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Streszczenie

Cechą współczesności jest niezwykła wręcz dynamika życia społeczno-gospo-
darczego, generowana szybkim rozwojem nauki, techniki i technologii. Ma to odbicie  
w zachowaniach przestrzennych ludzi i podmiotów gospodarczych. Zmiany w struktu-
rze i wolumenie przewozów w Unii Europejskiej są uwarunkowane potrzebami transpor-
towymi społeczeństw. Ocena teraźniejszych i projekcja przyszłych zachowań transpor-
towych jest warunkiem tworzenia sprawnego i efektywnego systemu transportowego. 
Celem artykułu jest przedstawienie czynników mających decydujący wpływ na kształto-
wanie popytu na usługi transportowe w UE. Analiza zachowań transportowych Europej-
czyków pozwala na zobrazowanie aktualnych słabości sektora transportu w odniesieniu 
do stopnia wypełnienia potrzeb i stanowi punkt wyjścia do prognozowania przyszłych 
potrzeb transportowych. Artykuł powstał na bazie wyników badań przeprowadzonych 
w ramach pracy habilitacyjnej autorki oraz projektu ORIGAMI (Optimal Regulation and 
Infrastructure for Ground, Air and Maritime Interfaces) realizowanego w ramach 7 Pro-
gramu Ramowego UE. 
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Wstęp

Rozwój społeczno-gospodarczy nierozerwalnie wiąże się z ciągłością pro-
cesu przemian, czyli z nieustannym ruchem i związanymi z tym wzajemnymi 
oddziaływaniami zjawisk zachodzących w otaczającej rzeczywistości. Niezwy-
kle istotne w tym procesie są stabilne podstawy, które wytyczają kierunki tego 
rozwoju. Można mówić tu zarówno o podstawach prawnych, instytucjonalnych, 
technologicznych, organizacyjnych, jak i postawach etycznych i świadomości 
społecznej, które kształtują zachowania podmiotów tego rozwoju. 

Transport jest jednym z głównych czynników umożliwiających funkcjono-
wanie i rozwój współczesnej gospodarki i społeczeństwa. Rola transportu wynika 
stąd, że jest jednym z podstawowych elementów wpływających na konkurencyj-
ność gospodarki jako dominujące ogniwo procesów logistycznych. Jednocześnie 
transport jest wyznacznikiem jakości życia społeczeństwa, dzięki takim parame-
trom, jak dostępność, niezawodność czy bezpieczeństwo. Oceniając znaczenie 
transportu w życiu społeczno-gospodarczym, nie można nie dostrzegać również 
negatywnych aspektów działalności transportowej (efektów zewnętrznych). Kie-
runki rozwoju sektora transportu determinują przyszłe potrzeby w zakresie zapew-
nienia dostępności transportowej, redukcji uciążliwości ekologicznej transportu 
czy optymalizacji siatki połączeń. Stąd istotne jest, aby dalszy rozwój transportu 
odbywał się według zasad zrównoważonego rozwoju. Idea zrównoważonego 
rozwoju jest wizją postępu łączącego rozwój gospodarczy, ochronę środowiska 
i sprawiedliwość społeczną, w efekcie czego podnosi się jakość życia obecnych 
oraz przyszłych pokoleń. Jej realizacji powinny służyć zarówno polityka, jak 
i praktyka wdrażania na wszystkich poziomach organizacji ludzkiej działalności. 

Celem artykułu jest analiza czynników mających decydujący wpływ na 
kształtowanie popytu na usługi transportowe w UE. Analiza zachowań trans-
portowych Europejczyków pozwala zidentyfikować aktualne słabości sektora 
transportu w odniesieniu do stopnia wypełnienia potrzeb i stanowi punkt wyjścia 
do prognozowania przyszłych potrzeb transportowych. Artykuł powstał na bazie 
wyników badań przeprowadzonych w ramach pracy habilitacyjnej oraz projektu 
ORIGAMI (Optimal Regulation and Infrastructure for Ground, Air and Maritime 
Interfaces) realizowanego w ramach 7 Programu Ramowego UE. 
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identyfikacja czynników kształtujących popyt transportowy

Transport jest elementem wspomagającym rozwój pozostałych sfer gospo-
darki oraz życia społecznego. Sektor ten jest kluczowym czynnikiem nowoczes-
nej gospodarki2. Istnieje jednak stała sprzeczność między społeczeństwem, które 
wymaga coraz większej mobilności, a opinią publiczną, która staje się coraz mniej 
tolerancyjna wobec negatywnych skutków zbyt szybko rozwijającego się trans-
portu. Ponieważ popyt na transport stale rośnie, odpowiedź nie może polegać po 
prostu na budowaniu nowej infrastruktury i otwieraniu rynków. System transpor-
towy wymaga optymalizacji, żeby spełnić wymagania wynikające z rozszerzenia 
i zrównoważonego rozwoju3. Sedno oczekiwań ekonomicznych i społecznych 
tkwi w żądaniu, by nowoczesny system transportowy realizował potrzeby w zakre-
sie mobilności osób i rzeczy w sposób efektywny ekonomicznie i maksymalnie 
bezpieczny.

Konieczne jest więc wieloaspektowe planowanie w transporcie. Powinno być 
oparte na zapewnieniu stabilnej równowagi pomiędzy popytem i podażą, zarówno 
jeśli chodzi o infrastrukturę transportową, jak i usługi transportowe. Pierwszym 
etapem w procesie planistycznym jest identyfikacja czynników wpływających na 
zapotrzebowanie na przemieszczenie. Historycznie popyt na transport był badany 
przez umieszczenie sektora transportowego w centrum analizy oraz poszukiwa-
nie zmiennych objaśniających obserwowane zmiany, w wielkości i strukturze 
przewozów. Należy jednak zauważyć, że główne czynniki kształtujące popyt na 
usługi transportowe i mobilność jako taką uwarunkowane są decyzjami leżącymi 
wewnątrz sektora, jak również poza nim. Tak więc z całą pewnością można przy-
jąć, że relacje zachodzące w rozwoju transportu mają charakter dwojaki. Są to 
współzależności wewnętrzne (zachodzące w ramach systemu transportowego, 
głównie strona podażowa) oraz zewnętrzne (pozatransportowe). Dlatego analiza 
trendów występujących w sektorach, w których powstaje potrzeba wywołująca 
popyt na transport, jest konieczna w celu zrozumienia głównych czynników 
kształtujących wielkości i strukturę popytu transportowego4. 

2 J. Łacny, W. Zalewski, Telematics as an Instrument for improving effectitiveness and 
safety of transport, w: Innovative Perspective of Transport and Logistics, ed. J. Burnewicz, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009, s. 169.

3 B. Pawłowska, Zrównoważony transport – mit czy rzeczywistość?, w: Zrównoważony 
rozwój regionów uprzemysłowionych, t. 2, red. E. Lorek, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej 
w Katowicach, Katowice 2009, s. 265.

4 R. Vickerman, J. Monnet, Freight traffic, w: Managing the Fundamental Drivers of 
Transport Demand, ECMT, Paris 2003, s. 19–20.
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Determinanty kształtujące popyt na transport można podzielić z metodolo-
gicznego punktu widzenia na trzy grupy5:

a) czynniki zewnętrzne wobec sektora transportowego, które mają bezpo-
średni wpływ na popyt na usługi transportowe; do nich należy zaliczyć 
pięć kategorii: energię, gospodarkę, zmiany demograficzne, zmiany 
technologiczne (a w szczególności zmiany w technologiach ICT) oraz 
zmiany społeczne;

b) czynniki wewnętrzne: determinanty mające charakter wewnętrzny 
w stosunku do sektora transportowego; zaliczyć tu można zmiany w wy-
posażeniu infrastrukturalnym, w technologiach stosowanych w pojaz-
dach, paliwie czy obiektach infrastruktury, a czynniki można określić 
jako ekonomiczną strukturę systemu transportowego, tj. elementy strony 
podaży; 

c) czynniki instytucjonalne, czyli zagadnienia związane ze sferą tworzenia 
polityki rozwoju sektora czy warunków podejmowania decyzji gospo-
darczych w działalności transportowej określanej angielskim terminem 
governance. 

Analiza czynników kształtujących popyt na usługi transportowe została 
dokonana na podstawie szerokiego przeglądu literatury oraz wyników projektów 
badawczych prowadzonych w ostatnich latach na temat kierunków rozwoju trans-
portu prowadzonych w UE6. W ramach projektu UE TRANSvision przeprowa-
dzono badanie DELPHI. Na podstawie wyników tego badania sklasyfikowano 
główne czynniki kształtujące wielkość i strukturę popytu transportowego. Na 
rysunku 1 przedstawiono ocenę głównych czynników decydujących o popycie na 
usługi transportowe.

5 B. Pawłowska, Challenges for implementation of sustainable transport development in 
global economy, w: Globalizácia a jej sociálno-ekonomickié dôsledky ’09, elektronický zborník 
príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie: 29.09–1.10.2009, Rajecké Teplice, Slovenská 
Republika [dokument elektroniczny na CD].

6 M.S. Petersen i in., Report on Transport Scenarios with a 20 and 40 year Horizon, 
TRANSvisions Final report, funded by DG TREN, Copenhagen 2009, N. Hill i in., Developing 
a better understanding of the secondary impacts and key sensitivities for the decarbonisation of 
the EU’s transport sector by 2050, draft final report Contract between European Commission 
Directorate-General Climate Action and AEA Technology.
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Rysunek 1. Wyniki badania DELPHI na temat determinant popytu na transport i scena-
riuszy jego rozwoju przeprowadzone w ramach projektu TRANSvision 

Źródło: www.isis-it.net/survey4/Login.asp (dostęp 26.09.2014).

Jak wynika z przeprowadzonego badania, można bez problemu zidentyfi-
kować wpływ części czynników na popyt transportowy, podając jednocześnie, 
w jaki sposób i w jakim stopniu dany element wpływa na rozmiary zapotrzebo-
wania na usługi transportowe. Natomiast w przypadku wielu z nich wzajemne 
relacje i interakcje znacznie utrudniają lub niekiedy uniemożliwiają identyfikacje 
takich zależności. Nie oznacza to jednak, że dany czynnik nie oddziałuje w spo-
sób pośredni na badane zjawisko.
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Według ekspertów największą (ponad 80%) identyfikowalność mają zmiany 
demograficzne i charakterystyka społeczeństwa pod względem wieku. Również 
wysoką (61%) łatwość w przypisaniu wpływu otrzymał poziom urbanizacji 
i został zidentyfikowany jako jeden z najważniejszych elementów warunku-
jących rozwój w sektorze transportu. Inwestycje w infrastrukturę transportową 
i kierunku wymiany międzynarodowej jako czynniki popytu transportowego uzy-
skały 48%. Najmniej określony wpływ na popyt transportowy przypisano takim 
czynnikom, jak styl życia, skutki zmian klimatycznych czy nowe technologie 
w paliwach i pojazdach. Nie oznacza to oczywiście, że ten wpływ jest nieistotny, 
a raczej, że istnieją trudności w zmierzeniu lub precyzyjnych zidentyfikowaniu 
tego wpływu.

Z uwagi na ograniczenia objętości artykułu autorka zdecydowała poświęcić 
więcej uwagi trzem najczęściej wskazywanym jako kluczowe czynnikom kształ-
tującym popyt na usługi transportowe: zmianom demograficznym, procesowi 
urbanizacji i cenom ropy naftowej.

czynnik demograficzny jako determinanta popytu transportowego

Na wstępie należy zaznaczyć, że wpływ cech demograficznych na aktywność 
transportu jest bardzo złożony i wielopłaszczyznowy. Wzrost wielkości populacji 
jest już sam w sobie czynnikiem powodującym wzrost mobilności społeczeń-
stwa w stopniu proporcjonalnym. Przekłada się na zwiększenie liczby gospo-
darstw domowych, a ich lokalizacja może wpływać na wielkość i średnią długość 
wykonywanych podróży. Inne powiązania tych zmiennych wynikają z niezwykle 
istotnych zmian demograficznych w zakresie wieku społeczeństwa oraz rosnącej 
liczby imigrantów spoza Europy napływających do wielu europejskich krajów. 
Również zmniejszanie się wielkości gospodarstw domowych i postępujący pro-
ces urbanizacji mają istotny wpływ na mobilność społeczeństwa.

Według prognoz ONZ na wielkość i strukturę współczesnej populacji w kra-
jach rozwiniętych decydujący wpływ mają dwa elementy: obniżający się wskaź-
nik przyrostu naturalnego i wzrastający wskaźnik spodziewanej w momencie 
narodzin długości życia7. Na rysunku 2 przedstawiono tendencje wzrostu liczby 
ludności w Europie według trzech wariantów.

7 C. Sessa i in., Report on Transport Scenarios with a 20 and 40 Year Horizon, Task 1: 
Qualitative Analysis, Funded by the DG TREN, Rome 2009, s. 56.
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Rysunek 2. Prognozy demograficzne dla Europy w latach 1950–2050
Źródło: opracowanie własne na podstawie World Population Prospects: The 2010 Revision, Popu-

lation Division of the Department of Economic and Social Affairs of the United Nations 
Secretariat, http://esa.un.org/unpd/wpp/index.htm (dostęp 25.09.2014). 

Zgodnie z prognozami ONZ ludność świata w 2050 roku osiągnie liczbę  
9,1 mld w średnim wariancie, ze średniorocznym przyrostem na poziomie 34 mln 
osób w 2050 roku. Analizując strukturę społeczeństwa Europy w badanych okre-
sie, można przypuszczać, że wystąpią tu znaczące zmiany. Podniesie się spodzie-
wany wiek w momencie narodzin, co spowoduje podniesienie średniego wieku 
społeczeństwa w krajach europejskich. Tendencja ta zostanie jednocześnie pogłę-
biona przez spadek liczby urodzeń w poszczególnych krajach. Zgodnie z progno-
zami ONZ w 2050 roku około 30% populacji Europy osiągnie wiek ponad 64 lata. 
Dla porównania – w 1950 roku ta część społeczeństwa stanowiła zaledwie 7%. 
Oznacza to drastyczne zmniejszenie się produktywnej części społeczeństwa, czyli 
osób w wieku 19–64 lat. Tę tendencję dodatkowo pogarsza duży spadek liczebno-
ści w przedziale wiekowym 0–18 lat. Ma to niezwykle istotne konsekwencje dla 
wzrostu średniego wieku społeczeństwa.

Prognozuje się utrzymanie tendencji wzrostu średniego wieku i w latach 
2045–2050 wskaźnik ten osiągnie poziom 82 lata. Konsekwencją takiej sytuacji 
jest wzrost liczby ludności powyżej 60. roku życia z 672 mln do 1,9 mld w 2050 
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roku. W tabeli 1 przedstawiono strukturę mieszkańców Unii Europejskiej według 
wieku w latach 2005–2050.

Tabela 1 

Struktura wiekowa społeczeństwa Europy (EU-27) w latach 2005–2050

Wyszczególnienie
2005 2050

0–14 15–64 65+ 0–14 15–64 65+

EU-15
 

wariant 
niski 0,16 0,67 0,17 0,11 0,56 0,33

wariant 
średni 0,16 0,67 0,17 0,15 0,56 0,29

wariant 
wysoki 0,16 0,67 0,17 0,19 0,56 0,25

EU-10 NMS
 

wariant 
niski 0,16 0,70 0,14 0,08 0,56 0,35

wariant 
średni 0,16 0,70 0,14 0,13 0,57 0,30

wariant 
wysoki 0,16 0,70 0,14 0,19 0,56 0,25

EU-25
 

wariant 
niski 0,16 0,67 0,17 0,10 0,56 0,33

wariant 
średni 0,16 0,67 0,17 0,15 0,56 0,29

wariant 
wysoki 0,16 0,67 0,17 0,19 0,56 0,25

Źródło: opracowanie własne na podstawie World Population Prospects... (dostęp 25.09.2014).

Z analizy tabeli 1 wynika, że we wszystkich wariantach obserwowany jest 
spadek udziału osób zawodowo czynnych: odpowiednio w UE-15 z 67% do 56%, 
natomiast wzrost w zależności od wariantu osób starszych powyżej 65. roku życia 
pomiędzy 33% a 25%. Podobne tendencje można zaobserwować w nowych kra-
jach członkowskich, przy czym tam występuje jeszcze jedna bardzo niekorzystna 
cecha, a mianowicie obniżenie się udziału osób w wieku 0–14 lat, co dodatkowo 
przyspieszy proces starzenia się społeczeństw tych krajów. Należy zastanowić się, 
jakie konsekwencje niosą obserwowane zjawiska dla popytu na transport. Wia-
domo, że osoby starsze podróżują mniej niż ludzie młodzi, jednak należy założyć, 
że obecne pokolenie będzie bardziej mobilne niż wcześniejsze z uwagi na wyższy 
wskaźnik średniej długości życia, lepszą kondycję fizyczną czy zmiany stylu i lep-
sze warunki życia. Również poziom edukacji, lepsza znajomość języków obcych 
czy wyższe dochody gospodarstw domowych przyczyniają się do innych form 
spędzania wolnego czasu, niż obowiązywały w poprzednich pokoleniach. 
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Należy również liczyć się z obniżeniem liczby podróży biznesowych i dojaz-
dów do pracy. Obserwuje się wysiłki wielu krajów nad podniesieniem wieku eme-
rytalnego i wydłużeniu okresu aktywności zawodowej. Można więc przypuszczać, 
że popyt transportowy w segmencie codziennych dojazdów ulegnie zmianie, ale 
nie w sensie ilościowym, lecz raczej jakościowym. Większa liczba starszych pra-
cowników pojawi się na rynku zarówno w transporcie publicznym, jak i jako 
kierowców samochodów osobowych. Wpłynie to przede wszystkim na strukturę 
posiadaczy aut osobowych oraz na styl jazdy kierowców na drogach. Ludzie starsi 
preferują wolniejszy, ostrożniejszy styl jazdy, jednak czas reakcji u takich osób 
jest znacznie dłuższy niż u osób młodszych. 

Innym niezwykle istotnym czynnikiem warunkującym popyt transportowy 
jest wielkość i struktura gospodarstw domowych. Z przedstawionych prognoz 
i dostępnych danych statystycznych wynika, że średnia wielkość gospodarstwa 
domowego w UE-27 w 2005 roku wynosiła 2,4 osoby, natomiast spodziewane 
jest zmniejszenie rozmiaru gospodarstwa domowego do 2,2 osoby w 2030 roku8. 
Będzie to miało konsekwencje w postaci zwiększenia liczby gospodarstw domo-
wych. Prognozy mówią o wzroście między 2005 i 2030 rokiem na terenie obecnej 
UE o 28,9 mln gospodarstw9. 

Również znaczącym czynnikiem popytotwórczym jest rozporządzalny 
dochód gospodarstwa domowego. Jego wielkość jest bezpośrednio związana 
z PKB per capita w danym kraju. Przewiduje się wzrost produktu krajowego  
per capita w okresie 2005–2030 średniorocznie o około 2–3%10. Należy podkre-
ślić, że rozporządzalny dochód ma decydujący wpływ na strukturę i wielkość 
w danym społeczeństwie parku samochodów osobowych. Oczywiście gęstość 
zaludnienia i czynniki lokalizacyjne, jakość oferowanych na rynku usług trans-
portu publicznego czy zatłoczenie na drogach również będą odgrywać istotną rolę 
w kreowaniu popytu na motoryzację indywidualną.

8 EU Energy Trends to 2030, European Commission Directorate-General for Energy in 
collaboration with Climate Action DG and Mobility and Transport DG, Brussels 2010, s. 54.

9 Opracowanie własne na podstawie Global Urban Observatory databases (urban in-
dicators, statistics and city profiles), UN, http://ww2.unhabitat.org/programmes/guo/ (dostęp 
6.03.2012).

10 G. de Jong, O. Van de Riet, Drivers od Demand for Passenger Transport Worldwide, 
ETC Preceedings, www.etcproceedings.org/paper/drivers-of-demand-for-passenger-transport-
worldwide, s. 2 (dostęp 3.03.2012).
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Wskaźnik urbanizacji jako czynnik popytotwórczy na usługi transportowe

Poziom urbanizacji jest kolejnym niezwykle istotnym czynnikiem kształtu-
jącym popyt na transport. W UE jest około pięciu tysięcy miast, które zamieszkuje 
od 5 do 50 tysięcy osób oraz prawie tysiąc miast o liczbie mieszkańców przekra-
czającej 50 tysięcy, w tym 32 miasta mają ponad milion mieszkańców. Wskaźnik 
urbanizacji w 2009 roku wyniósł 73% i systematycznie rośnie. W krajach UE-15 
odsetek ten był o prawie 2% wyższy niż dla UE-25, natomiast w NMS poziom 
ten wyniósł 64%.

Prognozuje się, że do 2030 roku około 80% Europejczyków będzie mieszkać 
na terenach miejskich. Daje to średnioroczny wzrost na poziomie 0,3%11. Miasta 
rozrastają się przestrzennie, odległości między nimi są coraz mniejsze, coraz wię-
cej czasu z uwagi na zatory transportowe zajmuje dotarcie do nich i wyjechanie 
z nich. Ekspansja ta, powodowana przez zmieniający się styl życia i konsump-
cji, występuje w całej Europie. Powszechnie nazywa się ją ekspansją miejską12. 
Ostatnie badanie obejmujące całą Europę wykazuje stałą i szybką ekspansję prze-
strzenną miast: o ponad 5% w ciągu dekady. Rozprzestrzenianiu się osadnictwa 
często towarzyszy również przenoszenie poza centra miast działalności handlowej 
i usługowej. Taka lokalizacja wynika z dwóch tendencji widocznych we współ-
czesnym handlu detalicznym, a mianowicie preferowaniu zakupów samoobsługo-
wych i wysokich obniżek cen w sklepach dyskontowych oraz dużych powierzchni 
handlowych centrów handlowych, gdzie zlokalizowano w jednym miejscu wiele 
branż handlowych i usługowych, co staje się ulubionym miejsce spędzania wol-
nego czasu przez całe rodziny. 

Inna cecha współczesnego rozwoju terenów zurbanizowanych warta jest 
odnotowania: w krajach Europy Zachodniej można zaobserwować przenoszenie 
lokalizacji aktywności gospodarczej na tereny podmiejskie, zwłaszcza w bran-
żach nowoczesnej technologii (High-Tech). Wiąże się to z decentralizacją ryn-
ków pracy. Oderwanie działalności przedsiębiorstw od rynków surowców w tej 
branży powoduje, że na znaczeniu zyskują punkty przesiadkowe transportu osób, 

11 B. Pawłowska, Nowoczesny system transportu miejskiego jako czynnik zrównoważone-
go rozwoju miast, w: Zrównoważony rozwój na poziomie lokalnym i regionalnym wyzwania dla 
miast i obszarów wiejskich, red. M. Burchard-Dziubińska, A. Rzeńca, Wydawnictwo Uniwersyte-
tu Łódzkiego, Łódź 2010, s. 114–115.

12 z ekspansją miejską mamy do czynienia wtedy, gdy wzrost powierzchni gruntu prze-
znaczonego na potrzeby miast jest wyższy niż wzrost liczby ludności na danym obszarze w da-
nym czasie. 
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które gwarantują szybki i komfortowy dostęp do rynków regionalnych oraz 
międzynarodowych. 

Z rozlewaniem się miast nierozerwalnie wiąże się wzrost popytu na trans-
port, zwłaszcza na codzienne przemieszczenie związane z dojazdami do miejsc 
pracy, nauki. Rośnie w związku z tym zależność społeczeństwa od samochodu 
osobowego, zarówno jeśli chodzi o wewnątrz-, jak i zewnątrzmetropolitalne 
podróże. Skutkiem takich zmian w lokalizacji jest również wydłużenie podróży 
w celach dojazdowych do i z pracy, jak również w pozostałych celach podróży, 
jak zakupy, aktywność kulturalna, sportowa czy utrzymanie kontaktów społecz-
nych i rodzinnych13. 

czynnik energetyczny jako determinanta popytu na usługi transportowe

Wzajemne zależności wielkości popytu na transport oraz popytu na energię są 
niepodważalne. Ropa naftowa odgrywa istotną rolę w kierunkach rozwoju sektora 
transportowego. Jest przede wszystkim paliwem napędzających obecnie więk-
szość środków transportu. Ponadto stanowi główny składnik materiałów budow-
lanych używanych przy konstrukcji dróg i obiektów infrastrukturalnych. Dlatego 
niezwykle istotne jest, że wraz ze wzrostem cen ropy naftowej obserwowanym 
na rynkach światowych użytkownicy transportu i władze państwowe różnych 
szczebli muszą się liczyć ze wzrostem kosztów transportu, cen usług transportu 
publicznego oraz kosztów budowy, utrzymania i modernizacji infrastruktury 
transportowej. Jak dowodzą prowadzone badanie w zakresie kształtowania się 
cen paliw, stanowią one istotny czynnik kształtujący rozmiar i kierunki rozwoju 
transportu. Na rysunku 3 przedstawiono ceny paliw w okresie 1980–2011.

13 Urban sprawl in Europe – the ignored challenge, Europejska Agencja Środowiska, Ko-
penhaga 2006, Raport EEA nr 10/2006, s. 23.
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Rysunek 3. Ceny paliw w transporcie (zawierające podatki) w Unii Europejskiej
* Cena nominalna jest to cena nieskorygowana o wskaźnik inflacji. 
** Cena realna jest ceną skorygowaną o wskaźnik inflacji rokiem bazowym jest 2005.

Źródło: opracowanie własne na podstawie www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/road-
transport-fuel-prices-including (dostęp 13.03.2012).

Analizując rysunek 3, należy zauważyć stały wzrost cen paliw na rynku. 
Ceny te dodatkowo różnią się znacząco pomiędzy poszczególnymi krajami, co 
wpływa na koszty transportu. Szczególnie dotkliwy jest gwałtowny wzrost cen 
paliw w ostatnich latach, np. 26 września 2014 roku cena za baryłkę ropy nafto-
wej typu Brent wynosiła 96,93 USD14. Świadczy to o dużym poziomie niepew-
ności i ryzyka, jakie towarzyszy prognozom dotyczącym przyszłych cen paliw. 
Obserwowane wzrosty cen można sklasyfikować w dwie grupy. Pierwsza z nich 
dotyczy gwałtownych wzrostów cen spowodowanych różnego typu wydarze-
niami zachodzącymi na świecie, natomiast druga grupa to okresowo utrzymujące 
się tendencje na rynku wynikające z sytuacji ekonomicznej czy politycznej na 
świecie. Prognozy przewidują dalszy wzrost cen. Jednak jak pokazuje doświad-
czenie, wiele z ostatnio przedstawionych prognoz już się nie potwierdziło. Po 
gwałtownym wzroście cen na przełomie 2012/2013 do poziomu blisko 125 USD 
za baryłkę obecnie obserwuje się niższy poziom cen.

14 www.bankier.pl/inwestowanie/profile/quote.html?symbol=ROPA&gclid=CK_D37fzg-
8ECFdSWtAodVw8Ayw (dostęp 28.09.2014).
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Ekonomiści są zgodni co do tego, że ceny ropy naftowej stanowią najważ-
niejszy czynnik określający koszty w transporcie, zarówno działalności operacyj-
nej, jak i koszty infrastruktury niezbędne do jej prowadzenia. Należy podkreślić, 
że wysokie ceny paliw mają wpływ praktycznie na wszystkie sektory gospodarki 
i kształtują główne zmienne makroekonomiczne. 

Analizując reakcje społeczeństwa i władz rządowych na wysokie ceny ropy 
naftowej pod kątem popytu transportowego, należy wyszczególnić dwie sytuacje. 
Pierwsza to gwałtowne wzrosty cen ropy określane jako oil shocks’, a druga sytu-
acja mająca miejsce wtedy, gdy wysoki poziom cen utrzymuje się przez dłuższy 
okres, a prognozy tę tendencję tylko potwierdzają. W tabeli 2 przedstawiono ten-
dencję i prognozę energochłonności transportu w latach 1990–2030.

Tabela 2 

Energochłonność transportu w UE w okresie 1995–2030

Sektory  
gospodarki

% roczna stopa zmian

1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 1990–
2000

2000–
2010

2010–
2020

2020–
2030

Przemysł  
(ilość energii/

wartość dodana 
sektora)

115,2 100,0 95,1 90,4 84,5 79,0 73,9 69,8 –2,3 –1,0 –1,3 –1,2

Gospodarstwa 
domowe  

(ilość energii/ 
dochód)

113,2 100,0 97,5 97,2 88,6 80,0 72,9 66,8 –1,3 –0,3 –1,8 –1,7

Sektor usług  
(ilość energii/

wartość dodana 
sektora)

117,0 100,0 99,4 95,3 87,5 79,4 72,4 66,1 –2,1 –0,5 –1,7 –1,7

Transport  
pasażerski  

(toe/mln paskm)
39,5 40,3 39,5 38,0 35,4 33,6 31,1 28,4 0,2 –0,6 –1,2 –1,5

Transport  
ładunków 

 (toe/mln tkm)
48,8 46,3 46,5 46,1 45,8 44,3 42,6 40,3 –0,2 0,0 –0,4 –0,9

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z EU Energy Trends to 2030, European Com-
mission Directorate-General for Energy in collaboration with Climate Action DG and 
Mobility and Transport DG, Brussels 2010, s. 67.

Prognozy dotyczące energii, w tym konsumpcji energii w transporcie, na 
podstawie których wyliczono poziom energochłonności transportu w UE-27, 
obliczono na podstawie szacunków opracowanych przy wykorzystaniu modelu 
PRIME. Jak pokazują dane zawarte w tabeli 2, do 2030 roku należy spodziewać 
się obniżenia energochłonności gospodarki. Średnioroczne tempo spadku w róż-
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nych sektorach wygląda niejednakowo, najwyższy wskaźnik prognozy zakłada 
się dla przemysłu. W przypadku transportu w prognozie obliczono wskaźnik 
energochłonności oddzielnie dla transportu pasażerskiego i ładunków jako iloraz 
ilości konsumowanej energii do pracy przewozowej. Z obliczeń wynika, że po 
początkowym wzroście w latach dziewięćdziesiątych obserwuje się spadek wyso-
kości tego wskaźnika od 39,5 toe/mln paskm w 2005 do 38 toe/mln paskm w 2010 
roku w przewozach pasażerskich i odpowiednio z 46,5 toe/mln tkm w 2005 do 
46,1 toe/mln tkm w 2010 roku dla transportu ładunków. W kolejnych dwudzie-
stu latach wskaźnik ten obniży się odpowiednio do poziomu 28,4 toe/mln paskm 
i 40,3 toe/mln tkm w 2030 roku. Przewidywany jest średnioroczny spadek energo-
chłonności na poziomie 1,3% dla transportu pasażerskiego i 0,6% dla przewozów 
ładunków.

Analizując energochłonność wybranych gospodarek EU-27, można wysnuć 
następujące wnioski. Obserwuje się ogólnie trend spadkowy, przy czym spadek 
energochłonności jest zdecydowanie wyższy w nowych krajach członkowskich 
niż w krajach starej UE-15. Inną istotną cechą jest to, że kraje Europy Środkowo- 
-Wschodniej miały w 2001 roku zdecydowanie wyższy wskaźnik energochłonno-
ści niż kraje Europy Zachodniej.

Pomimo że obserwuje się stały proces obniżania wskaźnika energochłonno-
ści i w gospodarce, i w transporcie, zależność ta ma nadal bardzo duży wpływ na 
wielkość popytu transportowego. Dlatego wzrost cen paliw ma tak istotne zna-
czenie na mobilność społeczeństwa i przewozy ładunków. Obserwuje się prostą 
zależność: im niższa jest w danym kraju cena paliwa, tym wyższy wolumen prze-
wozów pasażerskich15.

Analizując ten wpływ, można zauważyć dwa podejścia: krótkookresowe 
i długookresowe. W pierwszym z nich użytkownicy transportu starają się ograni-
czyć popyt na transport, stosując środki doraźne, np. większy zakres stosowania 
telekomunikacji, częstsze używanie roweru czy ograniczenie podróży przez lep-
sze ich planowanie. W tym przypadku istnieje przypuszczenie, że jest to tylko 
reorganizacja czasowa i po ustabilizowaniu się cen paliwa poziom popytu wróci 
do stanu poprzedniego16. 

Patrząc na długookresowe podejście, można stwierdzić, że działania są znacz-
nie zróżnicowane. Społeczeństwo nastawia się na trwalsze rozwiązania, takie jak 

15 World Energy Outlook 2007 – China and India Insights, International Energy Agency, 
IEA, 2007.

16 Saving Oil in a Hurry, International Energy Administration, IEA, 2005.
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zmiana lokalizacji działalności lub miejsca zamieszkania w pobliżu głównych 
celów dotychczasowych podróży, tj. miejsca pracy, czy przeprowadzka z terenów 
podmiejskich do centrów miast. Rządowa odpowiedź na takie długookresowe 
wzrosty cenowe polega na podejmowaniu działań w kierunku stabilizacji podaży 
paliwa oraz zmian polityki w zagospodarowaniu przestrzennym miast i regionów 
w zależności od szczebla administracyjnego.

zakończenie

Podsumowując dotychczasowe rozważania na temat wybranych czynników 
determinujących wielkość popytu transportowego, w tabeli 3 zebrano poszcze-
gólne determinanty wraz z ich wpływem na popyt i skalę oddziaływania.

Tabela 3 

Charakterystyka i skala oddziaływania czynników determinujących popyt na transport

Czynnik
Wpływ na popyt transportowy Geograficzna skala 

oddziaływaniatransport pasażerski transport ładunków
Struktura 
wiekowa  

społeczeństwa

Spodziewany wzrost podróży 
średnio- i długodystansowych 

w przewozach lotniczych 
i drogowych

Wzrost krótkodystansowych 
podróży przy użyciu transpor-

tu publicznego

–

–

Europa 

tereny miejskie 
i metropolitalne

Poziom  
urbanizacji

Wpływ na krótkodystansowe 
podróże przy użyciu samocho-

du i transportu publicznego
Krótko-/średniodystansowe 

podróże przy użyciu samocho-
du (dojazdy do pracy)

tereny miejskie

tereny miejskie 
i metropolitalne

Ceny energii Przesunięcie struktury prze-
wozów z transportu drogo-

wego na transport publiczny, 
większy udział ruchu pieszego 

i rowerowego W długim 
okresie możliwe obniżenie 

elastyczności cenowej przez 
wyższy dochód 

Zredukowanie długo-
dystansowych przewo-
zów drogowych/lotni-

czych
Wzrost regionalnych 

przewozów kolejowych

tereny miejskie 
i metropolitalne

w skali Europy, 
korytarze TEN-T

Źródło: opracowanie własne na podstawie C. Sessa, R. Enei, EU transport demand: Trends and 
drivers, ISIS, paper produced as part of contract ENV.C.3/SER/2008/0053, Brussels 2009, 
www.eutransportghg2050.eu (dostęp 25.09.2014).

Nie podlega dyskusji, że efektywny system transportu jest niezbędny dla 
poprawy dobrobytu społeczeństwa, gdyż ma znaczący wpływ nie tylko na tempo 
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wzrostu gospodarczego, lecz także rozwoju społecznego i ochronę środowiska. 
Mimo dokonanego w ciągu dziesięcioleci dużego postępu technologicznego 
w dziedzinie transportu jest on sferą cechującą się niezadowalającą efektywnoś-
cią. Nasilające się przejawy niewydolności systemów transportowych i rosnące 
koszty zewnętrzne powinny skłaniać środowiska gospodarcze i naukowe do 
intensyfikacji poszukiwań różnorodnych rozwiązań pozwalających dokonać sko-
kowych zmian jakościowych w sposobach pokonywania przestrzeni. 

Rozwiązywanie współczesnych problemów transportowych ograniczone do 
ekstensywnego rozwoju infrastruktury transportowej i drobiazgowych regulacji 
rynków transportowych przynosi relatywnie coraz mniejsze efekty. Potrzebne 
jest poszukiwanie innowacyjnych koncepcji technologicznych i organizacyj-
nych systemów transportowych opartych na rozwiązaniach zmniejszających lub 
eliminujących słabości systemów powszechnie istniejących we współczesnym 
świecie. 

Modelowanie systemu transportowego ma na celu poznanie zależności obo-
wiązujących w rzeczywistym obiekcie transportowym oraz wskazanie kierunków 
działań w celu optymalizacji kierunków jego rozwoju. Sytuacja w zakresie wiel-
kości i obserwowanych tendencji popytu jest obecnie niepokojąca, zwłaszcza jeśli 
weźmie się pod uwagę strukturę gałęziową przewozów. Poprawna identyfikacja 
węzłowych czynników, które będą miały decydujący wpływ na popyt w przyszło-
ści, jest warunkiem koniecznym do podjęcia prac nad oszacowaniem rozmiarów 
i charakterystyk popytu. To z kolei pozwoli na opracowanie scenariuszy, które 
będą pomocne w identyfikacji zagrożeń wynikających z istniejących trendów, 
i umożliwi zaprogramowanie działań i dobór instrumentów implementacji celów 
polityki transportowej w zakresie rozwoju sektora transportowego.
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anaLySiS oF FactoRS SHaPing tRaVeL BeHaVioR  
OF EUROPEAN UNION SOCIETY

Summary

The general characteristic of the present society life is unusual even dynamics, 
generated by rapid development of science, engineering and technology. This is reflected 
in the spatial behavior of people and businesses. Changes in the transport structure and 
volume are conditioned by mobility needs of EU society. Assessment of current and pro-
jected future travel behavior is a prerequisite for the creation of an efficient and effective 
transport system. This article aims to analyze the decisive factors which shaping future 
trends in travel behavior of EU society. Analysis of the Europeans’ transport behavior 
allows to capture the current weakness of the transport system in relation to the degree 
of fulfillment of needs and at the same time to provide a starting point to predict future 
transport needs of EU society. This article is based on research conducted under the 
habilitation dissertation and project ORIGAMI (Optimal Regulation and Infrastructure 
for Ground, Air and Maritime Interfaces) implemented under the 7th EU Framework 
Program. 

Keywords: sustainable transport, transport demand, demographic change, oil prices,  
urbanization
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