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Rozwój transportu drogowego
– zagro˝enie czy szansa dla Europy (cz. 2)
Nowe rozwiàzania techniczne, ekonomiczne i organizacyjne w transporcie drogowym
Nowe czynniki determinujàce
popyt na przewozy drogowe osób
i ∏adunków
Rozwój transportu drogowego w przysz∏oÊci jest determinowany nie tylko wewn´trznymi czynnikami wp∏ywajàcymi na
dzia∏ania podmiotów na rynku transportowym (producentów Êrodków transportu,
rzàdów i samorzàdów odpowiedzialnych
za kreowanie i rozwój polityki transportowej w kraju lub regionie oraz u˝ytkowników transportu), ale równie˝ czynnikami
zewn´trznymi. Nowe wyzwania wynikajà
w du˝ej mierze z otoczenia zewn´trznego
funkcjonowania transportu drogowego.
WÊród czynników spo∏ecznych, wp∏ywajàcych na rozwój transportu drogowego poprzez kszta∏towanie zachowaƒ
podmiotów na rynku, wymieniç nale˝y
przede wszystkim ujemny przyrost naturalny i zmian´ struktury wiekowej spo∏eczeƒstwa. Wi´kszy udzia∏ osób w wieku
starszym oznaczaç mo˝e negatywny
wp∏yw na wielkoÊç popytu. Z drugiej
strony spodziewana jest tendencja wzrostu mobilnoÊci osób starszych w zwiàzku
z ich niezale˝noÊcià finansowà (w warunkach wzrostu zamo˝noÊci spo∏eczeƒstw)
oraz wi´kszà aktywnoÊcià stymulowanà
wzrostem udzia∏u nowoczesnych i komfortowych form przemieszczania. Kolejnym czynnikiem o charakterze socjologicznym, spodziewanym w najbli˝szych
dziesi´cioleciach, jest wzrost mobilnoÊci
m∏odzie˝y i osób m∏odych. Wzrost mobilnoÊci pot´gowany b´dzie spadkowà
tendencjà w liczbie zawieranych ma∏˝eƒstw i redukcjà liczby osób przypadajàcych na gospodarstwo domowe. Dylemat spo∏eczeƒstwa zorientowanego na
jednostk´, wobec spo∏eczeƒstwa zorientowanego na wspólnot´ wydaje si´ kierowaç w przysz∏oÊci ku tej pierwszej ten-

dencji (indywidualizm, a nie wspólnota)1.
Szybki rozwój turystyki, w tym turystyki
mi´dzynarodowej, równie˝ w aspekcie
wzrostu nowych produktów turystycznych, jest dodatkowym czynnikiem stymulujàcym rozwój transportu, który
sprostaç mo˝e wymaganiom ró˝nych
form uprawiania turystyki (na d∏ugie
i krótkie dystanse, wysoki komfort podró˝y i bezpieczeƒstwa).
Analiza czynników politycznych, wp∏ywajàcych na przysz∏y rozwój transportu
drogowego, wskazuje na potrzeb´ odniesienia si´ do dwóch skrajnoÊci w zakresie polityki gospodarczej paƒstwa,
czyli pe∏nego liberalizmu i wysokiego
stopnia interwencjonizmu. Kierunkiem,
którego nale˝y si´ spodziewaç w najbli˝szych latach, jest decentralizacja rzàdzenia i przeniesienie wielu uprawnieƒ,
w tym w zakresie transportu, ze szczebla
centralnego na poziom regionu. Oznacza
to wzrost zainteresowania zrównowa˝onym przemieszczaniem, redukcjà negatywnych skutków ekologicznych, odczuwanych szczególnie na szczeblu lokalnym, poprawà bezpieczeƒstwa transportu, a równie˝ dà˝eniem do stymulowania
rozwoju gospodarczego regionu po-

przez efektywne wykorzystanie i rozwój
transportu, w tym drogowego.
Ekonomiczne czynniki wp∏ywajàce na
przysz∏à mobilnoÊç spo∏eczeƒstw zwiàzane sà przede wszystkim z trendami
na rynku pracy, takimi jak rozwój sektora us∏ug, wzrost samozatrudnienia,
wi´ksza mobilnoÊç pracowników w zakresie zmiany miejsc pracy (równie˝
w zakresie zmiany miejsc zamieszkania) czy tzw. teleworking. O ile w zakresie tej ostatniej koncepcji nast´puje
przeniesienie miejsca pracy do pracownika, co oznacza spadek mobilnoÊci
w zakresie przejazdów do pracy, o tyle
pozosta∏e wymienione trendy przyczyniajà si´ raczej do wzrostu mobilnoÊci.

Preferowane kierunki rozwoju
transportu drogowego
Ekspansja transportu drogowego
w ostatnich dziesi´cioleciach wymog∏a
przyjmowanie nowych rozwiàzaƒ technicznych, prawnych, organizacyjnych,
które pozwoli∏yby na sprostanie popytowi na przewozy, ale równie˝ zredukowa∏y negatywne, z punktu widzenia

Rys. 1. Kierunki oddzia∏ywania nowych koncepcji rozwoju transportu drogowego.
èród∏o: opracowanie w∏asne

1 K.Chatterjee, M.Beecroft, G.Lyons, G.Marsden: Transport Visions Land Use Planning. The third of eight reports from the Transport Visions Network. Landor
Publishing Ltd, Quadrant House. London 2001.
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Tab. 1. Instrumenty oddzia∏ywujàce na popraw´ bezpieczeƒstwa w transporcie drogowym

èród∏o: opracowanie w∏asne na podstawie: Vision 2020 and challenges. European Road Transport Research Advisory Council. ERTRAC, Brussels, June 2004. Dokument dost´pny na witrynie internetowej organizacji ERTRAC –
www.ertrac.org; Mobility 2030: Meeting the challenges to sustainability. The sustainable mobility project. Full report
2004. World Business Council for Sustainable Development. Dokument dost´pny na witrynie internetowej organizacji WBCSD http://www.wbcsd.ch; Dokumenty dost´pne na witrynie internetowej DGTREN Komisji Europejskiej:
http://europa.eu.int/comm/transport/road/publications/index_en.htm, Road transport. Europe on the move. European Commission, Directorate General for Energy and Transport, Luxembourg 2004, Saving 20 000 lives on our
roads. A shared responsibility. European road safety action programme. Halving the number of road accident victims in the European Union by 2010: A shared responsibility Communication from the Commission COM (2003)
311 final. European Communities, Luxembourg 2003, Intelligent Transport Systems. Intelligence at the service of
transport networks. European Commission, Directorate General for Energy and Transport, Luxembourg 2003.

u˝ytkownika i spo∏eczeƒstwa, efekty
tej dzia∏alnoÊci. Kierunki dzia∏aƒ, które
ju˝ zosta∏y zainicjowane oraz b´dà realizowane w przysz∏oÊci, pogrupowaç
mo˝na w kilka zagadnieƒ dotyczàcych
zarówno Êrodków transportu, infrastruktury oraz regulacji w sferze popytu na transport, zarzàdzanie ruchem
itp. W artykule okreÊlono dwa kryteria
podzia∏u potencjalnych instrumentów
i metod dzia∏ania, tzn. wed∏ug ich celu
oraz zakresu oddzia∏ywania (rys. 1).
Wskazaç mo˝na podstawowe cele
stawiane przed rozwojem transportu
drogowego na poczàtku XXI w. czyli:
• poprawa bezpieczeƒstwa
• redukcja zagro˝eƒ ekologicznych
• efektywniejsze wykorzystanie potencja∏u.
Z kolei kryterium podmiotowe pozwala na pogrupowanie proponowanych instrumentów wed∏ug ich typów
i ukierunkowania zakresu oddzia∏ywania w sposób nast´pujàcy:
• Êrodek transportu
• infrastruktura
• zarzàdzanie ruchem (w tym instrumenty
regulacji i ograniczenia ruchu)
• zachowania u˝ytkowników.
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W ramach ka˝dego z wymienionych
zagadnieƒ wyst´pujà ró˝nego rodzaju
metody i instrumenty s∏u˝àce osiàgni´ciu za∏o˝eƒ.

Tab. 2. Instrumenty oddzia∏ywujàce na redukcj´ zagro˝eƒ ekologicznych w transporcie drogowym.
èród∏o: Opracowanie w∏asne na podstawie: j. w.

Ró˝norodnoÊç instrumentów
wykorzystywanych w przysz∏oÊci
w transporcie drogowym
Instrumenty s∏u˝àce osiàgni´ciu stawianych przed transportem drogowym
priorytetów majà charakter kompleksowych i zró˝nicowanych Êrodków, potencjalnie wykorzystywanych w polityce
transportowej, tzn. instrumentów regulacyjnych (przepisy prawne, normy zwyczajowe), ekonomicznych (op∏aty, podatki
i inne bodêce finansowe) oraz fizycznych
(normy techniczne). Szczególnie instrumenty w ramach tej ostatniej grupy,
w Êwietle rozwoju technologicznego i innowacyjnych koncepcji zwiàzanych z rozwojem Êrodków transportu, urzàdzeƒ
zwiàzanych z szeroko rozumianym zarzàdzaniem ruchem, wydajà si´ mieç szczególnie szerokie zastosowanie w najbli˝szych latach w transporcie drogowym.
Poprawa bezpieczeƒstwa w transporcie drogowym. Zagadnienia poprawy
bezpieczeƒstwa transportu drogowego
mo˝na rozumieç w uj´ciu bezpieczeƒstwa biernego i czynnego, a dzia∏ania
dotyczà zarówno rozwiàzaƒ technologicznych w zakresie Êrodków transportu, wdra˝ania, legislacji, infrastruktury,
zarzàdzania ruchem, ale te˝ zachowaƒ
u˝ytkowników transportu. W odniesieniu do instrumentów dotyczàcych pojazdu szczególnie istotne jest osiàgni´cie wysokiego poziomu bezpieczeƒstwa i wzmocnienie kompatybilnoÊci
aut pod kàtem wymogów bezpieczeƒstwa. Rozwini´te zintegrowane systemy
bezpieczeƒstwa pojazdu, ukierunkowane na zabezpieczenie przed wypadkiem
i redukcj´ jego negatywnych skutków,
powinny byç w powszechnym zastosowaniu. Ponadto ryzyko dla najbardziej
podatnych na zagro˝enia uczestników
ruchu drogowego – rowerzystów i pieszych, b´dzie zminimalizowane. Ochrona przed kradzie˝à powinna byç zapewniona przez wykorzystanie systemu nawigacji satelitarnej do Êledzenia pojazdu. Te same narz´dzia umo˝liwià bezpoÊrednie monitorowanie i identyfikacj´ ∏adunków, np. niebezpiecznych.
W przypadku infrastruktury najwa˝niejsze sà wysokie standardy bezpieczeƒstwa,
co spowoduje ograniczenie ewentualnych
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negatywnych konsekwencji b∏´dów kierowców, ale równie˝ zminimalizuje ryzyko
zagro˝eƒ dla pieszych czy rowerzystów.
Dost´p do miejsc parkingowych (szczególnie parkingów zamkni´tych) b´dzie kontrolowany, co zwi´kszy poziom bezpieczeƒstwa i uniemo˝liwi celowe i niecelowe wypadki. Ponadto efektywne wprowadzenie nowego systemu op∏at transportowych zwiàzane b´dzie z maksymalnie
uproszczonà procedurà poboru op∏at za
pomocà nowoczesnych rozwiàzaƒ technicznych, w tym systemu GALILEO i GSM.
Przy zagadnieniach zwiàzanych z zarzàdzaniem ruchem nale˝y wskazaç na
perspektyw´ poprawy systemów dzia∏ania w stanach zagro˝enia i optymalnà
wspó∏prac´ mi´dzy policjà, stra˝à po˝arnà, pogotowiem ratunkowym. Ruch
regulowany b´dzie poprzez centra kontroli wykorzystujàce system GALILEO.
Inteligentny system drogowy umo˝liwi
komunikacj´ z kierowcà, ostrze˝enia
przed zagro˝eniami itp. Oczekiwaç nale˝y równie˝, ˝e uzgodniona i ujednolicona b´dzie metodologia zbierania
i analizowania informacji na temat wypadków drogowych. Wyst´pujàce ju˝
obecnie ograniczenia dost´pu do wra˝liwych obszarów i centrów miast mogà
byç jeszcze powszechniejsze.

Zmianie ulegnà równie˝ zachowania
u˝ytkowników transportu. Powszechne
u˝ytkowanie systemu nawigacji satelitarnej umo˝liwi bie˝àce informowanie kierowcy o zagro˝eniach. Wprowadzone b´dà równie˝ systemy bezpieczeƒstwa personalnego w pojazdach, np. w oparciu
o urzàdzenia biometryczne. Zapewniony
b´dzie atrakcyjny program szkolenia z zakresu bezpieczeƒstwa drogowego dla
wszystkich u˝ytkowników dróg, równie˝
w szko∏ach. Spodziewane jest te˝ efektywne wdro˝enie i respektowanie ograniczeƒ dotyczàcych kierowania pojazdem.
Zwiàzane to b´dzie nie z nowymi regulacjami prawnymi, ale zmianà norm zwyczajowych w zakresie akceptacji przynajmniej czterech zasad: jazda z pasami bezpieczeƒstwa, zakaz jazdy po u˝yciu alkoholu czy narkotyków, stosowanie si´ do
ograniczeƒ pr´dkoÊci, u˝ywanie kasków
w pojazdach jednoÊladowych.
Redukcja zagro˝eƒ ekologicznych stanowi drugi po˝àdany cel rozwoju transportu drogowego w najbli˝szej przysz∏oÊci. Podobnie, jak w przypadku poprawy
bezpieczeƒstwa, instrumenty majà zastosowanie w odniesieniu do pojazdów, infrastruktury, zarzàdzania ruchem oraz zachowaƒ u˝ytkowników transportu.
W przypadku Êrodków transportu najbar-

Tab. 3. Instrumenty oddzia∏ywujàce na popraw´ wykorzystania potencja∏u w transporcie drogowym.
èród∏o: opracowanie w∏asne na podstawie: j. w.
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dziej oczywisty jest nacisk na rozwój przyjaznych dla Êrodowiska technologii produkcji i eksploatacji, ale te˝ wzrost efektywnoÊci zu˝ycia paliwa, co sprzyjaç b´dzie redukcji emisji substancji zanieczyszczajàcych. Ponadto w przysz∏oÊci powinny znaleêç
zastosowanie paliwa alternatywne (biomasa, gaz, wiatr, energia
s∏oneczna, wodna, nuklearna) oraz odnawialne (np. paliwo wodorowe). Oczekiwaç mo˝na, ˝e w przysz∏oÊci emisje inne ni˝
dwutlenek w´gla, utrzymywaç si´ b´dà na poziomie minimalnym. Maksymalne wykorzystanie recyclingu w procesie wytwarzania i u˝ytkowania Êrodków transportu powodowaç b´dzie
równie˝ redukcj´ negatywnego oddzia∏ywania na Êrodowisko.
Zagro˝eniem ekologicznym jest te˝ ha∏as, którego redukcji
mo˝na spodziewaç si´ poprzez zmiany w konstrukcji pojazdów.
Oczekiwaç nale˝y wzrostu jakoÊci obiektów infrastruktury pod kàtem wp∏ywu na Êrodowisko oraz redukcji negatywnego oddzia∏ywania zarówno w sferze budowy, jak i eksploatacji. Ciàg∏a inspekcja stanu infrastruktury ograniczaç b´dzie niskie ryzyko zagro˝eƒ, szczególnie w zakresie emisji.
Natomiast efekt redukcji ha∏asu uzyskaç mo˝na w wyniku
nowych rozwiàzaƒ w zakresie budowy obiektów, a równie˝
stosowania tradycyjnych ekranów akustycznych.
W odniesieniu do zarzàdzania ruchem najwa˝niejszy jest
aspekt jego uspokojenia. Ale te˝ zastosowanie znajdà ró˝nego rodzaju sposoby przemieszczenia przyjazne dla Êrodowiska, np. park and ride. Zmieniç si´ muszà równie˝ tradycyjne zachowania u˝ytkowników transportu. Wzrost efektywnoÊci zu˝ycia paliwa (redukcja emisji) jest tu podstawowym
celem. Niezb´dne jest wobec tego upowszechnienie dobrych wzorów kierowania pojazdem i stylu jazdy przyjaznego dla Êrodowiska. Wsparciem dla zmian w zakresie nieformalnych norm post´powania sà równie˝ bodêce finansowe
w ramach realizacji polityki proekologicznej. Wa˝nym
aspektem dodatkowym zmian zachowaƒ jest upowszechnienie stosowania recyclingu przez u˝ytkowników.
BIBLIOGRAFIA:
1. Chatterjee K., Beecroft M., Lyons G., Marsden G.: Transport Visions
Land Use Planning. The third of eight reports from the Transport Visions Network. Landor Publishing Ltd, Quadrant House. London 2001.
2. Intelligent Transport Systems. Intelligence at the service of transport
networks. European Commission, Directorate General for Energy
and Transport, Luxembourg 2003.
3. Mobility 2030: Meeting the challenges to sustainability. The sustainable mobility project. Full report 2004. World Business Council for Sustainable Development.
4. Road transport. Europe on the move. European Commission, Directorate General for Energy and Transport, Luxembourg 2004.
5. Saving 20 000 lives on our roads. A shared responsibility. European road
safety action programme. Halving the number of road accident victims
in the European Union by 2010: A shared responsibility Communication
from the Commission COM (2003) 311 final. European Communities, Luxembourg 2003.
6. Vision 2020 and challenges. European Road Transport Research Advisory Council. ERTRAC, Brussels, June 2004.

SPROSTOWANIE:
W poprzednim numerze „Logistyki” (5/2005) w pierwszej
cz´Êci artyku∏u M. Bàk i B. Paw∏owskiej pod rys. 3 pojawi∏ si´
niew∏aÊciwy podpis. Powinien on brzmieç: „Przewozy osób,
∏adunków i PKB w UE-25 w latach 1995-2002. èród∏o: Transport and energy in figures: 2004. EC, Directorate-General for
Energy and Transport in co-operation with Eurostat 2004”.
Autorki i Czytelników przepraszamy.
Redakcja
Poszukiwany Specjalista ds. dystrybucji
Nestle Waters Polska S.A.
http://www.jobpilot.pl/misc/adframe/jobpilot/7d5/2b/1404338.htm

Logistyka 6/2005

27

