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Kolejowe przewozy towarów między Chinami i UE. Korytarze transportowe, 

technika, strategie i rola Polski w tych przewozach

Janusz POLI SKI1

Od kilku lat systematycznie rośnie wymiana towarowa pomiędzy Chinami i Unią Europejską. Dominującą rolę odgrywa w niej 
transport morski, jednak ze względu na długi czas przewozu coraz częściej dostrzega się potrzebę wykorzystywania w tych 
przewozach transportu kolejowego. Jest on realizowany transkontynentalnymi korytarzami, z których większość jest związana 
z Magistralą Transsyberyjską. Do przewozów towarów na tym kierunku wykorzystywane są przede wszystkim kontenery, które 
oprócz ochrony ładunków przed kradzieżą i uszkodzeniami, zapewniają szybki i bezpieczny przeładunek. Prognozy przewidują 
dalszy wzrost przewozów koleją. W artykule problemy związane z tą formą transportu opisano na podstawie dostępnych mate-
riałów analitycznych, m.in. z Ośrodka Studiów Wschodnich, a także opracowań wykonanych na zamówienie Eurazjatyckiej Unii 
Gospodarczej lub kolei wschodnich. Intratność przewozów na tym kierunku, wynikająca z do) nansowania tych przewozów przez 
kantony chińskie sprawia, że oprócz kolei polskich, zabiegają o nie koleje litewskie, estońskie i rosyjskie (Kaliningrad), widzące 
swój istotny udział w przewozie kontenerów do Europy Zachodniej. Artykuł przybliża niektóre zagadnienia natury gospodarczej, 
technicznej, eksploatacyjnej i organizacyjnej, widziane z perspektywy krajów wschodnich. Nawiązuje również do opracowań 
dotyczących rozwiązań towarowych pociągów dużych prędkości, przeznaczonych do wymiany handlowej z Chinami.
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nym jedwabnym szlakiem morskim” (Economic belt of the silk route, 21st century silk sea route) oraz w wersjach angielskojęzycznych „Pasem i szlakiem” (B&R, 
Belt and Road) oraz „Inicjatywą pasa i szlaku” (BRI, Belt and Road Initiative) [8].

Streszczenie

1. Wstęp

Rynek przewozów towarowych z  Chin do Europy był 
i  zapewne jeszcze długo pozostanie „rynkiem żeglugo-
wym”. Wynika to z  faktu, że na tym kierunku ponad 90% 
towarów jest przewożonych z wykorzystaniem transportu 
morskiego. Jego zalety, takie jak niska cena i duża ładow-
ność, nie pozwolą na zmianę tego środka transportu w da-
jącej się przewidzieć przyszłości.

Na początku 2000 roku, wielkość transportu kolejowe-
go z Chin do europejskiej części kontynentu była niewielka. 
Według danych Eurostatu, udział transportu kolejowego 
w przywozie towarów z Chin do krajów UE w 2011  r. wy-
nosił 0,65%. Rosja, ze względu na swoją wielkość i bliskość 
części kraju do Chin, aktywnie korzystała z transportu kole-
jowego jednak w centralnych i północno-zachodnich czę-
ściach Rosji wielkość transportu kolejowego zaangażowa-
nego w przewóz towarów z Chin była niewielka.

Nowy Jedwabny Szlak (NJS) jest najważniejszą chińską 
inicjatywą ekonomiczną ostatnich lat. Zaprezentował ją 
w 2013 roku prezydent kraju, Xi Jinping. Z każdym rokiem 
NJS zmienia nazwy2 i  budzi sporo kontrowersji, stając  się 
przyczyną niezgody między różnymi krajami.

Od 2011 r., przewozy kolejowe pomiędzy Chinami i Unią 
Europejską znacznie wzrosły. Według China Railway Corpora-
tion, w latach 2011–2016 roczna liczba wysyłanych pociągów 
do Europy wynosiła odpowiednio: 17, 42, 80, 308, 815 i 1702. 
Gwałtowny wzrost przewozów zanotowano w 2017 r., gdy na 
tym kierunku uruchomiono 3673 pociągi [18]. W 2018 r. licz-
ba ta wzrosła do 6363 pociągów. Szybki wzrost przewozów 
był m.in. następstwem uruchamiania regularnych połączeń. 
Wartość towarów przewiezionych w 2016 roku szacuje się na 
ponad 22,9 mld dolarów, co stanowiło około 4% całości han-
dlu Chiny – UE. Do 2020 roku wartość przewiezionych towa-
rów wzrosła do 76,5 mld dolarów. Ponad 2/3 uruchamianych 
pociągów wyrusza z Chin w kierunku Europy [4].



Prace Instytutu Kolejnictwa – Zeszyt 164 (2020)

Kolejowe przewozy towarów mi dzy Chinami i UE. Korytarze transportowe, technika, strategie i rola Polski w tych przewozach 15

Większość istniejących prognoz przewozowych zakłada, 
że transportem kolejowym można przewieźć jedynie kilka 
procent ogólnego wolumenu towarów transportowanych 
między Azją i Europą. W transporcie towarów dominują prze-
wozy kontenerowe. W 2017 roku z Chin do Europy przewie-
ziono koleją około 200 000 TEU3, podczas gdy drogą morską 
– około 10 000 000 TEU. Koleją opłaca się przewozić przede 
wszystkim ładunki o wysokiej wartości. Przykładowo, analo-
giczne przewozy kontenerów drogą morską i kolejową w han-
dlu Chiny – Rosja w 2017 r. wynosiły 1 950 000 TEU, z czego 
55 000 TEU przywieziono koleją bezpośrednio z Chin [18].

Dużą zaletą transportu kolejowego jest to, że stanowi on 
pośrednią formę między powolnym i tanim transportem mor-
skim i  szybkimi, lecz drogimi przewozami lotniczymi. W po-
łączeniach między Chinami i  Europą, czas przewozu towa-
rów z terminala do terminala drogą lotniczą wynosi obecnie 
5–9 dni, kolejową 15–19 dni, a morską 37–50 dni [4]. Konku-
rencyjność transportu pociągami w  stosunku do transportu 
statkami wzrasta w przypadku lokalizacji źródeł potoków ła-
dunków oddalonych od portów morskich. Dotyczy to głów-
nie środkowych i zachodnich Chin. Liczne ) rmy chińskie, które 
produkują towary na rynek europejski, są gotowe zapłacić 
wyższą stawkę przewozową od stawki morskiej, aby szybciej 
dostarczyć swoje produkty na rynek i uzyskać zapłatę. Kolej 
może być atrakcyjna także dla produktów transportowanych 
dotychczas drogą lotniczą pod warunkiem akceptowanego, 
nieco dłuższego czasu dostawy.

Wraz ze wzrostem wielkości przewozów, zwiększył  się 
asortyment przewożonych towarów. Najczęściej są prze-
wożone: tekstylia, części samochodowe i wyroby przemy-
słu maszynowego, produkty rolne, żywność, wino, ziarna 
kawy, drewno, meble, produkty chemiczne i elektroniczne 
oraz sprzęt AGD. Głównym kontrahentem Chin w Europie 
są Niemcy, które otrzymują, np. około 60% wszystkich kon-
tenerów transportowanych do Europy Zachodniej.

W przewozy kolejowe do Europy i  ich koordynację za-
angażował się chiński rząd. Cele rozwoju kolejowego sekto-
ra transportowego zostały powierzone Narodowej Radzie 
Rozwoju i Reform (NDRC). W październiku 2016 roku Rada 
opublikowała plan rozwoju połączeń kolejowych z Europą 
na lata 2016–2020 [20]. W dokumencie wyznaczono jede-
naście chińskich miast, które mają odpowiedni potencjał 
i duże możliwości rozwoju połączeń kolejowych z Europą. 
Towary z  innych terenów mają być kierowane do dużych 
stacji kontenerowych, będących jednocześnie centrami 
logistycznymi położonymi w tych miastach, a z nich wysy-
łane do Europy. Z  punktu widzenia działań operacyjnych, 
strategia jest realizowana przez narodowego przewoźnika 
kolejowego – China Railway [4]. W kolejowym transporcie 
towarów zaoferowano dwa rodzaje przewozów, tj.:

tzw. pociągami prywatnymi (private train), które są 
uruchamiane w  terminie odpowiednim dla klienta; ze 

względu na niezbędną minimalną liczbę kontenerów 
(40 kontenerów), przewozy tego typu są wykorzystywa-
ne przede wszystkim przez duże przedsiębiorstwa mię-
dzynarodowe;
pociągami publicznymi (public train), służącymi m.in. 
do przewozu pojedynczych kontenerów, w których ła-
dunki nie muszą wykorzystywać pełnej ładowności jed-
nostki ładunkowej; tego rodzaju pociągi kursują zgod-
nie z opracowanym wcześniej rozkładem jazdy, w ściśle 
określonych terminach.

Celem artykułu jest pokazanie przebiegu kolejowych 
korytarzy transportowych w Europie Wschodniej i Azji, wy-
korzystywanych do przemieszczania towarów w  handlu 
z Chinami, a także planowanych i podejmowanych działań, 
związanych z podniesieniem ich znaczenia w przyszłości. Do 
tego celu wykorzystano m.in. analizę dostępnych informa-
cji i opracowań krajowych oraz ekspertyzy opracowane na 
wschodzie, wykorzystywane do kreowania przebiegu głów-
nych, kolejowych korytarzy transportowych i ich preferencji 
w przyszłych przewozach towarów między Chinami i Europą.

2. Korytarze kolejowe pomiędzy Chinami 
i Europą

Przewozy ładunków transportem kolejowym są realizo-
wane po transkontynentalnych korytarzach, które powinny 
spełniać trzy podstawowe założenia:
1) infrastruktura liniowa i punktowa powinna charaktery-

zować się bardzo dobrym stanem technicznym,
2) przepustowość linii kolejowych korytarza powinna 

mieć pewne rezerwy, które będzie można wykorzystać 
na uruchomienie dodatkowych pociągów,

3) opłaty za przejazd pociągu powinny być oparte na 
stawkach taryfowych akceptowanych przez wszystkie 
strony przedsięwzięcia przewozowego.

Większość regularnych połączeń Chiny – UE odbywa się 
korytarzami ciążącymi do Magistrali Transsyberyjskiej 
(rys. 1). Obecnie, największe przewozy odnotowuje się na 
następujących korytarzach transportowych:

korytarz 1 – od chińsko-kazachskiego przejścia graniczne-
go Alaszankou / Dostyk przez Kazachstan. Dochodzi on do 
Magistrali Transsyberyjskiej w Jekaterynburgu na Uralu;
korytarz 2 – wykorzystuje kolejowe połączenie między 
chińsko-mongolskim przejściem granicznym Erenhot; ko-
rytarz dochodzi do Magistrali Transsyberyjskiej w miej-
scowości Ułan-Ude [10];
korytarz 3 (najstarszy) – przechodzi przez Zabajkale 
i  jest związany z  północnym rejonem Chin; łączy  się 
z Magistralą Transsyberyjską w miejscowości Czita [10].

3 TEU – twenty-foot equivalent unit – jednostka odpowiadająca kontenerowi 20-stopowemu.
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Pociągi jadące Magistralą Transsyberyjską docierają do 
Moskwy. Stąd część z  nich jest kierowana na Białoruś, do 
przejścia granicznego Brześć – Małaszewicze.

Należy podkreślić, że korytarze związane z  Magistralą 
Transsyberyjską charakteryzują  się najwyższą jakością in-
frastruktury. Ich wykorzystaniu sprzyja również rozwijają-
ca się współpraca pomiędzy państwami należącymi do Eu-
roazjatyckiej Unii Gospodarczej4. Chińskie prowincje, a tak-
że rząd, wspomagają ) nansowo połączenia kolejowe z UE. 
Z tego względu korytarze transsyberyjskie należą obecnie 
do najtańszych. 

Jak wskazują analitycy Ośrodka Studiów Wschodnich 
(OSW), (…) zależność wszystkich trzech korytarzy trans-

syberyjskich od rosyjskiej sieci kolejowej pozwala Moskwie 

na wykorzystywanie przewozów kolejowych jako narzędzia 

wywierania politycznego nacisku na sąsiadów. Wrogie sta-

nowisko Rosji (blokada tranzytu przez Ukrainę) i  niechęć do 

pogłębiania współpracy ze strony Pekinu wykluczyły Ukrainę 

z  uczestnictwa w  połączeniach kolejowych Chiny – UE5. (…) 

Wzmocniło to pozycję Białorusi i Polski w korytarzach trans-

syberyjskich (…) [4].
Analizując mapę rosyjskiej sieci kolejowej można 

stwierdzić, że z Moskwy istnieje połączenie kolejowe torem 
o szerokości 1520 mm na Ukrainę i dalej z szerokotorową 
linią LHS (ciąg 4) na terytorium Polski (rys. 2). Z  powodu 
uwarunkowań politycznych, tranzyt z  Rosji do UE przez 
Ukrainę jest obecnie niewielki, co pociąga za sobą ograni-
czone wykorzystanie szerokotorowej linii LHS do transpor-
tu towarów z Chin. Z tego względu warto przeanalizować 

możliwość alternatywnego połączenia tej linii z szerokoto-
rową siecią kolei białoruskich. Istnienie takiego połączenia 
zapewni lepsze wykorzystanie potencjału przewozowego 
linii w handlu z Dalekim Wschodem.

Kolejnymi ciągami, po których mogą odbywać się prze-
wozy towarów pomiędzy Chinami i  Europą, są korytarze 
transkaspijskie. Są to południowe korytarze lądowo-mor-
skie, które biegną przez Morze Kaspijskie, Kaukaz i Morze 
Czarne. Przewozy na tym kierunku należą do skompliko-
wanych, m.in. przez to, że są związane z  wielokrotnymi 
przeładunkami kontenerów. Wpływa to na wzrost kosztów 
i  wydłużenie czasu przewozu (postoje pod czynnościami 
ładunkowymi), przez co transport tym szlakiem jest mało 
opłacalny. Sytuację pogarsza zły stan infrastruktury kolejo-
wej, długie odprawy graniczne, brak ujednoliconych regu-
lacji i standardów technicznych, a także niestabilność taryf 
przewozowych.

Głównymi zainteresowanymi rozwojem korytarzy 
transkaspijskich jest Kazachstan i Azerbejdżan. Państwa te 
liczą na rozwój sektora logistycznego opartego na tranzy-
cie towarów do Turcji i własnego handlu z Europą i China-
mi. Analitycy OSW twierdzą jednak, że (…) korytarze te nie 

otrzymały znaczącego wsparcia ze strony chińskiego rządu 

centralnego i  prowincji, co uniemożliwia rozwój przewozów 

na dużą skalę [4].
Istnieje także jeszcze jedna, alternatywna trasa połu-

dniowa, która przebiega przez terytorium Turcji. W tym wa-
riancie kolejowego połączenia Chin z Europą, pociągi mogą 
przemieszczać  się częściowo korytarzami transkaspijskimi 

Rys. 1. Schemat przebiegu kolejowych ciągów transportowych ciążących do magistrali transsyberyjskiej; opracowanie własne na podstawie [24]

4 Euroazjatycka Unia Gospodarcza – wspólnota gospodarcza powołana 29 maja 2014 roku przez trzy państwa założycielskie: Białoruś, Kazachstan i Rosję. 
Do Unii dołączyły także: Armenia (10 października 2014 roku) i Kirgistan (23 grudnia 2014 roku).
5 5 stycznia 2020 r. w godzinach porannych, do stacji Hrubieszów LHS na granicy polsko-ukraińskiej, dotarł pierwszy pociąg z 45 kontenerami z Chin. 
Z położonego w środkowej części kraju Xi’an, transport wyruszył 24 grudnia 2019 r. Po przejechaniu blisko 9,5 tys. km, ładunki dotarły do stacji końcowej 
Sławków LHS (Euroterminal Sławków). Przejazd przez Chiny, Kazachstan, Rosję i Ukrainę trwał 12 dni.
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(odcinek Chiny – Gruzja) a  następnie linią kolejową Baku 
– Tbilisi – Kars. Podstawowym mankamentem tego ciągu 
transportowego jest zły stan infrastruktury kolejowej w Tur-
cji. Rozwojem tego korytarza jest zainteresowana Turcja 
oraz państwa kaukaskie.

3. Raport CIC6 EDB7

Interesującym dokumentem przedstawiającym wschod-
nie podejście do przewozu ładunków między Chinami i UE 
jest raport EDB pt. „Korytarze transportu jedwabnego szla-
ku: analiza barier i  zaleceń dla inwestowania”, opracowa-
ny w 2018 roku [10]. Raport zawiera analizę wpływu barier 
w  międzynarodowym ruchu towarowym na logistykę, po-
tencjał tranzytowy i  korytarze transportowe krajów człon-
kowskich Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej (ЕUG) i stykają-
cej się z nią Unii Europejskiej.

Autorzy raportu szacują, że do 2020 roku potok przewo-
żonych kontenerów osiągnie wartość około 500  000 TEU. 
Przyczynią  się do tego niskie stawki przewozowe, na któ-
rych wielkość wpływają głównie chińskie dotacje. W okre-
sie opracowywania raportu stawka wynosiła 5500 USD za 
kontener o  długości 40 stóp. Planując rozwój przewozów 
po 2020 roku, trzeba mieć na uwadze ograniczenia ze-
wnętrzne i wewnętrzne wszelkiego typu, jak również ryzy-
ko anulowania przez chińskie prowincje dotacji na eksport 
towarów w  kontenerach do Europy. Jednocześnie, w  celu 
dalszego rozwoju tych przewozów są niezbędne:

inwestycje związane z systematycznym likwidowaniem 
„wąskich gardeł” w infrastrukturze kolejowej,
zachowanie obecnych taryf z tendencją ich stopniowe-
go obniżania,
gwarancje zachowania dotychczasowych dotacji do 
przewozów realizowanych koleją przez chińskie pro-
wincje.

Pisząc o  ograniczeniach infrastrukturalnych, autorzy 
analizy zwrócili uwagę na następujący problem. Istnieją-
ce możliwości przeładunkowe polskich kolei i  niektórych 
linii kolejowych, są niewystarczające. Wskazuje  się, że dla 
transportu kontenerów z  Chin szczególne znaczenie ma 
przejście graniczne Brześć (Białoruś) – Małaszewicze (Pol-
ska) – ciąg „5” (patrz rys. 3), do którego obecnie prowadzi 
większość korytarzy kolejowych z Dalekiego Wschodu. (…) 
Biorąc pod uwagę obecny stan infrastruktury, lokomotyw 

i  wagonów kontenerowych w  Polsce, znaczny wzrost ruchu 

kontenerowego przez przejście graniczne Brześć – Małasze-

wicze wydaje  się niezwykle problematyczny. Teraz, zamiast 

uzgodnionych 14 pociągów dziennie, strona polska mówi 

o możliwościach odprawy tylko 9–10 pociągów (…) [10].
W dalszej części, raport zawiera dyskusyjny zapis mó-

wiący, że (…) Polska nie inwestuje w trasy na kierunku Chiny – 

UE; wszystkie zasoby są skierowane na rozwój tras kolejowych 

łączących porty bałtyckie i  południe Europy (północ – połu-

dnie). Jest to sprzeczne z  interesami tranzytu transeuropej-

skiego (…) [10]. Wykorzystuje się m.in. do takiej motywacji 
polskie zaangażowanie w budowę linii Rail Baltica.

Rys. 2. Schemat przebiegu podstawowych kolejowych ciągów z EUG do UE; opracowanie własne na podstawie [24]

6 CIC – Centrum Studiów Integracyjnych jest wyspecjalizowaną jednostką analityczną EDB. Centrum powierzono organizację prac badawczych, przygoto-
wanie raportów i zaleceń dotyczących problemów regionalnej integracji gospodarczej. Przez 7 lat od powstania, Centrum wydało 50 publicznych raportów.
7 EDB – Euroazjatycki Bank Rozwoju jest międzynarodową organizacją ) nansową ustanowioną w styczniu 2006 r. przez Rosję i Kazachstan, w celu promowa-
nia rozwoju gospodarki rynkowej państw członkowskich, ich zrównoważonego wzrostu gospodarczego oraz rozszerzenia wzajemnych powiązań handlo-
wych i gospodarczych. Obecnie, państwami będącymi stronami banku są: Armenia, Białoruś, Kazachstan, Republika Kirgiska, Federacja Rosyjska i Tadżykistan.
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Eksperci EDB wskazują na istnienie kolejnego ograni-
czenia utrudniającego rozwój tranzytu międzykontynen-
talnego, które jest związane z długością pociągów konte-
nerowych na kolejach:

rosyjskich – przeciętny pociąg składa się z 71 wagonów 
(994 m),
białoruskich – pociąg składa  się z  57 do 65 wagonów 
(maksimum 910 m),
polskich – zgodnie z przepisami technicznymi, długość 
pociągu nie może przekraczać 600 m, tak więc pociągi 
opuszczające stację Małaszewicze zawierają maksymal-
nie 43 wagony, przewożąc około 86 TEU.

Biorąc pod uwagę, że pociąg kontenerowy o  długości 
65 wagonów dojeżdża do Polski, to podczas obsługi wa-
gonów z kontenerami, w Brześciu tworzy się jeden pociąg 
złożony z 43 wagonów, natomiast kontenery z pozostałych 
22  wagonów oczekują na następny pociąg. Stwierdza  się 
przy tym, że takie oczekiwanie prowadzi do:

straty czasu skutkującej wydłużeniem terminu dostawy,
gromadzenia kontenerów na frontach ładunkowych 
terminali lub wagonów oczekujących na podstawienie 
pod czynności ładunkowe,
wzrostu kosztów.

W dalszej części raport zwraca uwagę na kolejny negatyw-
ny czynnik, jakim jest średnia prędkość pociągów, wskazu-
jąc że przejazd pociągów kontenerowych na terytorium EUG 
wynosi 41 km/h, natomiast po wjeździe na terytorium Polski 
pociągi gwałtownie zwalniają, poruszając się ze średnią pręd-
kością 18,2 km/h8. Zaznacza się przy tym, że koszt przewozu 
jest przy tym wyższy niż np. w Rosji. (…) W ostatnich latach 

w wielu krajach UE nie zwracano należytej uwagi na ruch towa-

rowy pociągów, a zatem występuje wyraźne opóźnienie w roz-

woju infrastruktury kolejowej spowodowane brakiem inwestycji 

i koniecznością jej modernizacji (…)9 [10].
Raport wskazuje, że ze strony polskiej są potrzebne 

inwestycje zwiększające przepustowość przejścia granicz-
nego Brześć – Małaszewicze oraz kolejowej infrastruktury 
liniowej w kierunku wschód – zachód. Aby sprostać prze-
ładunkom kontenerów, w  najbliższym czasie należy zain-
westować w rozbudowę terminala kontenerowego w Ma-
łaszewiczach, rysunek 3 (wymagana rozbudowa frontów 
ładunkowych i wyposażenie ich w urządzenia ładunkowe, 
zagwarantowanie układu torowego umożliwiającego peł-
ną obsługę składów szerokotorowych bez problematycz-
nego wstrzymywania kontenerów, spowodowanego różni-
cą długości składów pociągów poruszających się po torach 
1520 mm i 1435 mm).

Rys. 3. Terminal kontenerowy w Małaszewiczach [7]

Z punktu widzenia infrastruktury punktowej, termi-
nal przeładunkowy w  Małaszewiczach pracuje na granicy 
swojej zdolności przeładunkowej. Sytuację tę częściowo 
wspomaga kolej białoruska, jednak jej możliwości, z  po-
wodu braków w  infrastrukturze i  wyposażeniu technicz-
nym są ograniczone. Sytuację dodatkowo wymusza umo-
wa SMGS10 określająca, po której stronie granicy powinno 
dojść do przeładunku. W przypadku przewozu ze Wschodu 
na Zachód przeładunek towarów z wagonów szerokotoro-
wych na wagony normalnotorowe powinien odbywać się 
na terenie Polski.

Należy uznać, że modernizacja terminala w Małaszewi-
czach jest bardzo istotna dla przewozu ładunków z Chin do 
UE przez Polskę. Warto przy tym zwrócić uwagę na potrzebę 
takiego zaplanowania prac, aby w możliwie jak najmniejszy 
sposób odbiły  się one na ograniczeniu czynności przeła-
dunkowych. Zbyt długi czas prac modernizacyjnych, w kon-
frontacji z  opisanymi wcześniej planami kolei rosyjskich 
(RŻD), dotyczącymi przekierowania głównych potoków na 
inne korytarze i przejścia graniczne, może w przyszłości od-
bić się negatywnie na pracy terminala w Małaszewiczach. 
Zabrane stąd ładunki mogą po modernizacji terminala nie 
wrócić na to przejście graniczne. Należy przy tym zwrócić 
uwagę, że wszelkie prace modernizacyjne i rozwojowe na 
tym terminalu zakładają wzrost przewozów w przyszłości.

Warto nadmienić, że w  grudniu 2018 roku, Centrum 
Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) podpisało kil-
kanaście umów na do) nansowanie inwestycji infrastruktu-
ralnych, w  tym również porozumienie z  PKP CARGO Cen-
trum Logistyczne Małaszewicze, na do) nansowanie mo-
dernizacji przejścia w Małaszewiczach. (…) Dzięki zakupowi 

12 fabrycznie nowych lokomotyw trakcyjnych, wyposażonych 

8 Średnia prędkość handlowa (km/h) pociągów towarowych ogółem i pociągów intermodalnych w Polsce w latach 2013–2018 [26].
9 Należy zaznaczyć, że od wielu lat w Polsce są prowadzone na szeroką skalę prace modernizacyjne, które wydatnie poprawią jakość infrastruktury liniowej 
i punktowej, umożliwiającej prowadzenie ruchu mieszanego, przez co powinna wzrastać prędkość zarówno pociągów pasażerskich, jak i towarowych.
10 Umowa SMGS – Umowa o międzynarodowej kolejowej komunikacji towarowej.
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w  tzw. dojazdowy moduł spalinowy, będą możliwe przewo-

zy intermodalne także na niezelektry/ kowanych bocznicach 

kolejowych. Ponadto nastąpi przebudowa i rozbudowa placu 

terminala, modernizacja infrastruktury torowej, sieci teletech-

nicznych, sanitarnych i  energetycznych. (…). Zostaną także 

zakupione dodatkowe urządzenia, takie jak suwnica kołowa, 

wóz podnośnikowy czy ciągnik szynowo-drogowy. Całkowita 

wartość projektu wynosi prawie 32 mln złotych, z czego około 

13 mln do/ nansuje Unia Europejska, natomiast prace potrwa-

ją przez kilka lat (…) [6].
Wspomniany wcześniej raport EDB wyraźnie stwierdza, 

że aby zachować rolę Małaszewicz w tych przewozach, ko-
nieczna jest szybka rozbudowa terminala kontenerowe-
go. Należy przypomnieć, że tę sytuację można poprawić 
linią szerokotorową, inwestując w  połączenie łącznikowe 
od kolei białoruskich do LHS, jednak ten dokument o tym 
nie wspomina, ponieważ obecna polityka Rosji zmierza do 
systematycznego ograniczania roli Małaszewicz w przewo-
zach Chiny – UE.

Autorzy raportu nie zgadzają  się z  twierdzeniem, że 
zmiana szerokości torów kolejowych i  operacje kontroli 
granicznej oraz celnej, stanowią poważne bariery rozwoju 
ruchu towarowego. Są one mało istotne z punktu widzenia 
znaczącego wpływu na koszty i szybkość dostawy. W zależ-
ności od przyjętych rozwiązań na styku różnych szerokości 
torów, kontenery są przeładowywane z pociągu na pociąg 
lub znajdują się na wagonach, którym wymienia się wózki 
(dotyczy to przede wszystkim rosyjsko-chińskich przejść 
granicznych). Takie operacje trwają średnio od dwóch do 
sześciu godzin, natomiast operacje kontroli granicznej i cel-
nej nie trwają dłużej niż cztery godziny [10].

W dalszej części dokumentu postawiono tezę, że kraje 
EUG nie są w  stanie wpłynąć na przyspieszenie moderni-
zacji infrastruktury kolejowej w Polsce [10]. Można odnieść 
wrażenie, że taka argumentacja może być jednym z powo-
dów przemawiających za rozwojem alternatywnych kie-
runków przewozu kontenerów omijających Polskę. Wska-
zuje się przy tym na potrzebę wykorzystania w tym celu:

linii kolejowej od Moskwy do St. Petersburga (rys.  3, li-
nia „6”) wraz z rozszerzeniem wykorzystania do tego celu 
infrastruktury kolejowej i morskiej węzła transportowego 
w tej aglomeracji,
infrastruktury transportowej oraz logistycznej Obwodu 
Kaliningradzkiego w tranzycie międzynarodowym (ter-
minale przeładunkowe w Czerniachowsku i Kaliningra-
dzie),
szerokotorowej sieci kolejowej Litwy, wraz z  portem 
w Kłajpedzie, który ma wolne moce przeładunkowe.

Podkreśla  się, że w  celu większego niż dotychczas 
wykorzystana do przewozów towarów z  Chin Magistrali 

Transsyberyjskiej, a na Zachodzie sieci szerokotorowej (…) 

konieczne jest zainwestowanie w zwiększenie zdolności prze-

ładunkowych punktów ładunkowych i  infrastruktury przejść 

granicznych (Polska – Obwód Kaliningradzki, Litwa – Obwód 

Kaliningradzki) (…) [10].
Warto zauważyć, że od ponad dekady na terytorium 

Polski trwa modernizacja wielu linii AGTC11 służących do 
transportu towarów w kontenerach, w tym także na kierun-
ku wschód – zachód. Ważne jest także rozważenie działań, 
o charakterze organizacyjnym, związanych np. z opracowa-
niem trwałych zasad, aby nadać pociągom transportu inter-
modalnego charakter priorytetowy względem pozostałych 
przewozów towarowych.

Dane dotyczące, systematycznie poprawianej, jakości 
przewozów towarowych, wpływających m.in. na czas trans-
portu, powinny być szeroko dostępne np. przez Internet, 
nie tylko w języku polskim i angielskim, ale także po rosyj-
sku, a może nawet i po chińsku. Odnosi się przy tym wra-
żenie, że w  odniesieniu do ważnych opracowań dla kolei 
szerokotorowych, w których przedstawiono problem styku 
z koleją polską, zbyt małą wagę przykłada się do mechani-
zmu fact-checkingu (wery) kacji faktów).

W dalszej części raportu podkreślono, że europejscy 
spedytorzy nie mają wystarczających informacji o  korzy-
ściach i  warunkach transportu wzdłuż transeuropejskich 
korytarzy transportowych, takich jak:

czasy dostawy,
liczba używanych środków transportu,
dostawa od drzwi do drzwi,
koszt przewozu.

Często brakuje informacji dotyczących parametrów 
techniczno-eksploatacyjnych zarówno dróg kołowych, jak 
i tras kolejowych, które uległy znacznej poprawie po prze-
prowadzonych pracach modernizacyjnych. (…) Badanie 

europejskich spedytorów wykazało, że / rmy, które nie mają 

doświadczenia w trans-eurazjatyckim transporcie ładunków, 

szacują czas dostawy 40-stopowego kontenera na 20–30 dni, 

co kosztuje 10–15 tys. USD. To znacznie więcej niż wynika 

z rzeczywistych danych (…) [10].

4. Chińskie stymulatory wzrostu przewozów 
kolejowych

Gwałtowny wzrost zapotrzebowania na przesyłki kontene-
rowe chińskich towarów koleją do Europy był spowodowany 
gwałtownym obniżeniem taryfy średnio z  9000 USD/ FEU12 
w 2011 r., do 4800 USD/FEU w 2012 r. Od 2013 roku odnoto-
wuje się stabilizację na poziomie 5500 USD/FEU [18]. 

11 Międzynarodowa umowa o liniach transportu intermodalnego.
12 FEU – forty- foot equivalent unit (jednostka odpowiadająca kontenerowi 40-stopowemu).
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Należy zaznaczyć, że Chiny znacząco dotują wsparcie ru-
chu kolejowego w eksporcie. Dotacje są zdecentralizowane 
i mogą dotyczyć eksportowanych przesyłek przewożonych 
po transkontynentalnych trasach kolejowych. Przewóz 
przesyłek do portów oraz import towarów przewożonych 
koleją, nie podlega dotowaniu. Obecnie każda prowincja 
sama decyduje o wielkości środków, które może przezna-
czyć w  ramach dotacji na wsparcie eksportu towarów re-
alizowanego transportem kolejowym. Dotacjami przede 
wszystkim są zainteresowane prowincje i  miasta środko-
wych Chin, oddalone od portów, którym geogra) cznie bli-
żej do Europy drogą lądową. Wielkość dotacji regionalnych 
waha się od 1500 do 7000 USD/FEU. Dotacje wynoszą śred-
nio 3500–4000 USD/FEU [18]. Takie subsydia w praktyce li-
kwidują opłatę przewozową na terytorium Chin. Zgodnie 
z szacunkami EDB, średnia kwota dotacji przypadającej na 
kontener 40-stopowy wynosi 0,3–0,4% wartości przewożo-
nego w nim ładunku. Polityka subsydiowania prowadzona 
przez władze wielu chińskich prowincji znacząco wpływa 
na gospodarkę międzynarodowego ruchu kontenerowego, 
skutecznie zniekształcając stosunek rzeczywistych kosztów 
transportu i taryf.

W rozwiązaniu przyjętym w  Chinach, istnieje ryzyko 
zmniejszenia lub nawet zniesienia dotacji, co spowoduje na-
tychmiastowe zwiększenie kosztów transportu ładunków 
importowanych z Chin, a przewożonych transportem kole-
jowym. Eksperci EDB w swoich prognozach nie widzą jed-
nak ryzyka takich zmian taryf w ciągu najbliższych dwóch 
lat [18]13. Obecne taryfy zapewniają gwałtowny wzrost 
przewozów na kolejowym rynku kontenerów eksporto-
wych. Ta tendencja powinna utrzymać  się do 2020  roku. 
Według szacunków ekspertów EDB do 2020 roku, wielkość 
ruchu kontenerowego z Chin do Europy i odwrotnie będzie 
wzrastała, jednak do tego czasu nie należy oczekiwać ob-
niżek wielkości stawek taryfowych. Pomimo problemów 
z przepustowością infrastruktury kolejowej, na niektórych 
odcinkach wykorzystywanych korytarzy na terenie Rosji, 
przewozy z Chin systematycznie wzrastają14.

„Optymistyczne” prognozy EDB rozważają możliwy 
wzrost dopłat do eksportu kolejowego z  Chin także po 
2020 roku. Tłumaczy  się to faktem, że do tego czasu ist-
niejące stawki przewozowe zawarte w  taryfach nie będą 
już zapewniały utrzymania takiej samej dynamiki wzrostu 
przewozu towarów w kontenerach. Ponieważ władze chiń-
skie w  dalszym ciągu są zainteresowane takim wzrostem, 
przy jednoczesnej partycypacji w  kosztach modernizacji 
niektórych odcinków Magistrali transsyberyjskiej, nie wy-
klucza się zwiększenia dotacji, co w efekcie będzie prowa-
dziło do obniżenia stawek przewozowych związanych z ko-
lejowym przewozem kontenerów.

5. Rola kolei rosyjskich w realizacji przewozów

Rosja opracowała konkretny plan działań, który będzie 
realizować na poziomie rządowym, ale przy maksymalnym 
wsparciu narodowego przewoźnika kolejowego (RŻD). Plan 
inwestycji kolei rosyjskich zakłada dwa kierunki rozwoju.

Pierwszy – to inwestycje na rynku wewnętrznym, mają-
ce na celu zwiększenie tranzytowego potencjału kraju. (…) 
Koleje ulokują w  rozwój infrastruktury transportowej ponad 

200 mld rubli, czyli około 11 mld złotych. Ogólny program in-

westycyjny spółki wyniósł w 2019 roku 680 mld rubli (około 40 

mld zł) [6]. Ponadto, RŻD planuje wybudowanie 26 nowych 
stacji oraz poprawę zasilania odcinków linii kolejowych 
związanych z przewozami towarów na kierunku chińskim.

Drugi kierunek jest związany z  rozwojem cyfryzacji. 
(…) W  tym zakresie planowane są nakłady w  dwa obszary: 

digitalizację procesów wewnętrznych, żeby dokumentacja 

przewozowa klienta powstawała automatycznie i bez udzia-

łu osób trzecich (elektroniczne generowanie z  wykluczeniem 

jakichkolwiek błędów) oraz tworzenie zaplecza z myślą o kon-

trahentach, na przykład dzięki wdrożeniu wspólnego listu 

przewozowego CIM/SMGS (…) [6].
Pod względem infrastruktury liniowej, kolejowe ciągi 

transportowe związane z Magistralą Transsyberyjską (rys. 4) 
odznaczają  się najlepszymi parametrami techniczno-ek-
sploatacyjnymi (infrastruktura twarda). Dzięki temu, magi-
strala jest obecnie najtańszym, najszybszym i  najbardziej 
bezpiecznym szlakiem towarowym z Chin do UE. Ponadto, 
dla tego korytarza wypracowano regulacje międzynaro-
dowe, odprawy celne i  procedury (infrastruktura miękka), 
umożliwiające usprawnić i  przyspieszyć proces przewozu 
towarów. Dzięki temu przewozy skupiają  się głównie na 
tym korytarzu, który jest jedynym, funkcjonującym na taką 
skalę połączeniem kolejowym Rosji z Chinami. 

Rys. 4. Pociąg kontenerowy z Chin na Magistrali Transsyberyjskiej [11]

13 Dokument opracowano w 2018 roku.
14 Oprócz tranzytu do UE przewożone są także przesyłki z Chin, dla których krajem docelowym jest Rosja.
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Wyjątek stanowią niektóre odcinki, np. Zaudinski 
–  Nauszki (253 km) w  korytarzu mongolskim oraz Mojyn-
ty – Dostyk (853 km) na terenie Kazachstanu. Magistrala 
Transsyberyjska jest zelektry) kowana i wyposażona w dwa 
tory. W  2015 roku, koleje rosyjskie przeznaczyły kwotę 
rzędu 50  mld rubli (około 3 mld zł), przeznaczoną na ten 
ciąg transportowy. W aspekcie możliwości przewozowych 
problemy dotyczą m.in. niedoboru taboru przewozowego, 
głównie platform do przewozu kontenerów.

Dominująca rola Magistrali Transsyberyjskiej w  kolejo-
wych przewozach towarów między Chinami i UE, przy jed-
noczesnym znacznym ograniczeniu tranzytu przez Ukrainę 
powoduje, że przejścia graniczne między Polską i Białorusią 
są istotne dla tej relacji. Obecnie, większość kontenerów 
z Chin, przekazywanych z Rosji na Białoruś, obsługuje przej-
ście graniczne Małaszewicze – Brześć, które spośród wszyst-
kich dostępnych przejść kolejowych na wschodniej granicy 
z UE, oferuje największe możliwości przeładunkowe z toru 
szerokiego na tor o  normalnej szerokości. Coraz częściej 
odnotowuje się zwiększenie przewozu kontenerów z Chin 
z Moskwy do St. Petersburga i dalej drogą morską do UE.

6. Wpływ współpracy państw EUG na 
realizację przewozów

Wykorzystanie Magistrali Transsyberyjskiej do kolejo-
wego przewozu ładunków pomiędzy Chinami i UE wynika 
ze wzajemnej współpracy Rosji, Białorusi i  Kazachstanu – 
założycieli Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej.

Należy zauważyć, że w 2014 roku przewoźnicy kolejowi 
tych państw utworzyli holding United Transportation and 

Logistics Company (UTLC), który skupił udziały lokalnych 
operatorów przewozowych. Holding zajął się zagadnienia-
mi bardzo istotnymi dla procesu przewozu, jak: uni) kacja 
taryf, obieg kontenerów, opracowywanie harmonogramów 
przejazdów pociągów lub uni) kacją wielu procedur, które 
dotyczą przewozu. Dzięki temu obniżono koszty i skrócono 
czasy przejazdu pociągów.

Na uwagę zasługuje fakt ustalenia dobowego przebiegu 
pociągu tranzytowego wynoszącego 1000 km, co osiąga się 
m.in. przez nadanie tym pociągom priorytetów analogicz-
nych jak dla pociągów pasażerskich. Ma to istotne znaczenie 
dla Magistrali Transsyberyjskiej, silnie obciążonej przewozami.

W odniesieniu do pociągów kontenerowych, w 2012 roku 
na trasie od Zabajkalska do Brześcia, obniżono taryfę prze-
wozową o 33%, a w 2014 roku zmniejszono opłaty na części 
trasy za obsługę kontenerów o 11% [4]. Przywrócenie kontroli 
na przejściach granicznych między Rosją i Białorusią nie służy 
płynności przemieszczania się pociągów w kierunku Polski [1].

7. Prognozy przewozowe

Największe zapotrzebowanie na transport towarowy 
wykazuje obecnie wymiana handlowa pomiędzy ) rmami 

zlokalizowanymi we wschodnich i  środkowych rejonach 
Chin a Niemcami, krajami Beneluksu, Wielką Brytanią i Wło-
chami. Jednocześnie, największe tempo wzrostu eksportu 
chińskiego jest obecnie odnotowywane w  prowincjach 
zachodnich Chin. Towary importowane z Unii Europejskiej 
docierają głównie do prowincji położonych wokół Pekinu. 
Przewiduje się, że do 2035 roku przewóz ładunków w kon-
tenerach z  Europy do Chin oraz z  Chin do Europy, ponad 
dwukrotnie wzrośnie (rys. 5).

Rys. 5. Przewidywany wzrost przewozu towarów w kontenerach do 
2035 roku według scenariusza rewolucji technicznej (wielkość bazowa 

dotyczy danych z 2017 roku) [5]

Według danych rosyjskich [5], prognozowane przycho-
dy związane z  uruchomieniem KDP pomiędzy Brześciem 
(granica Białorusi z UE) a Dostykiem (granica Kazachstanu 
z Chinami), spowodują wzrost dochodów zarówno z tytułu 
przewozów pasażerskich, jak i  towarowych (rys. 6). Prze-
widywane wielkości potoków ładunków należących do 
poszczególnych grup towarowych na lata 2020−2050, po-
kazano na rysunku 7, natomiast prognozowane wielkości 
potoków ładunków między Chinami oraz Unią Europejską 
na lata 2027–2050 przedstawiono na rysunku 8.

Rys. 6. Planowane wzrosty dochodów z przewozów (w mln. rubli) [5]
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Rys. 8. Prognozowane wielkości przewozu ładunków między Chinami 
i Unią Europejską przez KDP i inne gałęzie transportu na lata 2017−2050 

(w mln. ton) [5]

Warto zauważyć, że prognozowanie wielkości przewo-
zów towarów przez państwa Unii Euroazjatyckiej, odby-
wa się według trzech scenariuszy, tj.:

bazowego, w którym rozwój będzie przebiegał na do-
tychczasowych zasadach i  w  2030 roku osiągnie wiel-
kość przewozów prawie 150 mln ton; wówczas wartość 
wymiany towarowej osiągnie wielkość 844 mld Euro,
kryzysowego, w  którym handel zagraniczny zmniej-
szy się o 30%,

rewolucji technicznej, która powinna spowodować 
wzrost handlu zagranicznego o 10%.

Na rysunku 9 pokazano prognozowane w  scenariuszu 
bazowym, wielkości przewozu towarów handlu zagranicz-
nego (w tys. ton) między Chinami i Unią Europejską, z jed-
noczesnym pokazaniem wpływu na te wartości zarówno 
scenariusza kryzysu ekonomicznego, jak i  rewolucji tech-
nicznej.

Rys. 9. Prognoza handlu zagranicznego Chiny-Unia Europejska do 
2050 roku [9]

Na rysunku 10 pokazano prognozowane wielkości ru-
chu pociągów towarowych między Unią Europejską a Chi-
nami, w korytarzu EUROAZJA.

Rys. 7. Prognozowane wielkości 
potoku ładunków według 

grup towarowych w eksporcie 
i imporcie na lata 2016–2050 

(w mln. ton) [5]
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Z przytoczonych informacji wynika, że w  2030 roku 
należy spodziewać się skokowego wzrostu przewozów re-
alizowanych towarowymi pociągami KDP i utrzymania na 
stałym poziomie liczby tzw. publicznych pociągów kon-
tenerowych kursujących każdego dnia, według rozkładu 
jazdy pociągów (rjp). Jednocześnie koleje RŻD wycofa-
ły się z uruchamiania pociągów poza rjp (prywatne pocią-
gi kontenerowe), uruchamianych na życzenie klienta. Przy 
dużym stopniu wykorzystania przepustowości Magistrali 
Transsyberyjskiej, takie pociągi zakłócały organizację ruchu 
i wymagały dłuższego czasu na dotarcie do celu. Prywatne 
pociągi kontenerowe mogą być nadal uruchamiane, jednak 
pod warunkiem ich wcześniejszego umieszczenia w rjp.

8. Rozwój infrastruktury kolejowej Chiny 
– Federacja Rosyjska – Europa Zachodnia

Dotychczasowe rozważania dotyczące budowy koryta-
rza KDP EURAZJA są największym projektem kolejowym, 
który docelowo umożliwi połączenie dwóch największych 
systemów KDP funkcjonujących w Europie Zachodniej i Chi-
nach. W  przypadku budowy kolejowego połączenia z  Sa-
chalina do Japonii (tunel lub most), do systemu zostanie 
włączony system KDP kolei japońskich. Zakłada się również, 
że na terenie Unii Europejskiej korytarz przebiegnie z Mała-
szewicz przez Warszawę do Berlina (ciąg C-E 20 i E20).

W aspekcie projektów kolejowych związanych z  KDP 
pomiędzy Chinami i  Rosją, są rozważane dwa korytarze 
transportowe, tj.:

I – związany z pełnym wykorzystaniem Magistrali Trans-
syberyjskiej i budową linii KDP długości 380 km z Wła-
dywostoku do Mudanjiang (rys. 11),
II – dotyczący fragmentu Magistrali Transsyberyjskiej 
(Moskwa, Niżnyj Nowgorod, Kazań, Jekaterynburg, Cze-
labińsk) przez Kazachstan (Zołotaja Sopka, Astana, Do-
styk) do Urumczi w Chinach (rys. 12).

Należy zaznaczyć, że w  obu przypadkach na teryto-
rium Rosji jest brany pod uwagę odcinek Moskwa – Kazań 
(770  km) – Jekaterynburg (758 km) o  długości 1528 km. 
Z tego względu prace w Rosji związane z KDP rozpoczyna-
ją się od Moskwy w kierunku wschodnim.

W dniu 13 października 2014  r. podpisano memoran-
dum w sprawie szybkiej komunikacji kolejowej pomiędzy 
Chinami i  Rosją. Celem podpisanego dokumentu jest re-
alizacja projektu tzw. eurazjatyckiego korytarza szybkiego 
transportu Moskwa – Pekin. Całkowita długość korytarza 
między stolicami wynosi ponad 7 tys. km.

Planuje  się, że na terenie Rosji prace związane z  linią 
KDP przeznaczoną do ruchu mieszanego, będą rozpoczęte 
z obu kierunków magistrali. I tak, na kierunku:

wschodnim – prace będą dotyczyły budowy szybkiej 
kolei, która połączy chińskie miasto Sui) nghe15 leżące 
przy granicy chińskiej z Władywostokiem,

Rys. 10. Prognozowane wielkości ruchu towarowego w korytarzu „EUROAZJA” do 2035 roku [9]

15 Sui) nghe, to niegdyś było małe miasto w północno-chińskiej prowincji Heilongjiang. Obecnie jest największym przejściem granicznym między Federacją 
Rosyjską i Chinami. Miasto stało się platformą eksperymentalną, na której władze Chin zezwoliły na swobodny obieg obcej waluty wraz z pieniędzmi krajo-
wymi. W Sui) nghe znajduje się jedyne przejście kolejowe w prowincji Heilongjiang, łączące chińską kolej mandżurską z koleją dalekowschodnią Federacji 
Rosyjskiej. Władze Chin od dawna chciały przekształcić miasto w potężny węzeł komunikacyjny. Na modernizację infrastruktury transportowej od kilku lat 
przeznaczają bardzo duże środki ) nansowe.
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zachodnim – pilotażowe inwestycje są związane z  od-
cinkiem Moskwa – Kazań. Studium wstępne zostało za-
kończone w 2019 roku. Długość trasy wyniesie 770 kilo-
metrów. Docelową prędkość ruchu pociągów określono 
na 350 km/h [15] (ruch pasażerski) i 250−300 km/h (ruch 
towarowy).

Budowa szybkiej kolei między Sui) nghe i Władywosto-
kiem wpisuje się w plany rozwoju połączeń transportowych 
między Chinami i Rosją. W 2018 roku strona chińska opra-
cowała studium wykonalności, które potwierdziło opłacal-
ność budowy nowej linii KDP. Chińskie ) rmy szacują koszty 
jej budowy na 7 miliardów dolarów. Długość linii wynosi 
180 km i przebiega od Władywostoku do Sui) nghe. Będzie 
ona częścią magistrali kolejowej między Władywostokiem, 
a  chińskim miastem Mudanjiang, do którego dochodzi 
obecnie sieć chińskich KDP. Odpowiednia umowa wstępna 

w sprawie budowy została podpisana między administracją 
rosyjskiego Kraju Primorskiego a chińską spółką China Rail-

way Dongfang Group. Projekt linii do Mudanjiang o długo-
ści 380 km obejmuje budowę 12 nowych stacji kolejowych 
i torów umożliwiających rozwijanie prędkości pociągów do 
250 km/h. Całkowity koszt budowy KDP z Władywostoku 
do Mudanjiang szacuje się na 12 miliardów dolarów [2, 17].

Długość części korytarza Brześć – Dostyk wynosi 4851 km. 
Według dotychczasowych założeń, prace dotyczące mo-
dernizacji i budowy infrastruktury torowej będą rozpoczę-
te w 2020 roku, z planowanym terminem ich zakończenia 
w  2027 roku. Ekonomiści chińscy zakładają, że realizacja 
budowy pochłonie 242 mld dolarów. Linia przez Kazach-
stan jest najkrótszym połączeniem z  Chinami. Istnieje 
jednak pewien mankament, który ze strony Kazachsta-
nu jest bardzo ważnym argumentem na „nie” dla takiego 
przebiegu tej inwestycji. Otóż o ile linia przez Rosję i Chiny 

Rys. 11. Schemat przebiegu korytarza I; opracowanie własne na podstawie [24]

Rys. 12. Schemat przebiegu korytarza II; opracowanie własne na podstawie [24]



Prace Instytutu Kolejnictwa – Zeszyt 164 (2020)

Kolejowe przewozy towarów mi dzy Chinami i UE. Korytarze transportowe, technika, strategie i rola Polski w tych przewozach 25

przebiega po zaludnionym terenie, o  tyle w  Kazachstanie 
ma przebiegać przez słabo zaludnione stepy. Stąd udział 
w jej ) nansowaniu przez państwo jest problematyczny [3] 
i negatywnie oceniany przez władze. Obecnie Kazachstan 
realizuje program związany z  modernizacją infrastruktury 
transportowej kraju. W zakresie transportu kolejowego pra-
ce wynikające z tego programu dotyczą głównie zwiększe-
nia prędkości pociągów pasażerskich Talgo do 160 km/h na 
istniejących liniach kolejowych.

Warto zauważyć, że projekt w  zachodniej części Fede-
racji Rosyjskiej jest realizowany w  ramach rosyjsko-chiń-
skiej grupy roboczej ds. współpracy w dziedzinie kolei du-
żych prędkości i grupy roboczej przedsiębiorstw. Zdaniem 
grupy, kolejowe przewozy ładunków z  prędkością od 250 
do 300  km/h, jest nowym segmentem biznesowym, który 
niebawem stanie się światowym trendem [15]16. Całkowity 
koszt budowy Moskiewsko-Kazańskiej szybkiej kolei pla-
nuje się na kwotę ponad 1 biliona 695 miliardów rubli [17] 
(tj.  koło 100 miliardów zł). Chiny zamierzają przekazać 
400  miliardów rubli w  ramach kredytu na 20 lat i  ponad 
100 mld rubli, jako wkład do kapitału docelowego specjalnej 
spółki projektowej [16]. Prace budowlane na tym odcinku 
zamierza się zakończyć w 2023 roku17. W tablicy 1 zamiesz-
czono wykaz prac związanych z budową KDP EURAZJA.

9. Koncepcja towarowego taboru 
przewozowego dużych prędkości

Głównym motorem postępu w projektowaniu i wdrażaniu 
rozwiązań związanych z  taborem przewozowym KDP, służą-
cym do przewozu towarów, jest czas. Badania wykazały, że po-
nad połowa europejskich konsumentów jest gotowa czekać 
na zamówione produkty nie dłużej niż pięć dni [12]. Istnieje 
możliwość dostarczenia towarów z Chin do Europy w ciągu 
pięciu dni tylko przy użyciu nowych rozwiązań technicznych 
taboru przewozowego. Jednym z elementów wykorzystywa-
nia do wymiany handlowej transportu kolejowego, jest roz-
wój wyspecjalizowanego taboru przewozowego, związanego 
z  KDP. Tabor ten powinien być dostosowany do przewozu 
300–600 ton ładunku, z prędkością do 300 km/h.

Zakłada się, że nowe pociągi towarowe systemu KDP, łą-
czącego Moskwę z Pekinem oraz potencjalnie Chiny z Europą, 
będą wyposażone w wózki z zestawami kołowymi o zmien-
nym rozstawie kół. Jest to nowe wyzwanie dla taboru KDP. 
Pociągi towarowe poruszające się z prędkością 200−250 km/h 
są tematem prac badawczych, nad którymi pracują zarówno 
naukowcy z Chin [23], jak i Rosji. Możliwość zmiany szerokości 
rozstawu zestawów kołowych wyklucza z procesu przewozo-
wego czynności przeładunkowe, co skraca czas transportu.

16 Rozwój pojazdów transportu indywidualnego z napędem elektrycznym, systematyczne zwiększana sieć autostrad i poprawa jakości pozostałych dróg 
kołowych oraz wizje nowych środków transportu (np. Hyperloop) powoduje, że istnieje bliżej nie określona wartość progowa popytu na pasażerskie koleje 
dużych prędkości. Dlatego też wiele krajów posiadających sieć takich kolei prowadzi prace badawcze związane z wykorzystaniem sieci kdp do przewozów 
towarowych z prędkościami powyżej 160–200 km/h.
17 Znaczenie gospodarcze linii KDP: długość – 770 kilometrów. Przebieg przez terytorium siedmiu rosyjskich regionów, których łączna populacja przekracza 
25 milionów ludzi. Linia umożliwi zwiększenie mobilności obywateli (od początku trasy do punktu końcowego można dojechać w 3,5 godziny zamiast 14 go-
dzin. Ponadto, realizacja projektu będzie impulsem do dalszego rozwoju ruchu KDP w Federacji Rosyjskiej. Z tytułu uruchomienia linii, koleje rosyjskie prze-
widują utworzenie około 370 tysięcy miejsc pracy w różnych sektorach gospodarki. Przygotowania do projektu przyniosły już wymierne rezultaty – łączną 
wartość własności intelektualnej wytworzonej na etapie projektowania kolei dużych prędkości Moskwa – Kazań oszacowano na 1,5 miliarda rubli [3].

Tablica 1
Harmonogram prac związanych z budową KDP „EURAZJA” [9]

Rok Zadanie

2019

Stworzenie rosyjsko-chińskiego joint venture do transportu towarów. Uruchomienie 2 par pociągów do przewozu przesy-
łek pocztowych i bagażowych przez Zabajkalsk i Jekaterynburg,
Zapewnienie koniecznych warunków prawnych i technicznych dla pociągów towarowych (m.in. przepisy, rodzaje towa-
rów, niezawodność).

2020 Utworzenie konsorcjum kolei krajów, przez które przechodzi korytarz EURAZJA.

2023
Uruchomienie KDP na linii Moskwa – Kazań,
Modernizacja istniejącej infrastruktury kolejowej w Kazachstanie zasilającej Magistralę Transsyberyjską.

2025
Uruchomienie KDP na linii Kazań – Jekaterynburg,
Uruchomienie KDP Jekaterynburg – Czelabińsk.

2026
Uruchomienie KDP Czelabińsk – Troitsk,
Uruchomienie KDP Trinity – Astana – Dostyk,
Włączenie do tworzonego ciągu transportowego linii na Białorusi i w Polsce (prowadzącej do Berlina).

2030 Podniesienie prędkości na istniejącej linii od Jekaterynburga do Zabajkalska.
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W Rosji, podstawę do rozważań w tym zakresie stanowi 
eksploatowany obecnie pasażerski pociąg dużych prędko-
ści „Sapsan”. Wagony tego pociągu mają długość 25,535 m, 
przy szerokości pojazdu 3,265 m, a zatem w jednym wago-
nie będzie można umieścić dwa kontenery ISO 40-stopowe 
(długości 12,190 m, szerokości 2,438 m i wysokości 2,896 m). 
Konstruktorzy są zdania, że nie należy ingerować w wymia-
ry kontenerów, a  o  ile zajdzie taka potrzeba, to ingerencja 
będzie dotyczyła długości wagonów. Zakłada  się, że jeden 
pociąg KDP do przewozu kontenerów będzie składał  się 
z 12 wagonów, którymi będzie można przewieźć do 24 kon-
tenerów 40-stopowych. Przewiduje się, że takim pociągiem 
będzie można jednorazowo przetransportować do 600 ton 
ładunków [13], co oznacza, że w  kontenerach nie będzie 
wykorzystana ładowność. Maksymalna masa brutto takiego 
kontenera wynosi 30,848 t, przy masie własnej około 3,9 t. 
Boczny widok wagonu sterowniczego towarowego rozwią-
zania pociągu dużych prędkości, pokazano na rysunku 13.

Prace nad pociągami KDP dostosowanymi do przewozu 
towarów rozpoczęto w 2017 roku także w Chinach i znala-
zły się one na liście kluczowych projektów w krajowym pod-
stawowym programie badawczym, dotyczącym zaawanso-
wanego technicznie transportu kolejowego [23]. W pracach 
nad rozwojem taboru towarowego, przemieszczającego się 
z prędkością do 250 km/h, bierze udział przeszło 20 chińskich 
przedsiębiorstw, uniwersytetów i instytutów badawczych.

10. Podsumowanie

Przedstawiona problematyka dotycząca kolejowych 
przewozów towarów między Chinami i  UE wskazuje na 
skomplikowany charakter transportu na tym kierunku. Za-
leży on od wielu zagadnień ekonomicznych, politycznych, 
technicznych i organizacyjno-prawnych.

Wszelkie rozważania, dotyczące wzrostu kolejowych 
przewozów towarów z  Chin, są pochodną ich do) nanso-
wania przez kantony położone przede wszystkim na zacho-
dzie, północnym zachodzie, a także w środkowym rejonie 
kraju. Dzięki niemu, kolejowy przewóz ładunków przez te-
rytorium Chin jest praktycznie darmowy.

Dalszy wzrost przewozów kolejowych jest realny przy za-
łożeniu utrzymania istniejącego do) nansowania. Stanowi ono 
obecnie około 30% przewoźnego. W przypadku rezygnacji z tej 
formy dotowania przewozów kolejowych w Chinach może oka-
zać się, że ich wielkość zacznie się zmniejszać. Taki scenariusz 

powinien być również brany pod uwagę, zwłaszcza przy plano-
waniu dużych inwestycji związanych z tymi przewozami w Pol-
sce. Autorzy niektórych opracowań z  tego zakresu starają  się 
nie dostrzegać możliwości wystąpienia takiego przypadku.

Strona chińska jest zaangażowana w partycypację kosz-
tów modernizacji Magistrali Transsyberyjskiej i  budowę 
szybkiej kolei od Moskwy w kierunku wschodnim. Należy 
zatem zakładać, że nawet przy spadku kolejowych prze-
wozów kontenerów z Chin do UE, będą one przewożone tą 
drogą w kierunku Moskwy, skąd zapewne ich główny potok 
będzie kierowany do St. Petersburga i dalej promami kole-
jowymi do portów niemieckich i skandynawskich.

Ładunki transportowane po tak długiej trasie są przewo-
żone różnymi systemami kolejowymi. Najdłuższy odcinek po-
konują na terytorium Rosji, która zabiega o uzyskanie najwięk-
szych korzyści z  realizacji przewozów na kierunku chińskim. 
Dzięki dwustronnym umowom z Chinami, nastąpiło znaczne 
ograniczenie przewozów przez Ukrainę. Obecnie wieloma 
sposobami Rosja zabiega o kierowanie potoku ładunków od 
Moskwy na północny zachód, tj. w kierunku St. Petersburga 
lub przez Białoruś i Litwę do Kaliningradu i portu w Kłajpedzie. 
Świadczą o tym prowadzone rozmowy Białorusi z Litwą.

Przez Polskę przebiega najkrótsza droga lądowa prze-
wozu kontenerów z Chin do Niemiec. Liczba przeładowy-
wanych kontenerów w Małaszewiczach zależy od ich prze-
transportowania na Białoruś, która jak każde inne państwo 
prowadzi własną politykę transportową. Koleje białoruskie 
mogą przekazać pociągi kontenerowe bez przeładunków, 
a więc w krótszym czasie na Litwę, co ma istotny wymiar 
ekonomiczny dla spedytorów. Jednocześnie Litwa aktyw-
nie zabiega o przejęcie na jej teren pociągów z Chin do UE. 
Ma to na celu zapewnienie pracy głównie dla portu w Kłaj-
pedzie (port ma rezerwy przeładunkowe) oraz tranzytu do 
Kaliningradu. Takie działania wpływają na wielkość potoku 
kontenerów kierowanych do Polski.

Wszelkie krajowe inwestycje, związane z  przygotowa-
niem infrastruktury kolejowej do zwiększonych przewozów 
na kierunku Chiny – UE, powinny uwzględniać wyniki ry-
sujących się tendencji na rynku przewozów kolejowych na 
tym kierunku, zwłaszcza w odniesieniu do kolei rosyjskich.

Informacje na temat poprawy jakości kursowania pocią-
gów towarowych w Polsce, powinny być szeroko publikowa-
ne, także z możliwością zapoznania się z nimi w języku rosyj-
skim. Jednocześnie z punktu widzenia dbałości o polski rynek 
transportowy, należy szybko reagować na publikowane na 
Wschodzie opracowania oparte na nieaktualnych danych.

Rys. 13. Widok wagonu sterowniczego pociągu KDP przeznaczonego do przewozu towarów [5]
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W trakcie przygotowań do podejmowania optymalnych, 
strategicznych decyzji infrastrukturalnych w  Polsce, wy-
nikających z  wielkości wymiany towarowej ze Wschodem 
i  Dalekim Wschodem, należy bardzo ostrożnie podchodzić 
do prognoz przewozowych, zwłaszcza długoterminowych. 
Dzisiejszą gospodarkę globalną w dużej mierze cechuje po-
wszechne poczucie niepewności, której głównym źródłem 
jest amerykańsko-chińska wojna handlowa. Według Między-
narodowego Funduszu Walutowego, około 70% światowej 
gospodarki doświadcza już obecnie spowolnienia wynika-
jącego z tego faktu. Zwalnia także strefa euro. Wpływają na 
to m.in. wydarzenia polityczne we Francji, Włoszech i Niem-
czech i twardy brexit. Powstające problemy gospodarki Nie-
miec, ze względu na duży sektor przemysłowy i znaczne po-
wiązania z  Chinami, już obecnie powodują skutki uboczne 
w całej Europie. W takich warunkach zachowanie ostrożno-
ści, może wydawać się dobrym wyborem [25].

Warto również zaznaczyć, że cała globalna gospodarka prze-
chodzi obecnie przemianę ze względu na rozwój krajów wscho-
dzących, zwłaszcza w Azji oraz postępującej cyfrowej transfor-
macji modeli biznesowych oraz globalnych łańcuchów dostaw. 
Z tego względu m.in. lokalizacja rynków docelowych i kon) gu-
racja łańcuchów dostaw ulegają ciągłym zmianom [25]. Obecny 
duży tranzyt towarów przez Polskę, nadawanych w Chinach do 
Niemiec, nie powinien bezkrytycznie stanowić najważniejszej 
podstawy rozwoju krajowej infrastruktury transportowej oraz 
rozwoju wybranych systemów przewozowych.
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