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W 2001 r. Komisja wydala Bialq Ksi~g~ 1 , 

kt6ra okreslala kierunki i instrumenty euro
pejskiej polityki transportowej do 2010 r. 
W 2006 r. Komisja Europejska dokonala 
przeglqdu realizacji europejskiej polityki 
transportowej2 . Zblizajqc si~ do konca okre
su, na kt6ry opracowana zostala Biala Ksi~
ga, konieczne jest przygotowanie jej aktu
al izacji. W tym celu podj~to dzialania zmie
rzajqce do okreslenia dlugoterminowej wi
zji rozwoju transportu i mobilnosci. Komisja 
Europejska w wydanym komunikacie3 pod
kresla, ze sensowne omawianie przyszlosci 
transportu, w szczeg61nosci w perspektywie 
40 lat, wymaga nie tylko znacznej wiedzy 
eksperckiej, ale tez wielkiej odwagi i odro
biny wyobrazni. Pomimo nieuniknionej r6z
nicy zdan, uczestnicy Grup Fokusowych 
podsumowali ustalenia z dyskusji w przy
gotowanym raporcie, kt6ry rna stanowic 
wklad do Komunikatu Komisji Europejskiej 
na temat przyszlosci transportu. 

Raport wskazuje na siedem czynnik6w 
- majqcych wplyw na popyt na transport lub 
podai transportu - jako gl6wnych czynni
k6w nap~dzajqcych przyszle dzialania trans
portowe: 
'J starzenie s i~ spoleczenstwa, 
Q migracja i mobilnosc wewn~trzna, 
..J urbanizacja, 
0 integracja regionalna, 
'J globalizacja, 
::J zmiany klimatyczne, 
::J technologie, w szczeg61nosci energetyka 

i informatyka. 
Zakladajqc stalosc ak1ualnych trend6w 

wymienionych czynnik6w determinujqcych 
popyt na uslugi transportowe, mozna zbu
dowac scenariusz, w kt6rym w 2050 r. Unia 
Europejska b~dzie podmiotem globalnej go
spodarki, rozwijajqcej jeszcze scislejsze 
zwiqzki z Sqsiadujqcymi krajami. Doprowa
dzi to do zamieszkania na terenie UE sta
rzejqcego si~ i wielokulturowego spoleczen
stwa, zyjqcego w zag~szczonych obszarach 
miejskich przy zmieniajqcym si~ klimacie. 
Wprowadzone zostanq takie innowacje 
w wyniku przelom6w w energetyce, trans
porcie i technologii komunikacyjnej. Sektor 
transportu w tym scenariuszu b~dzie mu
sial sprostac zwi~kszonej mobilnosci. Jed
noczesnie konieczne stanie s i~ znalezienie 
rozwiqzan ograniczajqcych negatywny 

wplyw na srodowisko (zanieczyszczenia, 
emisja C02 i halas), gospodark~ oraz spo
leczenstwo (zdrowie, bezpieczenstwo). 
Te wyzwania wymagajq wprowadzenia inno
wacji w sektorze transportu. Niezb~dna jest 
inicjatywa dla stworzenia odpowiedniej po
lityki w celu uksztaltowania zr6wnowazone
go modelu przyszlego transportu. Wymaga 
to zrozumienia zlozonych interakcji pomi~
dzy aspektami politycznymi, gospodarczy
mi, spolecznymi, srodowiskowymi i tech
nicznymi dzialalnosci transportowej. 

Starzenie si~ spoleczenstwa, migracje 
i mobilnosc wewnq:rz kraju, ochrona sro
dowiska, dost~pnosc zr6del energii, urba
nizacja i globalizacja to zasadnicze tenden
cje i wyzwania, kt6re ksztaltowac b~dq po
l ityk~ transportowq przez najblizsze kilka
dziesiqt lat. Wskazujq one, ze przyszla po
lityka transportowa UE powinna skoncen
trowac si~ na utworzeniu w Europie zinte
growanego systemu transportowego, za
awansowanego technologicznie i przyja
znego uzytkownikowi. 

1. starzenie sie spoteczenstwa 
Z prognoz przygotowanych dla potrzeb 

Komisji Europejskiej wynika, ie liczba miesz
kanc6w Unii Europejskiej (UE-27) wraz z Nor
wegiq i Szwajcariq wzrosnie z 495 min w 2008 r. 
do ok. 520 min w 2040 r. W kolejnych dwu
dziestu latach nastqpi spadek liczby ludno
sci do poziomu ok. 505 min. w okresie tym 
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nastqpi znaczqca zmiana struk1ury wiekowej 
ludnosci. Sredni wiek wzrosnie si~ z 40,4 lat 
w 2008 r. do 47,9 1at w 20604 (rys. 1). 

Starzenie si~ ludnosci w Unii Europejskiej 
jest wynikiem czterech tendencji demogra
ficznych, tj .: 
1. Niskiej wartosci koniunkturalnego wskaz

nika plodnosci - srednia liczba dzieci przy
padajqcych na kobiet~ wynosi 1 ,5. Jest 
to znacznie ponizej wskainika odnowy po
koleri wynoszqcego 2,1 koniecznego do 
stabilizacji liczby ludnosci przy braku imi
gracji. Do 2030 r. spodziewany jest wzrost 
ograniczony do 1 ,6 (niek16rzy demogra
fowie Sq jednak zdania, ze niska wartosc 
tego wskaznika jest nieodwracalna). 

2. Stopniowego osiqgania wieku emerytal
nego przez pokolenie z powojennego 
wyzu demograficznego, tzw. , baby 
boom··. Zjawisko to b~dzie zanikac, acz
kolwiek proces moze trwac dziesiqlki lat. 

3. Wzrostu oczekiwanej dlugosci zycia. 
Przewiduje s i~ . ze do 2050 r. srednia dlu
gosc zycia wzrosnie o ok. 5 I at w por6w
naniu z aktualnq dlugosciq. Doprowadzi 
to do istotnego wzrostu liczby os6b 
w wieku 80-90 lat. 

4. Wzrostu liczby imigrant6w. Przewiduje si~ . 
ie do 2050 r. ok. 40 min os6b wyemigruje 
do UE. Czynnik ten moze cz~sciowo zre
kompensowac wplyw niskiego wskazni
ka plodnosci i przedluzenia oczekiwanej 
dlugosci zycia5 . 
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Rys. 1. Sredni wiek ludnosci w panstwach czlonkowskich Unii Europejskiej, Norwegii i Szwajcarii 
Zr6dlo: K. Giannakouris, Population and social conditions, Statistics in focus 72/2008 


