
Szczególnie w perspektywie roku 2050 spadek średniorocznej dynamiki wzrostu w tej 
dziedzinie wydaje się być zauważalny i dotyczy zarówno Polski, jak i całej Unii 
Europejskiej. 

Dane dotyczące prognozowanej średniorocznej dynamiki wzrostu popytu na pracę 
przewozową transportu towarowego w różnych regionach świata w latach 2000-2030 
i 2000-2050 przedstawiono w tabelach 1 oraz 2.  

 
Tabela 1 

Projekcje średniorocznej dynamiki wzrostu popytu na przewozy ładunków transportem lądowym 
(samochodowym i kolejowym) w różnych regionach świata do 2050 roku, w % 

Table 1 
Projections of the average annual demand’s growth dynamics for the transport of cargo by land 

transport (car and rail) in various regions of the world until 2050, in% 
 

Wyszczególnienie lata 2000-2030 lata 2000-2050 
Świat ogółem 2,5 2,3 
Afryka 3,4 3,1 
Ameryka Południowa 3,1 2,8 
Bliski Wschód 2,8 2,4 
Indie 4,2 3,8 
Chiny 3,7 3,3 
Pozostałe kraje azjatyckie 4,1 1,7 
Wschodnia Europa 2,7 2,8 
Kraje byłego ZSRR 2,3 2,2 
Kraje OECD strefy Pacyfiku 1,8 1,8 
Kraje OECD Europy 1,9 1,5 
Kraje OECD Płn. Ameryki 1,9 1,7 
Źródło: 
Woodburm A., Allen J., Browne M., Leonardi J.: The Impact of Globalisation on International road and rail 
freight transport activity, Global Forum on Transport and Enviroment in Globalising World, listopad 2008, 
Guadalajara [16] 
 

Z powyższych projekcji wynika, że średnioroczna dynamika wzrostu popytu na 
przewozy towarowe transportem lądowym stopniowo będzie maleć zarówno w wymiarze 
globalnym (z 2,5% w latach 2000-2030 do 2,3% do roku 2050), jak i w poszczególnych 
regionach, przy czym zarówno w krótszej jak i dłuższej perspektywie dynamika ta będzie 
znacznie wyższa w krajach rozwijających się (np. 4,25% i 3,85% w Indiach czy 3,75% 
i 3,3% w Chinach) niż w krajach rozwiniętych np. 1,95 i 1,5% w krajach Ameryki 
Północnej czy też 1,9% - 1,7% w krajach Europy Zachodniej.  
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Analogiczne zróżnicowanie dotyczy poszczególnych regionów Europy, gdzie dla 
całego obszaru UE średnioroczną dynamikę wzrostu popytu na lądowe przewozy 
towarowe oszacowano na 1,7% zarówno dla okresu 2007-2035, jak i dla okresu 2035-
2050, w tym na 1,6%-1,7% dla starych krajów unijnych (15) wraz z Norwegią i Szwajcarią 
oraz dla nowych krajów unijnych (12) odpowiednio 3% i 2,3%.[1] W krajach dwunastki 
szczególnie wzrastać będą przewozy realizowane transportem drogowym. 

Prognozy OECD z 2017 roku zakładają dla sektora światowego transportu towarowego 
średnioroczną dynamikę wzrostu popytu na przewozy rzędu 3,3% w latach 2015-2030 
i 3,1% w latach 2015-2050 [11] Najwyższą dynamiką wzrostu popytu na przewozy 
ładunków przekraczającą średniorocznie 5% przewidziano dla transportu lotniczego. 
Średnioroczny wzrost popytu na przewozy transportem samochodowym założono na 
poziomie 3,2% dla lat 2015-2030 i 2,8% dla lat 2015-2050 (tabl. 2).  
 

Tabela 2 
Średnioroczna stopa wzrostu popytu na przewozy światowego transportu towarowego, w latach 

2015-2050, w % 
Table 2 

The average annual demand’s growth dynamics for world freight transport in the years 2015-2050, 
in % 

 
Wyszczególnienie lata 2015-2030 lata 2015-2050 

   
Transport ogółem 3,3 3,1 
W tym:   
Transport kolejowy 3,0 2,6 
Transport samochodowy 3,2 2,8 
Transport lotniczy 5,6 5,4 
Transport morski 3,4 3,3 
Źródło: 
OECD/International Transport 2017, ITF Transport Outlook 2017, OECD, Paryż 2017 za: Global Mobility 
Report 2017: Tracking Sector performance,Sustainability mobility for all , Waszyngton DC 2017, s.60, 
http://www.sum4all.org [11] 
 
Prognozy pracy przewozowej towarowego transportu lądowego w krajach UE 

 
Według prognozy ITREN-2030: Expreriences and results for integrated technology, 

energy and transport policy assesment pochodzącej z 2010, roku w 2030 roku praca 
przewozowa towarowego transportu lądowego 27 krajów Unii Europejskiej w zależności 
od wariantu wynosić będzie od 3180 mld tkm do 4189 mld tkm (przy 2712 mld tkm 
w 2005 r.) [13]. 
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Tabela 3 
Wariantowa prognoza pracy przewozowej towarowego transportu lądowego w 27 krajach UE do 

2030 roku, w mld tkm 
Table 3 

Variant forecast of the land transport’s haulage work in 27 EU countries up to 2030, in billion tkm 
 

Wyszczególnienie 2005 
ogółem 

w tym 
wewnątrz 

UE 

2030 
S1 Dynamika 

roczna, w% 
S2 Dynamika 

roczna, w% 
Transport 
samochodowy 

2073 1713 3056 1,6 2318 1,2 

Tr. kolejowy 447 443 798 2,3 618 1,3 
Żegluga   
śródlądowa 

192 192 335 2,2 244 1 

Razem 2712 2348 4189 X 3180 X 
Źródło: Schade W., Krail M.; ITREN-2030; Expreriences and results for integrated technology, Energy and 
transport policy assesment. Final Report, Franhover Institute System and Innovation Research, 2010, zadanie 
6 projektu[13] 
S-1 scenariusz kontynuacji 
S-2 scenariusz referencyjny, zmiany racjonalizujące gospodarkę 

 
W wariancie kontynuacji dotychczasowych trendów rozwojowych praca przewozowa 

unijnego towarowego transportu samochodowego wzrosłaby do 3056 mld tkm z 2073 mld 
tkm w roku 2005 (średnioroczne tempo wzrostu 1,6%), a w wariancie zakładającym 
racjonalizację gospodarki jako takiej, w tym także transportu, do 2318 mld tkm 
(średnioroczne tempo wzrostu 1,2%). W latach 1995-2014 średnioroczny wzrost pracy 
przewozowej unijnego transportu samochodowego wyniósł 1,5% (transportu kolejowego 
0,3%, żeglugi śródlądowej 1,1%, transportu rurociągowego -0,1%) [9]. 

Globalnej prognozie pracy przewozowej unijnego transportu towarowego towarzyszy 
27 stosownych prognoz wykonanych dla 27 poszczególnych krajów UE, w oparciu 
o założenia wariantu referencyjnego. W tabeli nr 7 przedstawiono wielkości prognostyczne 
określone dla Polski.  

W prognozie popytu unijnego lądowego transportu towarowego do 2050 roku 
wykonanej w 2016 roku w wariancie referencyjnym popyt ten określono w roku 2030 na 
poziomie 3457 mld tkm, a więc pomiędzy wartościami charakteryzującymi warianty S1 
i S2 opracowania z 2010 roku [6]. 

W stosunku do obu wariantów projekcji z 2009 roku zmniejszono wielkość przyszłych 
przewozów transportem kolejowym na rzecz wzrostu przewozów żeglugą śródlądową.  
Średnioroczną dynamikę wzrostu popytu na przewozy ładunków unijnym transportem 
samochodowym oszacowana na poziomie 1,5% dla lat 2010-2020 i 2020-2030 oraz na 
poziomie 0,7% dla lat 2030-2050, to jest na poziomach dynamiki charakteryzującej cały 
sektor towarowego transportu lądowego. 
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Tabela 4 
Prognoza popytu na przewozy ładunków unijnym transportem lądowym do 2050 roku. Scenariusz 

referencyjny, w mld tkm oraz średnioroczna stopa wzrostu w poszczególnych okresach, w % 
Table 4 

Demand forecast for the freight transport by the EU land transport until 2050. Reference scenario, 
in billion tkm and average annual growth rate in particular periods, in % 

 
Wyszczególnienie/rok 2010 2015 2020 2030 2050 2010-

2020 
2020-
2030 

2030-
2050 

Ogółem, w tym 2556 2704 2981 3457 4051 1,5% 1,5% 0,8% 
Transport drogowy 1809 1915 2109 2445 2835 1,5% 1,5% 0,7% 
Transport kolejowy 394 428 492 580 724 2,0% 1,9% 1,1% 
Żegluga śródlądowa 354 381 389 432 492 1,0% 1,0% 0,7% 
Źródło: Capros P. et all: EU REFERENCES Scenario 2016, Energy, transport and GHC emissions, Trends to 
2050, Komisja Europejska, Luksemburg, lipiec 2016, załącznik nr 2, s.145   [6] 
 

Obok prognoz przewozowych dotyczących transportu unijnego en block ew. z ich 
dekompozycją na poszczególne kraje członkowskie funkcjonują narodowe prognozy 
przewozowe wykonywane autonomicznie w większości krajów unijnych, w tym także 
w Polsce. Poniżej scharakteryzowano wybrane narodowe prognozy przewozowe. 
 
Prognozy pracy przewozowej towarowego transportu lądowego we Francji 

 
W prognozie lądowego transportu towarowego we Francji do 2030 roku wykonanej 

w 2008 roku założono wzrost pracy przewozowej transportu samochodowego w zależności 
od wariantu z 257 mld tkm w roku 2002 do 272, 296, 340 i 412 mld tkm (tabl. nr 4) [8]. 
W 2015 roku pracę przewozową transportu samochodowego na obszarze Francji 
oszacowano na 281,4 mld tkm, z czego 172,2 mld tkm zrealizowali przewoźnicy 
francuscy, a 109,2 mld tkm przewoźnicy zagraniczni [7]. 

Tabela 5 
Wariantowa prognoza lądowego transportu towarowego we Francji do 2030 roku, w mld tkm 

Table 5 
Variant forecast of the land freight transport in France by the 2030, in billion tkm 

 
w mld tkm 2002 2030/S1 2030/S2 2030/S3 2030/S4 

Transport drogowy 257 412 340 296 272 
transport kolejowy 50 50 80 76 87 
Żegluga śródlądowa 7 7 20 15 20 
Ogółem 314 439 440 387 379 
Źródło: Duong Ph., Savy M. et al.: Perspective fret 2030, Ministerie de l’ecologie, de’l energie, du 
development durable et de amenagement du terrytoire, lipiec 2008, s.192 [8] 
Scenariusz S1 Globalizacja i pełna liberalizacja produkcji oraz transportu 
Scenariusz S2 Regulacja rynkowa, ale z aktywną rolą państwa, racjonalizacja globalizacji 
Scenariusz S3 Racjonalizacja/wzrost cen paliw płynnych, optymalizacja przestrzenna produkcji i jej 
racjonalizacja, recykling, rozwój zrównoważony 
Scenariusz S4 Ekologizacja – wyczerpywanie się zasobów ropy naftowej, regulacja kwot emisji, restrykcje 
wobec transportu drogowego 
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Spośród zrealizowanych przez przewoźników francuskich 172,2 mld tkm 31 mld tkm 
dotyczyło przewozów międzynarodowych, w tym 23,4 mld tkm wykonanych taborem 
powyżej 3,5 tony dmc i 7,6 mld wykonanych taborem poniżej 3,5 tony dmc.  
 

Tabela 6 
Wariantowa struktura gałęziowa francuskiego lądowego transportu towarowego w 2030 roku, w% 

Table 6 
Variant branch structure of the French land freight transport in 2030, in % 

 
w % 2002 2030/S1 2030/S2 2030/S3 2030/S4 

Transport drogowy 82 88 77 76 72 
Transport kolejowy 16 11 18 20 23 
Żegluga śródlądowa 2 1 5 4 5 
Ogółem 100 100 100 100 100 
Źródło: Duong Ph., Savy M. et al.: Perspective fret 2030, Ministerie de l’ecologie, de’l energie, du 
development durable et de amenagement du terrytoire, lipiec 2008, s.195  [8] 
Scenariusz S1 Globalizacja i pełna liberalizacja produkcji oraz transportu 
Scenariusz S2 Regulacja rynkowa ale z aktywną rolą państwa, racjonalizacja globalizacji 
Scenariusz S3 Racjonalizacja/wzrost cen paliw płynnych, optymalizacja przestrzenna produkcji i jej 
racjonalizacja, recykling, rozwój zrównoważony 
Scenariusz S4 Ekologizacja – wyczerpywanie się zasobów ropy naftowej, regulacja kwot emisji, restrykcje 
wobec transportu drogowego 
 
Prognozy pracy przewozowej towarowego transportu lądowego w Niemczech 

 
W prognozie sporządzonej w 2014 roku na zamówienie niemieckiego ministerstwa 

transportu założono, że pomiędzy rokiem 2010 a rokiem 2030 przewozy transportu 
lądowego (obejmującego transport kolejowy, transport drogowy oraz żeglugę śródlądową) 
wzrosną o 17,6% (z 3704 mln ton do 4358 mln ton) co daje wzrost średnioroczny na 
poziomie 0,8%, a praca przewozowa o 38% (z 607,1 mld tkm do 837 mld tkm) to jest 
średniorocznie o 1,6% [15]. 

W rozbiciu gałęziowym przewozy transportu: 
 kolejowego wzrosną o 23,6% (z 358,9 mln ton do 443,7 mln ton) co daje 

średnioroczny wzrost na poziomie 1%, a praca przewozowa o 42,9% (z 107,6 mld 
tkm do 153 mld tkm), co daje średnioroczny wzrost na poziomie 1,8%. 

 - transportu drogowego o 16,8% (z 3116 mln do 3639 mln ton), co daje 
średnioroczny wzrost na poziomie 0,8%, a praca przewozowa o 38,9% (z 437,3 mld 
tkm do 607,4 mld tkm), co daje średnioroczny wzrost na poziomie 1,8% 

 - żeglugi śródlądowej o 20% (z 229,6 mln ton do 275,6 mln ton), co daje 
średnioroczny wzrost na poziomie 0,9%, a praca przewozowa o 22,8% (z 62,3 mld 
tkm do 76,5 mld tkm), co daje średnioroczny wzrost na poziomie 1%. 

Praktycznie we wszystkich analizowanych gałęziach transportu wyższa dynamika 
wzrostu realizowanej pracy przewozowej od dynamiki wzrostu przewożonego tonażu 
potwierdza utrzymywanie się tendencji wydłużania statystycznej średniej odległości 
przewozu. 

Założone trendy wzrostowe w nieznacznym stopniu wpłyną na korektę niemieckiego 
modal shift (podziału gałęziowego). Udział transportu kolejowego w niemieckim bilansie 
przewozowym wzrośnie pod względem przewożonego tonażu z 9,7% w roku 2010 do 
10,2% w roku 2030, a pod względem realizowanej pracy przewozowej odpowiednio 
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z 17,7% do 18,4%, wzrośnie także udział żeglugi śródlądowej, pod względem 
przewożonego tonażu z 6,2% do 6,3%, ale pod względem realizowanej pracy przewozowej 
zmniejszy się z 10,35 do 9,1%. 

Jedyną gałęzią transportu, której udział w przemieszczanym tonażu ulegnie 
niewielkiemu zmniejszeniu z 84,1% do 83,5%, pomimo największego wzrostu wartości 
bezwzględnych, jest transport samochodowy, którego jednak udział w realizowanej pracy 
przewozowej wzrośnie w latach 2010-2030 z 72,0% do 72,5%.   

Dla porównania podać można, że niemiecka prognoza transportowa przygotowana 
w 2007 roku, a więc przed wybuchem globalnego kryzysu gospodarczego, na podstawie 
danych z 2004 roku, zakładała ponad dwukrotnie wyższą dynamikę wzrostu przewozów 
towarowych w latach 2005-2025 o 48% pod względem tonażu i 74% pod względem 
realizowanej pracy przewozowej [14]. 

W części szczegółowej prognozy z 2014 roku zawarto również m.in. projekcje 
przewozów realizowanych między Niemcami a Polską, a także przewozów tranzytowych 
na głównych kierunkach. Przewozy towarowe pomiędzy Niemcami a Polską wyniosły wg 
tego źródła w 2010 roku 87,1 mln ton (z czego 77,1 mln ton stanowiły przewozy drogowe, 
8,9 mln ton przewozy kolejowe i 1,1 mln ton przewozy żeglugi śródlądowej) [15]. 

Do 2030 roku przewozy te mogą wzrosnąć do 145,5 mln ton (średnioroczny wzrost 
o 1,8%), w tym przewozy transportem drogowym do 130,9 mln ton (średnioroczny wzrost 
o 1,8%), transportem kolejowym do 13,5 mln ton (średnioroczny wzrost o 2,1%), przy 
zmniejszeniu przewozów żeglugą śródlądową z 1,1 do 1,0 mln ton (średnioroczny spadek 
o 0,3%).  

Wielkość obecnych i zakładanych tranzytowych przewozów drogowych przez Niemcy 
poddano jedynie ma zasadniczych osiach kierunkowych bez enumeracji krajów, z których 
Polski dotyczyć mogą: 
 oś Europa Zachodnia – Europa Wschodnia 
 oś Skandynawia-Europa Wschodnia via Niemcy 
 oś Szwajcaria, Austria, Włochy – Europa Wschodnia via Niemcy 

Na osi Europa Zachodnia - Europa Wschodnia tranzytowe przewozy transportem 
drogowym z 34,8 mln ton w 2010 roku mają wzrosnąć do 57,0 mln ton (średnioroczny 
wzrost o 2,5%), na osi Skandynawia-Europa Wschodnia via Niemcy odpowiednio z 5,4 
mln ton do 9,4 mln ton (średnioroczny wzrost o 2,7%), a na osi Szwajcaria, Austria, 
Włochy- Europa Wschodnia via Niemcy z 13,0 mln ton do 20,5 mln ton (średnioroczny 
wzrost o 2,2%) – łączny wzrost z 53 mln ton do 87 mln ton [22]. 

Założona dynamika przewozów tranzytowych przez Niemcy oscyluje wokół założonej 
szczegółowej dynamiki wzrostu wartości eksportu z Polski i do Polski z wybranych 
krajów, która w latach 2010-2030 wynosić powinna średniorocznie w relacji: Polska-
Belgia 2,53%, Polska-Francja 2,57%, Polska-Austria 2,47% i w relacji Francja-Polska 
2,25%, Belgia-Polska 2,02%, Austria-Polska 2,68% [2]. 
 
Prognozy pracy przewozowej towarowego transportu lądowego w Belgii 

 
Prognoza pracy przewozowej belgijskiego transportu towarowego (obejmującego: 

transport samochodowy, transport kolejowy i żeglugę śródlądową) zakłada, że pomiędzy 
latami 2012-2030 wzrośnie ona o 40,2% co daje średnioroczną dynamikę rzędu 1,9% [10]. 

Wyższą dynamiką charakteryzować się mają przewozy międzynarodowe; w przywozie 
45,7% tj. 2,1% średniorocznie i w wywozie 44,1% tj. 2,0% średniorocznie, przy 35,2% 
w transporcie wewnątrzkrajowym, tj. 1,7% średniorocznie.  
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W układzie gałęziowym największy wzrost pracy przewozowej przewidziano 
w żegludze śródlądowej, który przekroczyć ma 63%, tj. 1,8% średniorocznie. 
W transporcie kolejowym praca przewozowa pomiędzy 2012 a 2030 rokiem wzrosnąć ma 
o 62%, to jest 2,7% średniorocznie, a w transporcie samochodowym realizowanym 
taborem wysokotonażowym o 37,6% tj. 1,8% średniorocznie i realizowanym taborem do 
3,5 tony dmc o 43,5%, tj. 2% średniorocznie [10]. 
 
Prognozy pracy przewozowej towarowego transportu lądowego w Holandii 

 
Holenderska prognoza lądowego transportu towarowego (obejmująca obok transportu 

samochodowego i transportu kolejowego również żeglugę śródlądową) zakłada wzrostu 
wolumenu przewozów z 1075 mln ton w roku 2011 do, w zależności od wariantu, w roku 
2030 od 1129 mln ton (wzrost o 21%) i w roku 2050 odpowiednio od 1126 mln ton 
(wzrost o 14%) do 1634 mln ton (wzrost o 51%) [10]. 

W układzie gałęziowym największy wzrost odnotować ma transport kolejowy, którego 
przewozy w perspektywie 2030 roku wzrosnąć mają z 37 mln ton do 47-53 mln ton to jest 
o 28-43%. Przewozy transportu samochodowego wzrosnąć miałyby z 697 mln ton do 725-
857 mln ton, to jest o 4 do 23% (czyli od 0,2% średniorocznie do ok. 1 % średniorocznie)., 
a przewozy żeglugi śródlądowej z 341 mln ton do 358-396 mln ton, to jest od 5 do 16% 
[12]. 
 
Prognozy pracy przewozowej towarowego transportu lądowego Polski w 
perspektywie roku 2030 i dalszej 
 

W najnowszej prognozie popytu na przewozy ładunków w perspektywie 2030 z roku 
2017 obejmującej przewoźników polskich i obcych oraz wszystkie gałęzie transportu 
łącznie z transportem morskim, transportem lotniczym oraz rurociągowym w ujęciu 
tonażowym założono wzrost w zależności od wariantu od 2075 do 2290 mln ton 
(średnioroczny wzrost w zależności od wariantu na poziomie od 0,6 do 2,1%, w tym 
w transporcie międzynarodowym od 2,4 do 3,2% w zakresie ładunków eksportowanych 
i od 2,2 do 3,0 w zakresie ładunków importowanych) [3]. Założono jednocześnie, że 
wzrost tonażu przewożonego przez polskich przewoźników będzie wynosił w zależności 
od wariantu od 0,4 do 1,0 średniorocznie. 

Sumaryczny wzrost pracy przewozowej transportu towarowego w latach 2015-2030 
przyjęto w zależności od wariantu na poziomie od 1,7 do 2,6% średniorocznie, w tym 
w przewozach wewnątrzkrajowych na poziomie od 1,0 do 1,7%, a w przewozach 
międzynarodowych w eksporcie odpowiednio od 2,6 do 3,5% średniorocznie i w imporcie 
od 2,5-3,4% średniorocznie (przy spadku przewozów ładunków obcych od minus 1,0% do 
minus 0,1%. 

W transporcie samochodowym średnioroczną dynamikę wzrostu przewożonego tonażu 
w latach 2015-2030 przyjęto w zależności od wariantu na poziomie od 0,5 do 1,1% rocznie 
(wzrost z 1550 mln ton w 2015 oku do 1644-1837 mln ton w roku 2030, w tym 
przewozów realizowanych przez polskich przewoźników z 1506 mln ton do 1586-1784 
mln ton), a średnioroczną dynamikę pracy przewozowej przyjęto na poziomie od 1,do do 
2,7% (wzrost z 319 mld tkm do 398-460 mld tkm, w tym pracy przewozowej realizowanej 
przez polskich przewoźników z 279 mld tkm do 329-373 mld tkm) – średnioroczny wzrost 
w zależności od wariantu od 1,2 do 2%. 
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Prognozowane wielkości popytu na przewozy ładunków w 2030 roku z cytowanego 
opracowania z 2017 roku zmalały pod względem tonażu i wzrosły pod względem pracy 
przewozowej w stosunku do wielkości prognozowanych w opracowaniu tego autora 
pochodzącym z 2012 roku. [5] W opracowaniu tym zakładano, że w 2030 roku 
w zależności od wariantu popyt na przewozy ładunków wynosić będzie od 2561,8 do 2699 
mln ton, w tym w transporcie samochodowym od 2135,4 do 2241,4 mln ton, a popyt na 
pracę przewozową odpowiednio 678,3 do 732,2 mld tkm, w tym w transporcie 
samochodowym od 424,2 do 456 mld tkm. 

Warto przy tym zauważyć, że wielkości popytu na przewozy ładunków w 2030 roku 
w opracowaniu z 2012 roku stanowiły modyfikację in plus wielkości popytu na przewozy 
ładunków w 2030 roku z opracowania tego samego autora z roku 2010 [4]   

Praca przewozowa polskiego transportu drogowego wg ITREN-2030 powinna 
wzrosnąć z 158 mld tkm w 2005 roku do 285 mld tkm w roku 2020 i 364 mld tkm w roku 
2030. Średnioroczne tempo wzrostu przedmiotowej pracy przewozowej w okresie 2010-
2030 założono na poziomie 3,2%, przy 4% średniorocznym wzroście w latach 2005-2010 
i 2010-2020 oraz 2,5% średniorocznym wzroście w latach 2020-2030. 

Założono niższą dynamikę wzrostu pracy przewozowej krajowego transportu 
samochodowego odpowiednio: 2,9% średniorocznie w latach 2005-2010,2010-2010 i 2,2% 
w latach 2020-2030. Należy podkreślić, że nawet niższa dynamika wzrostu pracy 
przewozowej krajowego towarowego transportu samochodowego przekracza 
średniorocznie (2,9% dla lat 2010-2030) odpowiednie wartości obliczone dla unijnego 
transportu samochodowego, jako całości (1,2% średniorocznie w wariancie referencyjnym 
i 1,6% średniorocznie w wariancie kontynuacji). 

Także w tym opracowaniu wielkość globalnego popytu na przewozy zdezagregowano 
na poszczególne kraje. Dane dotyczące wewnątrzkrajowych przewozów ładunków 
w Polsce przedstawiono w tabeli nr.7. 

Odpowiednie wielkości oszacowano na 228 mld tkm w roku 2020, 286 mld tkm w roku 
2030 i 350 mld tkm w roku 2050, w tym w transporcie samochodowym odpowiednio na 
167, 209 i 258 mld tkm, to jest na poziomie o ok. 25% niższym od oszacowanego 
w opracowaniu z 2009 roku. 

W przytaczanym opracowaniu z 2016 roku średnioroczną dynamikę wzrostu przewozu 
ładunków określono dla całego wewnętrznego polskiego transportu lądowego dla okresu 
2010-2020 na 3% (przy 3,9% stopie wzrostu w opracowaniu z 2009 roku), dla lat 2020-
2030 na 2,3% i dla lat 2030-2050 na 1,1% 

W transporcie samochodowym średnioroczną stopę wzrostu określono na 3,3% dla 
okresu 2010-2020 (przy 3,6% stopie wzrostu w opracowaniu z 2009 roku), 2,3% dla 
okresu 2020-2030 i 1,1% dla lat 2030-2050.  

Wspólną konstatacją porównywanych opracowań jest postępujący spadek 
średniorocznej dynamiki wzrostu popytu na przewozy ładunków ogółem i poszczególnymi 
gałęziami transportu zarówno w wymiarze unijnym, jak i w odniesieniu do Polski. 
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Tabela 7 
Prognoza rozwoju polskiego transportu towarowego do 2030 roku wg. Scenariusza referencyjnego 

projektu Itren-2030 
Table 7 

Development forecast of the Polish freight transport by the 2030 according to reference scenario of 
the Itren-2030 project 

 
Wyszczególnienie Jednostki Wartości bezwzględne Średnioroczny wzrost 

w procentach 
2005 2010 2020 2030 2005-

2010 
2010-
2020 

2020-
2030 

2010-
2030 

Tony generowane w 
kraju 

mln ton 1190 1335 1761 1957 2,6 2,7 1,1 1,9 

praca przewozowa w 
tym: 

mld tkm 365 453 697 904 4,4 4,4 2,6 3,5 

transport drogowy mld tkm 158 192 285 364 4,0 4,0 2,5 3,2 
transport kolejowy mld tkm 43 55 88 117 4,8 4,8 2,9 3,9 
żegluga śródlądowa mld tkm 1 1 1 1 1,0 4,7 4,7 3,6 
żegluga morska (w 
UE) 

mld tkm 164 205 323 422 4,6 4,6 2,7 3,7 

Średni dystans 
przewozu 

km 307 334 396 462 1,7 1,7 1,6 1,6 

w tym tr. na terenie 
kraju 

mld tkm 182 220 323 408 3,9 3,9 2,4 3,1 

tr. drogowy mld tkm 130 155 221 275 3,6 3,6 2,2 2,9 
tr. kolejowy mld tkm 51 64 101 132 4,6 4,6 2,7 3,7 
żegluga śródlądowa mld tkm 0 0 1 1 4,8 4,8 2,3 3,5 
wozokm taboru 
ciężarowego na terenie 
kraju 

mld 
wozokm 

15 15 26 32 3,7 3,7 2,1 2,9 

Źródło: Schade W.: iTREN-2030 reference scenario until 2030 zadanie 6 projektu iTREN-2030 Integrated 
transport and energy baseline unil 2030, Frauhofer Institute Systems and Innovation Research, Karlsruhe, 
listopad 2009 [13] 
 

Tabela 8 
Prognoza popytu na przewozy ładunków transportem lądowym w Polsce do 2050 roku. Scenariusz 

referencyjny, w mld tkm oraz średnioroczna stopa wzrostu w poszczególnych okresach, w % 
Table 8 

Demand forecast for the freight transport by the land transport in Poland until 2050. Reference 
scenario, in billion tkm and average annual growth rate in particular periods, in % 

 
Wyszczególnienie/ 

rok 
2010 2015 2020 2030 2050 2010-

2020 
2020-
2030 

2030-
2050 

Ogółem, w tym 170 201 228 286 350 3,0% 2,3% 1,1% 
Transport drogowy 121 150 167 209 258 3,3% 2,3% 1,1% 
Transport kolejowy 49 51 67 77 92 2,2% 2,4% 0,9% 
Żegluga śródlądowa 0 0 0 0 0 2,7% 2,8% 1,4% 
Źródło: 
Capros P. et all: EU REFERENCES Scenario 2016, Energy, transport and GHC emissions, Trends to 2050, 
Komisja Europejska, Luksemburg, lipiec 2016, załącznik nr 2, s.1 [6] 
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