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Cel artykułu

Analiza problematyki zrównoważonego

rozwoju transportu, który wskazano jako

ważny element sprzyjający osiągnięciu ładu

zintegrowanego w gospodarce światowej.



Wprowadzenie

Kluczowym elementem unijnej polityki

transportowej jest kształtowanie rozwoju 

transportu z  poszanowaniem zasad 

zrównoważonego rozwoju.



Transport  zrównoważony

Ujęcie szerokie 

Transport zrównoważony traktowany jest w konwencji ładu

zintegrowanego, który jednocześnie uwzględnia kryteria

środowiskowe, społeczne i ekonomiczne.



Cechy zrównoważonego rozwoju transportu

Źródło: T. Borys., Pomiar zrównoważonego rozwoju transportu, w: Ekologiczne problemy zrównoważonego rozwoju, red. D. Kiełczewski, B. Dobrzyńska, Wyd. Wyższej Szkoły Ekonomicznej w

Białymstoku, Białystok 2009.



Wzorce zrównoważonego rozwoju transportu UE

Źródło: opracowanie własne na podstawie K. Wojewódzka-Król, E. Załoga (red.), Transport. Nowe wyzwania, PWN, Warszawa 2016, s. 509-516.

Paradygmaty zrównoważonego 

rozwoju transportu

Paradygmat 

przesunięcia:

- przewozy osób

- przewozy ładunków 

Paradygmat rozdzielenia:

- wzrost gospodarczy

- ograniczenie potrzeb      

przewozowych

Paradygmat efektywnego 

wykorzystania zasobów:

- wzrost mobilności

- wzrost dostępności

- wzrost konkurencyjności



Globalne tendencje i ich wpływ na sektor transportu

Transport jako istotny dział gospodarki światowej stanowi

czynnik sprawczy wielu zjawisk i procesów, a także dział

przyjmujący na siebie zobowiązanie uczestnictwa w tych

procesach na warunkach dyktowanych przez gospodarkę,

społeczeństwo i środowisko naturalne.



Rola transportu w procesach społeczno-gospodarczych



Działania na rzecz zrównoważenia rozwoju transportu Unii Europejskiej



Stopnie złożoności rozwoju konkurencyjnego i zasobooszczędnego transportu w Unii Europejskiej
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Działania techniczno-adaptacyjne:

 działalność badawczo-rozwojowa, 

 reorganizacja struktury przedsiębiorstw,

 reorganizacja kadry pracowniczej,

 projekty demonstracyjne,

 ekspertyzy środowiskowe.

Działania w zakresie rozwoju infrastruktury paliw 

alternatywnych:

 normalizacja specyfikacji technicznych,

 koszty (inwestycyjne i środowiskowe) rozwoju i 

utrzymania infrastruktury

 koszty wspólnej polityki energetycznej,

 opodatkowanie paliw obliczone na zasilenie budżetów,

 zapewnienie bezpieczeństwa operacyjnego i

środowiskowego infrastruktury.
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Działania informacyjno-promocyjne:

 kampanie społeczne,

 wydzielone pasy ruchu,

 niższe opłaty za parkowanie,

 doradztwo i szkolenia,

 wyznaczenie stref ekologicznych.

Działania organizacyjno-legislacyjne:

 strategie władz w zakresie ekologicznego transportu,

 procedury dotyczące zielonych zamówień publicznych,

 zwolnienia i ulgi podatkowe,

 przepisy dotyczące promowania paliw alternatywnych.

Niski Wysoki

Stopień złożoności prawnej i administracyjno-informacyjnej

Źródło: opracowano na podstawie Napędzanie europejskiej przyszłości, Cambridge Econometrics & Ricardo-AEA, London 2013; T. Kołakowski: Skuteczne i efektywne wdrażanie rozwiązań projektowych w zakresie logistyki miejskiej –

wybrane zagadnienia [w:] Ekonomiczne, społeczne i środowiskowe uwarunkowania logistyki, praca zbiorowa pod red. J. Witkowski, A. Skowrońska, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2015, s. 81.



Zagrożenia i korzyści rozwoju konkurencyjnego i zasobooszczędnego transportu w Unii Europejskiej
Niepewność i ryzyko
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Wzrost bezpieczeństwa energetycznego

Wzrost konkurencyjności i spójności 

transportu

Zwiększenie niezawodności i 

efektywności łańcuchów dostaw

Zmniejszenie obciążeń 

środowiskowych

Racjonalna gospodarka zapasami 

paliw

Zwiększenie dostępności 

transportowej

Dalszy rozwój nowych technologii 

napędu i infrastruktury

Wdrażanie alternatywnych technologii 

napędu w komunikacji zbiorowej

Rozwój inicjatyw dotyczących społecznej 

akceptacji dla nowych rozwiązań w 

zakresie mobilności

Wzmocnienie działań na rzecz 

ekologizacji transportu

Korzyści

Krótkookresowa Średniookresowa Długookresowa

Perspektywa czasowa

Źródło: opracowanie własne.



Struktura gałęziowa przewozów ładunków w UE w 1995 r. i 2014 r. (% tkm)

Źródło: opracowanie własne na podstawie EU transport [2016), s. 36].



Struktura gałęziowa w przewozach osób transportem lądowym (% pkm)

Źródło: opracowanie własne na podstawie EU transport [2016, s. 48].



Udział kosztów zewnętrznych transportu w PKB UE i Polski w 2013 r. 
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Źródło: Furgalski A. (2015), Koszty zewnętrzne w transporcie, Infrastruktura i fundusze europejskie [online], http://www.polskicement.pl/fundusze%20europejskie.pdf, dostęp: 26 kwietnia 2017.



Podsumowanie

• Postępujący proces globalizacji zmienia potrzeby i oczekiwania społeczeństwa i podmiotów

gospodarczych, będących użytkownikami usług oferowanych na rynku transportowym.

• Efektem tych zmian jest wzrost zapotrzebowania na transport.

• Transport samochodowy zyskał obecnie szczególny status w życiu codziennym społeczeństwa.

• Gwałtowny rozwój transportu samochodowego uwydatnił negatywny jego wpływ, głównie

na stan środowiska.

• Realizację założeń ekonomii i polityki zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do transportu

można, uznać za ważny kierunek działań sprzyjający osiągnięciu równowagi między dalszym

rozwojem gospodarczym i społecznym globalizującej się gospodarki światowej, a

zachowaniem walorów i zasobów środowiska.
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