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Uwarunkowania rozwoju transportu multimodalnego w Europie 
 
 
1. Istota transportu multimodalnego 

Pojęcia: transport zintegrowany, multimodalny, intermodalny, kombinowany są często 
używane wymienne. Różnorodność nazw i definicji stanowi utrudnienie i często wprowadza 
w błąd osoby, które próbują zrozumieć istotę multimodalizmu. Analizując definicje 
międzynarodowych organizacji ECMT, UN/ECE i UE1 można przyjąć następujące założenia: 
1) transport multimodalny to przewóz ładunków przy użyciu, co najmniej dwóch różnych 

gałęzi transportu,  
2) pojęcia transport intermodalny i zintegrowany są tożsame z transportem multimodalnym, 
3) transport kombinowany jest odmianą transportu multimodalnego, w którym główna część 

przewozu jest wykonywana przez kolej, żeglugę śródlądową lub transport morski 
(żegluga bliskiego zasięgu), a początkowy i/lub końcowy odcinek jest wykonywany przez 
transport drogowy tak krótko jak to możliwe. 

 Nie należy traktować transportu multimodalnego jako jeszcze jednej gałęzi transportu, 
choć czasami, np. w zestawieniach statystycznych, porównuje się przewozy multimodalne z 
kolejowymi lub drogowymi. Multomodalizm jest pojęciem odnoszącym się do całego 
systemu transportowego oraz polityki transportowej i ma wymiar zarówno techniczny, 
organizacyjny jak i filozoficzny. Najprościej można określić ten system jako przeciwieństwo 
transportu gałęziowego podzielonego na poszczególne sektory-gałęzie transportu.  
 Filozofia transportu multimodalnego sprowadza się na integracji różnych gałęzi 
transportu. W efekcie tworzony jest nowy efektywniejszy łańcuch transportowy, od 
początkowego nadawcy do końcowego odbiorcy, przy zachowaniu zdrowej konkurencji 
między operatorami transportu. 
 Multimodalność to integracja gałęzi transportowych odnosząca się do: 
1) infrastruktury transportowej, środków transportu i jednostek ładunkowych, 
2) eksploatacji infrastruktury, w szczególności terminali multimodalnych, oraz środków 

transportu, 
3) zarządzania przedsiębiorstwami transportowymi, w mikro- i makroekonomicznej skali. 
 Osiągnięcie wysokiego stopnia integracji łańcucha transportowego jest uzależnione od 
prowadzenia szeregu działań o charakterze organizacyjno-prawnym, badawczym i 
eksploatacyjnym. Najważniejsze to2: 
1) rozwój europejskich sieci transportowych (TEN), 
2) ujednolicanie standardów technicznych środków transportu i jednostek ładunkowych, 

                                                 
1 Terminology on Combined Transport, UN/ECE, ECMT and EC, 2001 
   UN/ECE – Europejska Komisja Gospodarcza Organizacji Narodów Zjednoczonych 
   ECMT – Europejska Konferencja Ministrów Transportu 
2 Na podstawie Intermodality and Intermodal Freight Tranport, Communication from the Commission to the 
European Parlament and the Council (http://ww.eutp.org) 
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3) rozwój terminali multimodalnych, 
4) harmonizacja zasad konkurencji międzygałęziowej, w szczególności konkurencji 

cenowej, 
5) polityka wsparcia dla operatorów transportu multimodalnego, 
6) wprowadzenie na szeroką skalę standardów i procedur EDI. 
2. Wielkość przewozów i relacje transportowe 
 Przewozy multimodalne w Europie rozwijają się dynamicznie od początku lat 
dziewięćdziesiątych. Niestety, nie prowadzi się dotąd pełnej statystyki pozwalającej na 
całościową ocenę przewozów multimodalnych. Szacunkowo, transport multimodalny 
realizuje 9-10% wszystkich przewozów ładunków w Europie, wliczając wielkość przewozów 
żeglugi bliskiego zasięgu. Dostępne są dane dotyczące przewozów zrealizowanych przez 
dwie największe organizacje zrzeszające multimodalnych przewoźników lądowych w 
Europie, UIRR (Union Internationale de Societes de Transport Combine Rail-Route) oraz ICF 
(Intercontainer-Interfrigo). Organizacje te realizują odpowiednio 51% i 24% wszystkich 
przewozów lądowych3. Ich przewozy multimodalne rosną systematycznie, choć od roku 1997 
można obserwować stagnację w lub spadek w niektórych technologiach transportu kolejowo-
drogowego (rysunek 1 i 2). Szczególnie dotyczy to przewozów kontenerowych jednostek 
ładunkowych, w których specjalizuje się towarzystwo ICF. Załamanie przewozów 
multimodalnych nie dotyczy połączeń z wykorzystaniem transportu morskiego. Żegluga 
bliskiego zasięgu realizuje 70% pracy przewozowej zaliczanej do transportu multimodalnego 
(rysunek 3). W latach 1990-2000 przewozy żeglugą bliskiego zasięgu liczone w tkm wzrosły 
o 38%, czyli tylko o 2% mniej w porównaniu z transportem drogowym. 
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Rysunek 1 

Przewozy Towarzystwa Intercontainer-Interfrigo (ICF) w latach 1995-2001 

Źródło: ICF Annual Reports 

                                                 
3 Na podstawie Bascombe A. – Slow train to revival, Containerisation International 9/1997 
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Rysunek 2 

Przewozy Związku UIRR w latach 1992-2001 

Źródło: UIRR Annual Reports 
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Rysunek 3 

Przewozy multimodalne w Europie w podziale na uczestniczące gałęzie transportu 
w latach 1990-1998 

Źródło: EU Energy& Transport in figures, European Commission, Eurostat, 2002 
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 Rysunek 4  

Najważniejsze potoki ładunkowe międzynarodowych lądowych 
 przewozów multimodalnych w Europie  

Źródło: SPIN Project: Actors and factors in transport mode decisions in supply chain (www. spin-eu.com) 

 
 Obecnie transport multimodalny w Europie jest skoncentrowany w trzech głównych 
relacjach transportowych4(rysunek 4): 
1) północ-południe poprzez Alpy szwajcarskie i austryjackie (połączenie kolejowe), 
2) żegluga bliskiego zasięgu do Skandynawii i Grecji, 
3) dowozy i odwozy z dużych portów morskich w Niemczech, Holandii i Belgii. 
 Istotna jest, stosunkowo mała ilość przewozów multimodalnych w relacji wschód-
zachód, łączących Europę Zachodnią z Rosją i krajami z nią sąsiadującymi. W tych relacjach 
wciąż dominują przewoźnicy drogowi. 
 

                                                 
4 SPIN Project: Actors and factors in transport mode decisions in supply chain (www. spin-eu.com) 
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Tabela 1 

Struktura rynku przewozów ładunków w Europie5 w latach 1970-2000 

Gałęzie transportu 
1970 1980 1990 2000 

mld tkm % mld tkm % mld tkm % mld tkm % 

transport drogowy 487 34,6 717 36,2 974 41,8 1348 43,8 

żegluga morska 472 33,5 780 39,4 922 39,6 1270 41,3 

transport kolejowy 282 20,1 290 14,7 256 11,0 249 8,1 

żegluga śródlądowa 102 7,3 106 5,4 107 4,6 125 4,1 

rurociągi 64 4,5 85 4,3 70 3,0 85 2,8 

ogółem 1407 100 1978 100 2329 100 3077 100 

Źródło: EU Energy& Transport in figures, European Commission, Eurostat, 2002 

 
 
3. Polityka rozwoju transportu multimodalnego w Europie 
 Multimodalizm jest jednym z priorytetów europejskiej polityki transportowej. 
Priorytet ten dobrze uzupełnia inne, równie ważne: liberalizacje rynku transportowego, 
budowę europejskich sieci transportowych (TEN) i wyrównanie konkurencji 
międzygałęziowej w transporcie. Polityka europejska zmierza do promowania przyjaznych 
dla środowiska gałęzi transportu, przede wszystkim transportu morskiego, kolei i żeglugi 
śródlądowej. Szybki rozwój transportu drogowego w ostatnich trzydziestu latach spowodował 
utratę masy ładunkowej przez przewoźników kolejowych i wodnych (tabela 1). Przewiduje 
się, że w roku 2010 przewozy ładunków w Europie wzrosną o kolejne 38% w stosunku do 
roku 1998. Celem, założonym przez Komisję Europejską w Białej Księdze European 
Transport Policy for 2010: Time to Decide6 z roku 2001, jest przejęcie nowej masy 
ładunkowej przez przyjazne dla środowiska gałęzie transportu. Innymi słowy, udział 
poszczególnych gałęzi transportu w przewozach ogółem w 2010 ma wrócić do poziomu z 
1998 roku. To bardzo ambitne zadanie oznacza w praktyce przejęcie przez kolej, żeglugę 
morską i śródlądową około 12 mld tkm rocznie od przewoźników drogowych. Szczególną 
rolę w tym zadaniu ma odegrać transport multimodalny. Zespół instrumentów polityczno-
organizacyjno-finansowych ma umożliwić tworzenie łańcuchów transportowych z 
wykorzystaniem kilku różnych gałęzi transportowych w miejsce połączeń realizowanych 
wyłącznie transportem drogowym. Najważniejszym instrumentem Wspólnoty Europejskiej w 
latach 2003-2010 ma być program Marco Polo. Program ten zastąpił realizowany w latach 
1992-2001 program PACT (Pilot Actions for Combined Transport). Program Marco Polo nie 
ogranicza się do transportu kombinowanego, ale w swoich założeniach dotyczy wszystkich 
przedsięwzięć mogących pomóc w osiągnięciu założonego celu: powstrzymaniu 
nieproporcjonalnego dynamicznego wzrostu transportu drogowego poprzez wzrost 
przewozów innymi alternatywnymi środkami transportu. Transport lotniczy nie jest 
alternatywą dla transportu drogowego, gdyż stanowi on większe zagrożenie dla środowiska, a 
przestrzeń powietrzna staje się coraz bardziej zatłoczona7. 

                                                 
5 Jeżeli inaczej nie określono dane w tabelach i rysunkach dotyczą państw Unii Europejskiej 
6 COM(2001)370 
7 Regulation of the European Parlament and of the Council on granting of Communit financial assistance to 
improve the environmental perfofmance of the freight transport system, COM(2002)54 final 
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 Polityka europejska formułuje następujące warunki rozwoju transportu 
multimodalnego: 
1) wprowadzenie jednego standardu multimodalnych jednostek ładunkowych, 
2) przekształcenie terminali multimodalnych w europejskie centra logistyczne, 
3) uproszczenie i ujednolicenie dokumentacji przewozu, 
4) wprowadzenie systemu elektronicznej wymiany danych EDI, 
5) budowa infrastruktury europejskiej sieci transportowej TEN z uwzględnieniem wymogów 

porozumienia AGTC, 
6) promocja żeglugi bliskiego zasięgu oraz budowa infrastruktury „autostrad morskich”, 
7) usprawnienie organizacji i jakości usług świadczonych przez europejskich przewoźników 

kolejowych, 
8) polityka internalizacji kosztów zewnętrznych, 
9) wydłużone wsparcie finansowe w fazie uruchamiania nowych połączeń multimodalnych, 
10) restrykcyjna polityka wobec przewoźników drogowych z zachowaniem preferencji dla 

przewoźników drogowych realizujących przewozy multimodalne, 
11) szersze użycie transportu kolejowego i żeglugi śródlądowej w przewozach materiałów 

niebezpiecznych, 
12) wprowadzenie monitoringu przesyłek w czasie rzeczywistym. 
 Przeanalizujmy kluczowe dwa zadania warunkujące rozwój przewozów 
multimodalnych: promocję żeglugi bliskiego zasięgu i wprowadzenie jednolitego standardu 
jednostek ładunkowych. 
 
4. Rozwój żeglugi bliskiego zasięgu 
 Za żeglugę bliskiego zasięgu uznaje się żeglugę morską pomiędzy portami 
europejskimi. Obejmuje ona8: 
1) żeglugę kabotażową, czyli połączenia między portami jednego kraju europejskiego, 
2) żeglugę morską pomiędzy portami dwóch i więcej krajów europejskich oraz 
3) odcinki europejskie żeglugi oceanicznej. 
 Wyróżnić można żeglugę nieregularną (tramping) zajmującą się przewozami głównie 
ładunków masowych suchych i płynnych oraz żeglugę regularną (liniową) obsługującą 
głównie przewozy drobnicowe w oparciu o tonaż uniwersalny, kontenerowy i ro-ro. Ten drugi 
rodzaj żeglugi odgrywa zasadniczą rolę w tworzeniu połączeń multimodalnych, które 
skutecznie mogą konkurować z przewozami drogowymi. Żegluga bliskiego zasięgu 
utrzymuje od początku lat dziewięćdziesiątych wysoki, ponad 70%, udział w europejskich 
przewozach multimodalnych (rysunek 3).  
 Żeglugę bliskiego zasięgu charakteryzuje9: 
1) najkorzystniejsze ze wszystkich gałęzi transportu oddziaływanie na środowisko, 
2) mniejsze od transportu drogowego i kolejowego zużycie energii, 
3) wysokie bezpieczeństwo, 
4) niskie, w porównaniu z innymi gałęziami transportu, nakłady na infrastrukturę 

transportową, 
5) duża liczba osób pracująca na jej potrzeby (stoczniowcy, marynarze, brokerzy, 

spedytorzy). 
 Istniejące przeszkody w rozwoju żeglugi bliskiego zasięgu to: 
1) utrudniony dostęp lądowy do portów, 
2) stosunkowo wysokie koszty oraz niski standard usług portowych, 

                                                 
8 Perspektywy polskiej żeglugi morskiej na Bałtyku (http://www.mtigm.gov.pl) 
9 Na podst. The development of Short Sea Shipping in Europe: A dynamic alternative in a sustainable transport 
chain, COM(1999)317 final oraz Wronka J. – Transport kombinowany w aspekcie wymogów zrównoważonego 
rozwoju, OBET Warszawa-Szczecin 2002 
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3) niejednolite procedury i wymogi organizacyjno-prawne, 
4) mała elastyczność i powolność, 
5) brak rozeznania usługobiorców o jej istniejących oraz potencjalnych usługach. 
 Władze Unii Europejskiej zaproponowały Program promocji żeglugi bliskiego 
zasięgu, który obejmuje 14 zadań. Najważniejsze z nich to10: 
1) budowa „autostrad morskich” w ramach europejskiej sieci transportowej TEN, 
2) uproszczenie procedur administracyjnych i dokumentacji w portach (przyjęcie 

standardów IMO FAL, elektroniczna wymiana danych, szybsza obsługa przez one-stop 
administrative shops), 

3) promowanie pozytywnego wizerunku żeglugi bliskiego zasięgu. 
 Wydaje się, że najtrudniejszym zadaniem będzie budowa „autostrad morskich”. 
Nazwa ta zobowiązuje do stworzenia infrastruktury porównywalnej z transportem drogowym. 
Obecnie najsłabszymi ogniwami w łańcuchach morsko-lądowych są właśnie odcinki morskie. 
Kluczową negatywną rolę odgrywają w tych łańcuchach porty. To one muszą być 
dostosowane do wymogów nowoczesnego transportu multimodalnego. Budowa „autostrad 
morskich” sprowadza się, więc do inwestycji portowych integrujących je z europejską siecią 
transportową, od strony lądowej jak i wodnej. Porty muszą przejąć na siebie rolę 
najważniejszych terminali-centrów logistycznych odpowiadających za realizację połączeń 
morsko-lądowych. 
 Samo wytyczenie morskich połączeń multimodalnych nie powinno stanowić 
problemu. Analizując mapę Europy można wyznaczyć osiem obszarów posiadających dobry 
dostęp do morza (rysunek 5). Ilość połączeń morskich między wybranymi obszarami oraz 
wybór najważniejszych portów-terminali multimodalnych powinna być uzależniona od 
następujących czynników: 
1) dobrego dostępu portów do lądowej infrastruktury transportowej, 
2) położenia portów w głównych drogowych korytarzach transportowych, 
3) połączeń portów z najważniejszymi europejskimi centrami ekonomicznymi, 
4) obsługa w portach statków oceanicznych,  
5) dużej odległości lub utrudnień charakteryzujących alternatywne połączenia drogowe. 
 Dla analizowanej grupy ośmiu obszarów Europy największe szanse na rozwój 
morskich połączeń multimodalnych ma zachodnie wybrzeże Europy (Portugalia, Północna 
Hiszpania i Zachodnia Francja – obszar E) oraz obszar Morza Czarnego wraz z Turcją (obszar 
H) (tabela 2). 
 

                                                 
10 Na podstawie Programme for the Promotion of Short Sea Shipping, COM(2003) 155 final 
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 Rysunek 5 

Podział Europy na osiem obszarów z dobrym dostępem do morza  

Źródło: Report on the current state of combined transport in Europe, ECMT 1998 

 
Tabela 2 

Ocena potencjalnych morskich połączeń multimodalnych między  
wybranymi obszarami Europy (zaznaczonymi na rysunku 5) 

 A B C D E F G H 

A ± ± + + + - - - 

B ± ± ± ± + + - + 

C + ± ± ± + + - + 

D + ± ± ± + + - + 

E + + + + + ± ± ± 

F - + + + ± ± ± ± 

G - - - - ± ± ± + 

H - + + + ± ± + ± 

Oznaczenia: 
+ - wysoki potencjał dla rozwoju połączeń multimodalnych 
± - średni potencjał dla rozwoju połączeń multimodalnych 
- - niski potencjał dla rozwoju połączeń multimodalnych 

Źródło: Report on the current state of combined transport in Europe, ECMT 1998 
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5. Multimodalne jednostki ładunkowe 
 Obecnie do multimodalnych jednostek ładunkowych (ILU11) zaliczamy: kontenery, 
nadwozia wymienne, naczepy siodłowe i zestawy drogowe. Najwięcej kontrowersji dotyczy 
dwóch pierwszych jednostek ładunkowych. Z racji różnic w konstrukcji oraz w wymiarach 
zewnętrznych kontenery nie mogą być używane zamiennie z nadwoziami wymiennymi. 
Kontenery dominują w morsko-lądowych łańcuchach transportowych, natomiast nadwozia 
wymienne używane są prawie wyłącznie w połączeniach lądowych typu szyna-droga. 
Zasadnicza różnica wynika z tego, że nadwozi wymiennych nie można piętrzyć i są lepiej 
dostosowane do potrzeb transportu drogowego. Kontenery, bardziej masywne, wodo- i 
strugoszczelne, są od kilkudziesięciu lat podstawową jednostką ładunkową w transporcie 
morskim. Klasyfikacji kontenerów dokonała w latach sześćdziesiątych ISO (Internationale 
Standarisation Organisation), natomiast unormowania wymiarów nadwozi wymiennych 
dokonała w latach dziewięćdziesiątych CEN (Comite Europeen de Normalisation) 
Porównanie podstawowych parametrów eksploatacyjno-technicznych uwydatnia różnicę 
między tymi jednostkami (tabela 3). 
 

Tabela 3 

Porównanie parametrów techniczno eksploatacyjnych kontenerów ISO  
nadwozi wymiennych CEN 

Kontenery ISO Nadwozia wymienne CEN 

1. Podstawowe wymiary: 
    długość 6058mm (20ft) lub 12192mm (40ft) 
    szerokość 2438mm (8ft) 
    wysokość 2438mm (8ft lub 2591mm (8½ft) 

1. Podstawowe wymiary: 
    długość 7150mm lub 12300mm 
    szerokość 2500mm 
    wysokość 2670mm 

2. Wzmocniona budowa, wodoszczelne i strugo 
szczelne 

2. Lekka budowa, częściowo wodoszczelne 
(nieodpowiednie dla transportu morskiego) 

3. Posiada naroża dolne i górne 3. Posiadają naroża górne i „kieszeń” w 
podstawie 

4. Możliwość piętrzenia 4. Brak możliwości piętrzenia 

5. 5.Posiadają składane nogi (ułatwiające 
składowanie oraz operacje ładunkowe) 

6. Złe wykorzystanie przestrzenie ładunkowej 
przy załadunku europalet 

6. Wymiary wewnętrzne stanowią 
wielokrotność wymiarów europalety 

7. Wykorzystywane głównie w transporcie 
morskim i rzecznym 

7. Wykorzystywany głównie w transporcie 
drogowo-kolejowym 

Źródło: Opracowanie własne 

 

 Propozycja władz Unii Europejskiej z 2003 roku definiuje nowy standard 
multimodalnej jednostki ładunkowej EILU (European Intermodal Loading Unit)12. Jednostka 
ta łaczy w sobi zalety kontenera i nadwozia wymiennego. Założenia jakie przyję to dla 
nowego standardu to: 

1) możliwość wykorzystania w czterech gałęziach transportu: kolejowym, drogowym, 
morskim i żegludze śródlądowej, 

                                                 
11 ILU = Intermodal Loading Unit 
12 Directive of European Parliament and of the Council on Intermodal Loading Units, COM(2003)155 final 
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2) uproszczony załadunek między różnymi gałęziami transportu, 

3) możliwość piętrzenia, 

4) wyposażenie w naroża górne i dolne oraz „kieszeń” w podstawie, 

5) wzmocniona budowa umożliwiająca transport morzem, 

6) wymiary EILU stanowią wielokrotność wymiarów europatety (1200mm×800mm) i palety 
angielskiej (1200mm×1000mm) i wynoszą: 

 długość – 7200mm (short EILU) lub 13200 (long EILU), 

 szerokość – 2500mm, 

 wysokość – 2670mm, 

7) elektroniczne zabezpieczenia antywłamaniowe. 

 Porównanie wykorzystania przestrzeni ładunkowej EILU i kontenera ISO przy 
załadunku europalet i palet angielskich wypada zdecydowanie na korzyść nowej jednostki 
ładunkowej (tabela 4 i rysunek 6). 
 

Tabela 4 

Porównanie wykorzystania przestrzeni ładunkowej EILU i kontenera ISO  
przy załadunku europalet i palet angielskich 

Jednostka ładunkowa Europalety 
1200×800 

Palety angielskie 
1200×1000 

Short EILU 7200 18 14 

Kontener 20ft ISO 11 9 

Różnica między EILU i ISO 7 (+63%) 5 (+55%) 

Long EILU 13200 33 26 

Kontener 40ft ISO 25 22 

Różnica między EILU i ISO 8 (+32%) 4 (+18%) 

Źródło: Directive of European Parliament and of the Council on Intermodal Loading Units, COM(2003)155f 
 
 Wadą nowej jednostki ładunkowej jest jej niedostosowanie do standardów budowy 
kontenerowców komorowych. Dla potrzeb EILU trzeba będzie zwiększyć rozstaw komór w 
ładowniach statku. Wysokość jednostki ładunkowej 2670mm może być również przeszkodą 
na niektórych odcinkach trakcji kolejowej z ograniczoną skrajnią. Kolejną przeszkodą w 
szerszym wdrożeniu EILU może być wyższy koszt produkcji w porównaniu z kontenerami i 
nadwoziami wymiennymi. Mimo to eksperci Komisji Europejskiej spodziewają się, że nowy 
standard w transporcie multimodalnym stopniowo wyprze dotychczas stosowane jednostki 
ładunkowe. Szacunkowe obliczenia wykazują, że zastosowanie efektywniejszych EILU 
pozwoli na zredukowanie ilości samochodów ciężarowych zaangażowanych w przewozy 
multimodalne o ok. 25%13. 
 

                                                 
13 Directive of European Parliament and of the Council on Intermodal Loading Units, COM(2003)155 final 
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    A) EILU 13,2 m 
 

 
    B) Kontener 40ft ISO 
 

 
Rysunek 6 

Porównanie wykorzystania przestrzeni ładunkowej EILU 13,2m (A) i kontenera 40ft ISO przy 
załadunku europalet 

Źródło: Directive of European Parliament and of the Council on Intermodal Loading Units, COM(2003)155f 

 
6. Wnioski 
 Transport multimodalny jest racjonalnym rozwiązaniem dla Europy XXI wieku. 
Warunkiem powodzenia tej nowej formy przewozu jest traktowanie jej jako rozwiązania 
systemowego a nie technologicznego. Integracja gałęzi transportu musi dotyczyć zarówno 
płaszczyzny technicznej jak i organizacyjno-ekonomicznej. Zatem zasadne wydaje się 
promowanie idei multimodalizmu jako priorytet polityki transportowej Unii Europejskiej i 
innych organizacji o zasięgu europejskim jak i globalnym. 
 Pobieżna analiza wielkości przewozów oraz relacji transportowych w transporcie 
multimodalnym wykazała braki w informacjach statystycznych. Istnieje potrzeba stałego 
monitorowania i gromadzenia danych w tej dziedzinie transportu. Dostępne dane pokazują 
dominację żeglugi morskiej w przewozach multimodalnych. Po początkowym wzroście w 
latach dziewięćdziesiątych można zaobserwować stabilizację wielkości przewozów lądowych 
multimodalnych realizowanych w łańcuchach transportowych rzeka-droga i szyna-drogo. 
 Polityka europejska zakłada szereg działań warunkujących rozwój transportu 
multimodalnego do roku 2010. Najważniejszym źródłem finansowania tych działań jest 
program Marco Polo. W porównaniu z poprzednim programem pomocowym PACT, jest to 
narzędzie bardziej uniwersalne, pozwalające na wspieranie większej ilości przedsięwzięć 
mających na celu szeroko pojętą integrację transportu.  
 Analiza uwarunkowań rozwoju transportu multimodalnego przeprowadzona w 
odniesieniu do dwóch istotnych działań: promocji żeglugi bliskiego zasięgu i wprowadzenia 
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jednego standardu multimodalnych jednostek ładunkowych, pozwala na sformułowanie 
następujących wniosków: 
1) wytyczenie przebiegu „autostrad morskich” powinno być poprzedzone dokładną 

wielokryterialną analizą podatności portów europejskich na utworzenie w nich 
europejskich terminali multimodalnych, 

2) terminale portowe muszą pełnić rolę centrów logistycznych, najważniejszych węzłów w 
morsko-lądowych łańcuchach transportowych, 

3) standard EILU łączy w sobie kontenerowej jednostki ładunkowej i nadwozia 
wymiennego i spełnia najważniejsze wymagania techniczne stawiane przez środki 
transportu morskiego i lądowego, 

4) najważniejszą przeszkodą w szybkim upowszechnieniu się EILU jest konieczność 
dostosowania do jej wymiarów ładowni kontenerowców oraz wysoka cena tej jednostki. 
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