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2. Migracja i mobilność wewnętrzna
Schematy migracyjne są trudniejsze do przewidzenia

niż wskaźniki płodności i średnia długość życia. Z przygo-
towanych prognoz demograficznych wynika, że skumulo-
wana migracja netto8  w UE-27 wyniesie w okresie
1.01.2008-1.01.2060 niemal 60 mln osób. Oznacza to, że
w stosunku do prognozowanej liczby mieszkańców UE na
1 stycznia 2060 r., udział skumulowanej migracji netto wy-
niesie 11,7% (rys. 5). Największa wartość migracji netto
w stosunku do liczby ludności dotyczy takich krajów, jak
Cypr, Luksemburg, Hiszpania, Portugalia i Włochy. Ujemna
wartość migracji netto przewidywana jest dla Bułgarii,
Estonii, Litwy i Łotwy9 .

Przewiduje się, że skumulowany przyrost naturalny wy-
niesie do 2060 r. niemal – 48 mln osób. Zmniejszająca się
liczba ludności przy jednoczesnym wydłużaniu się śred-
niej długości życia spowoduje niekorzystne skutki ekono-
miczne i społeczne. W tej sytuacji dodatnie saldo migracji
przyczyni się, jak już wspomniano, do częściowego zre-
kompensowania wpływu negatywnych trendów demogra-
ficznych. Do 2060 r. skumulowana migracja netto wynie-
sie ponad 58 mln osób. Czynnik ten będzie miał pozytyw-
ny wpływ w perspektywie krótko- i średnioterminowej.
W perspektywie długoterminowej czynnik ten nie zrówno-
waży jednak negatywnych tendencji w przyroście natural-
nym10  (rys. 6).

Istotnym czynnikiem przeciwdziałania negatywnym tren-
dom demograficznym powinna być mobilność pracowni-
ków wewnątrz Unii Europejskiej. Tymczasem mobilność ta
jest relatywnie niska. Szacuje się, że zaledwie 2% obywate-
li w wieku produkcyjnym mieszka i pracuje obecnie w in-
nym państwie członkowskim11 . W ostatnich latach – jak
podkreślono w przywoływanym komunikacie – obserwuje

się stopniowy wzrost stopnia mobilności. Liczba mobilnych
pracowników w państwach członkowskich UE-15 wzrosła
z 470 tys. osób w 2000 r. do około 610 tys. w 2005 r. Ponad-
to liczba pracowników sezonowych przekraczających gra-
nice (łącznie z pracami wakacyjnymi dla młodzieży), mimo
że jest często nieuwzględniana w danych krajowych, może
mieć istotny wpływ i podnieść ogólny odsetek migrujących
pracowników w UE.

Problem mobilności pracowników w Unii Europejskiej
był przedmiotem projektów badawczych opinii społecznej
(tzw. EUROBAROMETR). Z badań przeprowadzonych
w 2005 r. wynika, że Polska zalicza się do krajów o relatyw-
nie wysokim poziomie deklarowanych zamiarów mobilno-
ści pracowniczej12  (rys. 7).
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Rys. 5. Skumulowana migracja netto w latach 2008-2060 w stosunku
do prognozowanej liczby ludności
Źródło: Demography Report 2008: Meeting Social Needs in an Age-
ing Society. SEC(2008) 2911

Rys. 6. Zmiany przyrostu naturalnego i migracji netto w UE-27
Źródło: K. Giannakouris, Population and social …, op.cit.

Rys. 7. Zamiar migracji w najbliższych pięciu latach
Źródło: Long-distance mobility in Europe: Getting the balance right.
European Foundation for the Improvement of Living and Working Con-
ditions, 2006.
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Pomimo niskiego stopnia mobilności pracowników,
występuje rosnąca liczba argumentów, pozwalających
twierdzić, że obywatele są bardziej gotowi do bycia
mobilnymi niż w przeszłości. Wydaje się zatem, że wy-
stępuje korzystna sytuacja do skorzystania z wyciągnię-
tych wniosków oraz wzmocnienia wysiłków w usuwaniu
barier w zakresie mobilności. Zdobyte doświadczenia ja-
sno wskazują na negatywny wpływ przeszkód w zakre-
sie mobilności geograficznej na poziomie europejskim,
krajowym, regionalnym i lokalnym. Oprócz barier praw-
nych i administracyjnych, na przykład w zakresie zabez-
pieczenia społecznego, mobilność hamowana jest przez
praktyczne trudności w takich dziedzinach, jak miesz-
kanie, znajomość języków obcych, zatrudnienie małżon-
ków lub partnerów. Występują także dalsze koszty zwią-
zane z mobilnością indywidualnych osób, np. nieuzna-
walność doświadczenia przy planach dalszego rozwoju
kariery zawodowej, co dotyczy zwłaszcza małych i śred-
nich przedsiębiorstw. Te bariery dotyczą kwestii, które
należy rozwiązać na różnych poziomach: lokalnym, re-
gionalnym, krajowym oraz europejskim13 .

3. Urbanizacja
Poziom urbanizacji jest istotnym czynnikiem deter-

minującym popyt na usługi transportowe. Ma też istotny
wpływ na jednostkowe zużycie energii dla celów trans-
portowych oraz wielkość negatywnego oddziaływania
transportu na środowisko naturalne.

Globalny udział ludności zamieszkałej na obszarach
miejskich zwiększył się z 29% w 1950 r. do ok. 49%
w 2005 r. Przewiduje się, że w 2030 r. w miastach będzie
mieszkało ok. 60% ludności świata. W Europie udział
ludności zamieszkałej na obszarach miejskich jest wy-
ższy niż średnio na świecie. W 2005 r. kształtował się na
poziomie 72%. Przewiduje się, że do 2030 r. wzrośnie
do 78%14 .

Prowadzone badania potwierdzają, że istnieje kore-
lacja pomiędzy jednostkowym zużyciem energii w trans-
porcie a poziomem gęstości zaludnienia (rys. 8). Wraz
ze wzrostem gęstości zaludnienia maleje jednostkowe
zużycie energii (tab. 1). W miastach o dużej powierzch-
ni i relatywnie niskim poziomie urbanizacji do zaspoka-
jania potrzeb transportowych wykorzystywane są przede
wszystkim samochody osobowe. Charakteryzują się one
znacznie wyższą jednostkową energochłonnością w po-
równaniu z środkami transportu publicznego. W konse-
kwencji koszty zaspokajania potrzeb przewozowych
w miastach o niskiej gęstości zaludnienia są relatywnie
wysokie.15  Z drugiej jednak strony miasta o wysokiej
gęstości zaludnienia charakteryzują się wysokim pozio-
mem kongestii. Prowadzi to do generowania znaczących
kosztów wynikających ze strat czasu podróży i zużycia
energii16 .

Obszary zurbanizowane charakteryzują się wyższym
potencjałem rozwojowym niż obszary wiejskie. Mogą one
być także bardziej efektywnie wykorzystane dzięki efekto-
wi ekonomii skali. Silnie zurbanizowane obszary sprzyjają
rozwojowi wiedzy, nauki i technologii. Wynika to przede
wszystkim z dużego nagromadzenia się idei na stosunko-
wo niewielkim obszarze. Warto jednak podkreślić, że style
zachowań mieszkańców dużych ośrodków miejskich są od-
mienne niż na obszarach wiejskich. W szczególności do-
tyczy to mniejszej płodności, będąc w konsekwencji istot-
nym czynnikiem spadku przyrostu naturalnego i starzenia
się społeczeństwa17 .

W rozwoju dużych miast w Unii Europejskiej obserwo-
wane są dwie zasadnicze tendencje:
o koncentracja na poziomie regionalnym i międzyregional-

nym prowadząca do powstania „regionów mega miast”,
o suburbanizacja, która zmienia monocentryczne obszary

miejskie w kompleksowe policentryczne miejskie konur-
bacje, z kilkoma ośrodkami lokalnymi i regionalnymi, po-
siadającymi złożone struktury instytucjonalne obejmują-
ce wiele lokalnych ośrodków miejskich. Proces ten jest
spowalniany przez proces reurbanizacji centrów miast
stymulowany przez aktywną politykę publiczną oraz ro-
snącą liczbą małych gospodarstw domowych 18 .
Wzrastająca gęstość zaludnienia ma istotny wpływ na

funkcjonowanie sektora transportu. Większość podróży
rozpoczyna się i kończy się na terenach dużych miast. Są
one także miejscem docelowym dostaw dużych partii
ładunków. Wzrastająca kongestia ma negatywny wpływ na
możliwości dojazdu do miasta oraz przemieszczania się
po ich obszarze. W tej sytuacji konieczne jest doskonale-
nie oferty transportu publicznego, zwiększenie dostępno-
ści obszarów, społeczna akceptacja dla rozwoju infrastruk-
tury transportu publicznego i alternatywnych środków
transportu. Problemy te są istotnym wyzwaniem dla unij-
nej polityki transportowej19 .

Rys. 8. Zależność pomiędzy gęstością zaludnienia i zużyciem energii
w sektorze transportu
Źródło: P. Newman, J. Kenworthy, Sustainability and Cities, Overco-
ming Automobile Dependence, D.C.: Island Press, Washington, 1999.
Tu za: The Future of Transport …, op.cit.
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4. Integracja regionalna i globalizacja
Współcześnie uznaje się, że regiony są ważnym elemen-

tem harmonijnego rozwoju nie tylko poszczególnych
państw, lecz również całej Europy. Zgodnie z Traktatem
Ustawiającym Wspólnotę Europejską20  (TWE) obowiązkiem
Wspólnoty jest podejmowanie działań zmierzających do
zmniejszenia dysproporcji w poziomie rozwoju różnych re-
gionów. Dysproporcje te nasiliły się po rozszerzeniu UE
w 2004 r. Przyjęte wówczas państwa członkowskie, mają-
ce za sobą dziedzictwo gospodarki centralnie planowa-
nej, charakteryzowały się znacznie niższym poziomem roz-
woju niż państwa UE-15 (rys. 9).

Wyrównywanie dysproporcji między państwami człon-
kowskimi oraz poszczególnymi regionami wymaga prowa-
dzenia aktywnej polityki regionalnej. Obejmuje ona m.in.
wsparcie rozwoju infrastruktury transportowej oraz rozwój
usług transportowych. Istotnym obszarem wsparcia mają-
cym źródło w polityce transportowej jest rozwój transeuro-
pejskich sieci transportowych (TEN-T).

Przewiduje się, że będą pogłębiały się relacje handlo-
we z krajami śródziemnomorskimi i wschodnioeuropejski-
mi. Rosja i Turcja będą głównymi „biegunami” przepływów
handlowych z UE. Istotnym kierunkiem przepływów han-
dlowych będą także kraje północnej Afryki. Przewiduje się,
że obroty handlowe pomiędzy państwami członkowskimi
UE a państwami sąsiednimi wzrosną z 580 mln ton ładun-
ków w 2000 r. do ponad 1,1 mld ton w 2020 r. (tab. 2).
Będzie to miało istotny wpływ na popyt na usługi przewo-
zu ładunków. Wzrost obrotów handlowych będzie także
czynnikiem generującym popyt na usługi przewozu pasa-
żerów. Główne kierunki przepływu ładunków pomiędzy
państwami UE i państwami sąsiadującymi przedstawiono
na rysunku 10.

Integracja regionalna i pogłębiające się relacje handlo-
we z regionami sąsiadującymi z Unią Europejską są niero-
zerwalnie związane z postępującymi procesami globaliza-
cji. Zjawisko to dotyczy trwałego trendu zmniejszania lub
eliminowania ograniczeń w zakresie międzynarodowej wy-
miany towarów, usług, kapitału, idei oraz siły roboczej. Po-
woduje to zwiększenie stopnia integracji krajów i regionów
w globalnym systemie produkcji. Jest to jedna z najważ-
niejszych cech rozwoju gospodarczego i społecznego
w ciągu ostatnich pięćdziesięciu lat. Temu rozwojowi sprzy-
jają tani transport i rozwój systemów komunikacji. Pomi-
mo, że kryzys polityczny, gospodarczy oraz opóźnienia
w negocjacjach handlowych mogą czasowo spowolnić ten
proces, postęp w technologiach komunikacyjnych i trans-
portowych oraz kierunki rozwoju gospodarczego wielu
państw wskazują na kontynuację tego trendu.

Globalizacja będzie miała istotny wpływ na kształto-
wanie się systemu transportowego w Unii Europejskiej
oraz w relacjach z regionami sąsiadującymi. Bezpośred-
nie inwestycje zagraniczne firm unijnych w krajach trze-
cich, a także lokalizacja działalności produkcyjnej w kra-
jach o wyższej produktywności kosztów pracy jest czynni-
kiem determinującym wzrost popytu na usługi przewozu

Rys. 9. Zmiany produktu krajowego brutto w Unii Europejskiej
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych EUROSTAT
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ładunków i osób, a w konsekwencji na inwestycje infra-
strukturalne w transporcie. Istotnym obszarem inwesto-
wania będzie rozwój transeuropejskich sieci transporto-
wych (TEN-T) (rys. 11).
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