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Popyt na rynku kolejowych przewozów pasażerskich 
w Unii Europejskiej
Transport stanowi fundament rozwoju gospodarczego i spo-
łecznego. Mobilność jest niezwykle istotna dla funkcjonowania 
rynku wewnętrznego oraz dla jakości życia obywateli. W ni-
niejszym artykule podjęto analizę wielkości popytu efektywne-
go na rynku przewozów pasażerskich w Unii Europejskiej, ze 
szczególnym uwzględnieniem przewozów kolejowych. Analizie 
poddano także rozwój przewozów pociągami dużej prędkości, 
będący czynnikiem poprawy konkurencyjności kolei na rynku 
transportowym.

Wzrost mobilności oraz rozwój turystyki i biznesu to tylko niektó-
re czynniki determinujące popyt na rynku transportu pasażer-
skiego. Według statystyk europejskich [11] wydatki gospodarstw 
domowych na transport wyniosły w 2014 r. 1 001,8 mld euro 
(ok. 2 tys. euro na mieszkańca UE-28) co stanowi 13% całkowi-
tych wydatków konsumpcyjnych. Zaspokojenie potrzeb na rynku 
przewozów pasażerskich może odbyć się zarówno indywidualny-
mi środkami transportu, jak i transportem zbiorowym. W niniej-
szym artykule skoncentrowano się na kolejowych przewozach 
pasażerskich, będących istotnym czynnikiem urzeczywistniania 
strategii zrównoważonego rozwoju.

Na zakup pojazdów mieszkańcy państw członkowskich UE-28  
przeznaczyli w 2014 r. 265,2 mld euro (średnio 521,8 euro/ 
1 mieszkańca), a niemal dwa razy tyle, bo aż 522,8 mld euro 
(średnio 1 028,7 euro/1 mieszkańca) wydano na eksploatację 
prywatnych środków transportu. Na usługi transportowe wy-
dano 213,9 mld euro (średnio 420,8 euro/1 mieszkańca), co 
stanowiło 21,3% wydatków związanych z transportem. Wydatki 

na transport publiczny wzrosły o 1,3% w porównaniu z 2013 r. 
i o 1,7% w stosunku do 2012 r. Największą dynamikę wzrostu 
wydatków na usługi transportowe zaobserwować można w Gre-
cji z 5 134 mln euro w 2012 r. do 7 613 mln euro w 2014 r., czyli 
o 12,8%. Znaczny wzrost tego wskaźnika zanotowano także w: 
Rumuni – o 7,7%, Niemczech – o 4,8%, Irlandii – o 4% oraz 
Słowacji – o 3,7%. Największy spadek wydatków na transport 
publiczny w tym okresie odnotowano w Polsce – o 5,4% i Portu-
galii – o 4%. Zmiany udziału wydatków na usługi transportowe 
w wydatkach ogółem na transport przedstawiono na rysunku 1.

Udział kolei w rynku przewozów pasażerskich w UE
W 2014 r. łącznie praca przewozowa w UE-28 wyniosła 
6 592 mld paskm. Największy udział w rynku transportu pasa-
żerskiego miał transport samochodowy – 72,3% (rys. 2). Prze-
wozy kolejowe to zaledwie 6,5%.

Praca przewozowa realizowana samochodami osobowymi 
wyniosła w 2014 r. 4 766 mld paskm. W stosunku do 1995 r. 
wzrosła ona o 21,1%. Największa dynamika pracy przewozowej 
wystąpiła w transporcie lotniczym – z 348 mld paskm w 1995 r. 
do 605 mld paskm w 2014 r., tj. o 74% (średnio o 3% rocznie). 
W przewozach kolejowych praca przewozowa wzrosła w tym 
okresie z 350 mld paskm do 428 mld paskm, tj. o 22%. Wzrost 
ten wynikał głównie z przyrostu przewozów kolejami dużych 
prędkości.

Przedstawiona dynamika przewozów nie odzwierciedla w peł-
ni zmian na rynku przewozów pasażerskich w Unii Europejskiej. 
Wzrostowi pracy przewozowej o 21% realizowanej samochodami 

osobowymi odpowiada zwiększenie się 
przewozów o 831,6 mld paskm. Podob-
na dynamika przewozów w transporcie 
kolejowym (22%) oznacza przyrost pra-
cy przewozowej zaledwie o 77,9 paskm, 
tj. niemal 11 razy mniej niż samocho-

Rys. 1. Udział wydatków na usługi transportowe w wydatkach ogółem na transport w latach 
2012–2014
Źródło: oprac. własne na podst. [11].
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Rys. 2. Podział pracy przewozowej w trans-
porcie pasażerskim UE-28 w 2014 r.
Źródło: oprac. własne na podst. [11].
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dami osobowymi. Zmiany wielkości pracy przewozowej w UE-28 
przedstawiono na rysunku 3. 

Uwzględniając wyłącznie transport lądowy Unii Europejskiej, 
w 2014 r. praca przewozowa realizowana samochodami osobo-
wymi stanowiła 81,9% pracy ogółem (rys. 4). Praca przewozowa 
w transporcie kolejowym była niższa niż w przewozach realizo-
wanych autobusami i autokarami.

Negatywnym skutkiem dużego udziału transportu samocho-
dowego w przewozach pasażerskich jest wzrastająca emisja 
toksycznych substancji, w tym gazów cieplarnianych. Przyrost 
ten dotyczy przede wszystkim transportu samochodowego 
i lotniczego.

Emisja gazów cieplarnianych w transporcie samochodowym 
(łącznie z przewozami ładunków) wzrosła z 765 mln ton ekwiwa-
lentu CO2 w 1995 r. do 845,3 mln ton w 2014 r., tj. 10,5%. Przy-
rost ten był niższy niż dynamika wzrostu przewozów pasażerów 
i ładunków w tej gałęzi transportu (praca przewozowa w trans-
porcie ciężarowym wzrosła o 33%). Niższa dynamika przyrostu 
emisji w stosunku do przewozów jest wynikiem coraz bardziej 
restrykcyjnych norm emisji spalin oraz wzrostu udziału paliw al-
ternatywnych, w tym ze źródeł odnawialnych [4].

Wysoki udział transportu samochodowego w rynku przewo-
zów pasażerskich i towarowych skutkuje dużą liczbą wypadków 
komunikacyjnych. W 2014 r. na drogach Unii Europejskiej wy-
darzyło się ponad milion wypadków, w których śmierć poniosło 
26 tys. osób [11]. Tak duża liczba wypadków występuje mimo 
realizowanych na europejskich drogach programów poprawy 
bezpieczeństwa [3, 8, 10].

W polityce transportowej Unii Europejskiej zakłada się ko-
nieczność dążenia do zwiększenia udziału transportu kolejowe-
go w rynku transportowym. Zgodnie z założeniami europejskiej 
polityki transportowej z 2011 r. należy dążyć do stworzenia bar-
dziej konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transpor-
tu w celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o 60%, m.in. 
poprzez zmniejszenie o połowę liczby samochodów o napędzie 
konwencjonalnym w transporcie miejskim do 2030 r. i elimina-
cje ich z miast do 2050 r. Bardziej zasobooszczędne pojazdy 
i ekologiczne paliwa prawdopodobnie nie wystarczą do osią-
gnięcia wymaganych redukcji emisji, ani nie rozwiążą problemu 
zatorów. Musi im towarzyszyć konsolidacja i większe wykorzy-
stanie środków komunikacji publicznej. Ustalono więc dziesięć 
celów na rzecz utworzenia konkurencyjnego i zasobooszczęd-
nego systemu transportu w tym wzrost wykorzystania bardziej 
energooszczędnych środków transportu, ukończenie szybkiej 
europejskiej sieci kolejowej, trzykrotny wzrost do 2030 r. istnie-
jącej sieci szybkich kolei oraz zachowanie gęstej sieci kolejowej 
we wszystkich państwach członkowskich. Założono także, że do 
2050 r. większa część ruchu pasażerskiego na średnie odległo-
ści powinna odbywać się koleją [1, 3].

Kolejowe przewozy pasażerskie
W 2014 r., jak już wspomniano, łączna praca przewozowa 
w transporcie kolejowym w UE-28 wyniosła 428,2 mld paskm. 
Krajami o największych kolejowych przewozach pasażerskich 
są Niemcy 89,5 mld paskm (20% pracy przewozowej UE-28), 
Francja – 86,7 mld paskm, Wielka Brytania – 64,7 mld paskm 
i Włochy – 50 mld paskm (rys. 5). W tych czterech państwach 
łączna praca przewozowa wyniosła 290,9 mld paskm, tj. 67,9% 
pracy przewozowej UE-28. W Polsce praca przewozowa wynio-
sła 15,9 mld paskm. Lokuje to polski transport kolejowy na 7 
pozycji w UE-28.
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Rys. 3. Przewozy pasażerskie w UE-28 w latach 1995–2014
Źródło: oprac. własne na podst. [11].
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Porównując dane dotyczące pracy przewozowej z wielkością 
populacji w poszczególnych krajach Unii Europejskiej można 
stwierdzić, że przeciętny mieszkaniec przejechał pociągiem 
842,6 km. Największą mobilność zaobserwować można w Au-
strii (1 395,6 km) i Francji (1 307,0 km). W Polsce wartość ta 

wynosi zaledwie 418 km (rys. 6), tj. ponad dwukrotnie mniej niż 
średnio w UE-28 i ponad trzykrotnie mniej niż w krajach o naj-
większym wykorzystaniu kolei w przewozach pasażerskich.

Porównując z kolei wielkość kolejowego transportu pasa-
żerskiego do długości linii kolejowych dochodzimy do wniosku, 
że krajem o najwyższej wydajności przewozowej jest Holandia. 
Na sieci kolejowej o długości 3 031 km zrealizowana została 
w 2014 r. praca przewozowa 16,2 mld paskm, co oznacza, że 
średnio na jeden kilometr linii przypada praca 5,3 mln paskm. 
Dla porównania średnia tego wskaźnika dla wszystkich krajów 
UE wynosi 1,9 mln paskm. W Polsce było to zaledwie 0,8 mln 
paskm/1 km linii. Zmiany tego wskaźnika w ostatnich 10 latach 
we wszystkich krajach UE przedstawiono na rysunku 7.

Kolejowe przewozy pasażerskie a wzrost gospodarczy
Wzrost gospodarczy generuje nowe potrzeby przewozowe 
i zwiększoną mobilność ludności państw Unii Europejskiej [2]. 
Dynamika wzrostu przewozów ogółem jest jednak niższa niż 
tempo wzrostu PKB per capita, będącego podstawowym mierni-
kiem wzrostu gospodarczego.

Wysoka dynamika wzrostu pracy przewozowej realizowanej 
transportem lotniczym powoduje, że jest to jedyna gałąź trans-
portu, w której dynamika przewozów jest wyższa niż tempo przy-
rostu PKB. W latach 2000–2014 przyrost pracy przewozowej 
w pasażerskim transporcie kolejowym był niższy niż przyrost 
PKB (o 2,4%), jednak wyższy niż przewozy pasażerskie ogółem 
(o 4,4%).

Przewozy na liniach dużych prędkości
Jak wynika ze statystyk UE, koleje dużych prędkości stały się 
przełomowym rozwiązaniem w transporcie pasażerskim. O za-
letach tego transportu świadczy fakt, że mobilność pociągami 
dużych prędkości systematycznie wzrasta. Jest to wynikiem 
oferowania konkurencyjnych czasów przejazdu i wysokiej czę-
stotliwości, a także możliwości dojazdu do centrum miasta bez 
konieczności przesiadania się (warunku tego nie spełnia trans-
port lotniczy). Poza tym kolej dużych prędkości jako środek ma-
sowego transportu jest przyjazna dla środowiska, niezawodna 

i bezpieczna [9].
Istotnym czynnikiem rozwoju kolejo-

wych przewozów pasażerskich w Unii 
Europejskiej jest budowa linii dużych 
prędkości. Długość tych linii w latach 
1990–2004 wzrosła ponad siedmiokrot-
nie. Na koniec 2014 r. wynosiła 7 316 km. 
W 2015 r. po raz pierwszy w statystykach 
europejskich dotyczących infrastruktury 
związanej z szybką koleją pojawiła się 
Polska z liniami szybkiej kolei o długości 
224 km, co stanowi 2,8% łącznej długo-
ści tych linii w Unii Europejskiej (tab. 1).

Dane zawarte w tabeli 1 wskazują na 
nierównomierność rozwoju kolei dużych 
prędkości w Unii Europejskiej. Linie du-
żych prędkości istnieją zaledwie w 9 
państwach członkowskich UE-28. Ozna-
cza to, że w 2/3 państw nie ma żadnego 
odcinka przystosowanego do ruchu po-
ciągów dużej prędkości. Konieczne więc 
jest zarówno dobudowanie brakujących 
odcinków sieci transportowej, jak i uno-
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Rys. 6. Przeciętna odległość przejeżdżana pociągiem w krajach UE w 2014 r.
Źródło: oprac. własne na podst. [11].
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Rys. 5. Praca przewozowa w krajach UE w 2014 r.
Źródło: oprac. własne na podst. [11].
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wocześnienie istniejącej infrastruktury. Wykaz linii będących 
aktualnie w budowie zawiera tabela 2.

W przypadku kolei dużych prędkości popyt zależy między in-
nymi od wielkości ruchu w miejscach, gdzie budowane są nowe 
linie, oszczędności czasu, możliwości rozwoju ruchu wygenero-
wanego, jak również przeciętnej gotowości pasażerów do za-
płaty za szybszy, ale droższy przejazd [7]. W badanym okresie 
tj. w latach 1990–2014 w Unii Europejskiej praca przewozowa 
pociągami dużych prędkości wzrosła ponad 7-krotnie. W 2014 r. 
praca ta wyniosła 110,7 mld paskm (rys. 9). Stanowiło to 25,9% 
pracy przewozowej realizowanej transportem kolejowym na ob-
szarze UE-28.

Największą pracę przewozową szybkich kolei zaobserwować 
można w krajach z dobrze rozwiniętą infrastrukturą kolejową, 
tj. we Francji, gdzie wielkość tego wskaźnika wyniosła w 2014 r. 
50,66 paskm (rys. 10), w Niemczech (24,32 paskm) oraz we 
Włoszech i Hiszpanii (po 12,79 paskm). Największą dynamikę 
pracy przewozowej spośród tych czterech krajów zaobserwować 
można we Włoszech w latach 90. ubiegłego wieku oraz w Hisz-
panii w latach 2008–2009. Przyrosty te były związane z oddawa-
niem do eksploatacji kolejnych odcinków linii dużych prędkości.

Dynamika wzrostu przewozów realizowanych szybkimi po-
ciągami jest wyższa niż w innych gałęziach transportu. Należy 
podkreślić, że tempo wzrostu pracy przewozowej tymi pociągami 

1–2 /2017   21

0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000

Holandia
Wielka Brytania

Belgia
W ochy
Francja

Dania
Austria
Niemcy

Hiszpania
Portugalia

Luksemburg
Szwecja

W gry
Irlandia
Polska

Czechy
S owacja
Finlandia
S owenia

Grecja
Rumunia
Bu garia

Chorwacja
otwa

Estonia
Litwa

Praca przewozowa [mln paskm/1 km linii]

2014

2009

2004

Rys. 7. Zmiana gęstości ruchu na liniach kolejowych w państwach 
członkowskich UE-28
Źródło: oprac. własne na podst. [11].

Tab. 1. Długość linii dużych prędkości w krajach Unii Europejskiej [11]

Ro
k

Be
lgi

a

Nie
mc

y
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nia

Fr
an

cja

W
ło

ch
y

Ho
lan

dia

Au
st

ria

Po
lsk

a

W
iel

ka
 

Br
yta

ni
a

UE

1985 - - -  419  224 - - - -  643
1990 -  90 -  710  224 - - - - 1 024
1995 -  447  471 1 281  248 - - - - 2 447
2000  72  636  471 1 281  248 - - - - 2 708
2003  137  875 1 069 1 540  248 - - -  74 3 943
2004  137 1 196 1 069 1 540  248 - - -  74 4 264
2005  137 1 196 1 090 1 540  248 - - -  74 4 285
2006  137 1 285 1 272 1 540  876 - - -  74 5 184
2007  137 1 285 1 511 1 872  562 - - -  113 5 480
2008  137 1 285 1 599 1 872  744 - - -  113 5 750
2009  209 1 285 1 604 1 872  923  120 - -  113 6 126
2010  209 1 285 2 056 1 896  923  120 - -  113 6 602
2011  209 1 285 2 144 2 036  923  120 - -  113 6 830
2012  209 1 334 2 144 2 036  923  120 - -  113 6 879
2013  209 1 334 2 515 2 036  923  120  48 -  113 7 298
2014  209 1 352 2 515 2 036  923  120  48 -  113 7 316
2015  209 1 475 2 871 2 036  923  120  48  224  113 8 019

Tab. 2. Linie dużych prędkości aktualnie w budowie [11]

Kraj Linia

Dł
ug

oś
ć 

(k
m

)

Ro
zru

ch

Dania Copenhagen–Ringsted 56 2018
Niemcy Offenburg–Riegel (Basel) 39 2029
Niemcy Nürnberg–Ebensfeld 83 2017
Niemcy Ebensfeld–Erfurt 100 2017
Niemcy Stuttgart–Wendlingen 57 2021
Niemcy Buggingen–Katzenberg tunnel (Basel) 12 2021
Niemcy Wendlingen–Ulm 60 2021
Niemcy Tunnel Rastatt 17 2022
Hiszpania (Madrid–Valencia)/Alicante–Murcia/Castellon 231  
Hiszpania Vitoria–Bilbao–San Sebastian 175  
Hiszpania Variante de Pajares 50  
Hiszpania Bobadilla–Granada 109  
Hiszpania La Coruña–Santiago 62  
Hiszpania Navalmoral–Cacere–Badajoz–Fr. Port 278  
Hiszpania Sevilla–Cadiz 152  
Hiszpania Hellin–Cieza (Variante de Camarillas) 27  
Hiszpania León–Asturias 50  
Hiszpania Sevilla–Antequera 128  
Francja LGV EST–Européenne (second phase) 106 2016
Francja LGV Bretagne–Pays de la Loire 214 2017
Francja LGV Sud Europe Atlantique 340 2017
Francja Counternement Nimes–Montpellier 80 2018
Włochy Milan (Treviglio)–Brescia 58 2016
Włochy Genoa–Milan (Tortona) 67 2020
Austria Ybbs–Amstetten 17 2015
Austria Gloggnitz–Mürzzuschlag (Sermmering–Basistunnel) 27 2024
Austria Graz–Klagenfurt (Koralmtunnel) 110 2024
Austria Brennerachse 64  
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jest znacznie większe niż w transporcie lotniczym. 
Praca przewozowa na liniach dużych prędkości ro-
śnie także znacznie szybciej niż PKB (rys. 8). Zaob-
serwować można także, że w analizowanym okresie 
znacznie wzrósł udział przewozów realizowanych 
szybkimi pociągami w rynku transportowym, z 0,6% 
w 1995 r. do 1,7% w 2014 r., a także udział przewo-
zów szybkimi pociągami w przewozach kolejowych 
z 9,4% do 25,9%. W 2014 r. wystąpił po raz pierw-
szy niewielki spadek udziału tych przewozów w łącz-
nej wielkości pasażerskich przewozów kolejowych 
(o 0,4% w stosunku do 2013 r.) (tab. 3).

Spośród wybranych państw Unii Europejskiej 
z rozwiniętą infrastrukturą linii szybkich kolei, naj-
większy udział w pasażerskich przewozach kolejo-
wych linii dużej prędkości odnotowano we Francji 
– 58,4% oraz w Hiszpanii – 50,9%. W Hiszpanii 
w 2014 r. odnotowano także największy udział linii 
dużych prędkości w ogólnej długości sieci kolejo-
wej tj. 15,8% (tab. 4).

Zakończenie
Poziom popytu na usługi transportowe de-
terminowany jest m.in. postrzeganiem oferty 
przewozowej przez użytkowników transportu. 
Istotnym czynnikiem rozwoju rynku przewozów 
pasażerskich jest zdolność przedsiębiorstw 
transportowych do zaspokojenia potrzeb użyt-
kowników transportu w sposób bardziej efek-
tywny niż czynią to rywale rynkowi. Przedsię-
biorstwa transportowe powinny zatem dążyć 
do kreowania wysokiej wartości usług dla ich 
użytkowników. Wzrost popytu, będący jedną 
z miar rozwoju rynku, zależy zatem od konku-
rencyjności przedsiębiorstw transportowych, 
a w szerszym ujęciu od konkurencyjności 
transportu zbiorowego określonej gałęzi trans-
portu względem motoryzacji indywidualnej 
oraz innych gałęzi transportu [5]. 

Jakość, dostępność i niezawodność usług 
transportowych będą w nadchodzących latach 
coraz ważniejsze między innymi ze względu na 
starzenie się społeczeństwa i potrzebę pro-
mowania transportu publicznego. Głównymi 
cechami usług wysokiej jakości są: atrakcyjny 
rozkład jazdy, komfort, łatwy dostęp, nieza-
wodność usług i integracja z innymi środkami 
transportu. Dostępność informacji na temat 
czasu podróży oraz informacje na temat tras 
alternatywnych są równie ważne dla zapew-
nienia niezakłóconej podróży „od drzwi do 
drzwi” [1]. W poszukiwaniu źródeł przewagi 
konkurencyjnej należy koncertować się jed-
nak na najistotniejszych czynnikach mających 
wpływ na decyzje konsumentów. Na rynku 
przewozów pasażerskich zaliczyć do nich moż-
na czas i koszty podróży. Dotyczy to w szcze-
gólności przewozów na duże odległości. Po-
twierdzają to sukcesy rynkowe kolei dużych 
prędkości w wielu państwach świata. Rosnący 
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Rys. 8. Dynamika przewozów i zmian PKB w UE w latach 2000–2014
Źródło: oprac. własne na podst. [11].
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Rys. 9. Praca przewozowa pociągami dużej prędkości w UE w latach 1990–2014
Źródło: oprac. własne na podst. [11].
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Rys. 10. Wielkość pracy przewozowej pociągami dużych prędkości w UE w 2014 r.
Źródło: oprac. własne na podst. [11].
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udział w rynku, będący wynikiem przejęcia części pasażerów 
z transportu lotniczego i samochodowego, a także z pociągów 
konwencjonalnych wskazuje, że kolej dużych prędkości jest in-
nowacyjnym środkiem transportu zdolnym do zaspokajania po-

trzeb komunikacyjnych rozwiniętych gospodarczo społeczeństw 
XXI wieku. W takim ujęciu koleje dużych prędkości są istotnym 
czynnikiem rewitalizacji kolei i poprawy jej konkurencyjności na 
europejskim rynku przewozów pasażerskich [5]. 

Istotnym czynnikiem poprawy konkurencyjności kolei na ryn-
ku transportowym, a w konsekwencji wzrostu popytu na usługi 
tej proekologicznej gałęzi transportowej są inwestycje związane 
z tworzeniem transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T [6]. 
Istotnym jej elementem są linie dużych prędkości. Kreując pro-
gram inwestycyjny w Polsce celowe jest więc skoncentrowanie 
uwagi na opracowaniu i wdrożeniu programu budowy kolei du-
żych prędkości. Stanowi on szansę na przezwyciężenie nega-
tywnych trendów na rynku przewozów pasażerskich. 
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Tab. 3. Udział przewozów realizowanych szybkimi pociągami w rynku przewo-
zów pasażerskich w UE-28 

Rok

Praca przewozowa (mld) Udział w przewozach 
ogółem

Ud
zia

ł p
rze

wo
zó

w 
sz

yb
kim

i p
oc

iąg
am

i 
w 

prz
ew

oz
ac

h 
ko

lej
ow

yc
h (

%)

Transport 
kolejowy

Szybkie 
pociągi

Przewozy 
ogółem1)

Transport 
kolejowy (%)

Szybkie 
pociągi (%)

1995 350,3 32,9 5 370,4 6,5 0,6 9,4
1996 348,8 37,5 5 463,9 6,4 0,7 10,8
1997 349,8 43,4 5 579,4 6,3 0,8 12,4
1998 350,7 47,8 5 715,1 6,1 0,8 13,6
1999 358,5 52,9 5 862,0 6,1 0,9 14,7
2000 371,5 58,8 5 965,3 6,2 1,0 15,8
2001 373,6 65,1 6 068,0 6,2 1,1 17,4
2002 366,1 68,0 6 134,9 6,0 1,1 18,6
2003 362,4 70,7 6 199,7 5,8 1,1 19,5
2004 368,8 76,1 6 310,3 5,8 1,2 20,6
2005 377,4 80,1 6 293,1 6,0 1,3 21,2
2006 389,3 84,3 6 369,7 6,1 1,3 21,7
2007 396,4 88,7 6 465,5 6,1 1,4 22,4
2008 410,7 97,6 6 488,0 6,3 1,5 23,8
2009 403,7 104,1 6 493,2 6,2 1,6 25,8
2010 405,3 105,9 6 458,1 6,3 1,6 26,1
2011 414,7 108,7 6 488,7 6,4 1,7 26,2
2012 420,3 109,8 6 405,4 6,6 1,7 26,1
2013 424,7 111,7 6 474,5 6,6 1,7 26,3
2014 428,2 110,7 6 591,9 6,5 1,7 25,9

1) Przewozy realizowane samochodami, autobusami i autokarami, pojazdami 
dwukołowymi z napędem, transportem kolejowym, lotniczym i morskim oraz tram-
wajami i metrem. 
Źródło: oprac. własne na podst. [11].

Tab. 4. Przewozy pasażerskie na liniach dużej prędkości 
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UE

Sieć kolejowa [km] 3 631 38 836 15 901 30 905 17 037 3 031 16 209 220 673
Linie dużej 
prędkości [km]  209 1 352 2 515 2 036  923  120  113 7 316

Udział linii dużych 
prędkości [%] 5,8 3,5 15,8 6,6 5,4 4,0 0,7 3,3

Kolejowe przewo-
zy pasażerskie  
[mld paskm]

11,0 89,5 25,1 86,7 50,0 16,2 64,7 428,2

Przewozy  
na liniach dużych 
prędkości 
[mld paskm]

0,9 24,3 12,8 50,7 12,8 0,2 4,4 110,7

Udział przewozów 
na liniach dużej 
prędkości [%]

8,3 27,2 50,9 58,4 25,6 1,5 6,7 25,9

Źródło: oprac. własne na podst. [11].

Demand for rail passenger transport market in the European Union
Transport is the foundation of our economy and society. Mobility is ex-
tremely important for the internal market and for the quality of life of 
citizens who can travel freely. Transport enables economic growth and 
job creation. This article was taken size analysis of effective demand 
for passenger transport market in the European Union on the basis of 
the annual statistics published by Eurostat containing data for 2014.


