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KoMoDa– wypowiedzi
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Gdy marzenia się spełniają... – wizja platformy e-logistycznej
kro przedsiębiorstw pozostaje poKonsorcjum projektu KOMODA zaprosiło mnie do udziału w Radzie Konza głównym nurtem innowacji
sultacyjnej projektu. Zaproszenie przy- l większość rozwiązań ICT nie uwzględjąłem z ogromną satysfakcją, jako że
nia trudności związanych z różnoroddaje ono możliwość obserwowania tenością praw i ograniczeń występujągo ambitnego przedsięwzięcia z uprzycych w różnych krajach i w różnych
wilejowanej pozycji. Projekt KOMODA
środkach transportu. Ponadto, istniedąży do zrealizowania ambitnego celu,
jące rozwiązania ICT nie biorą pod
jakim jest szczegółowa analiza transuwagę barier wynikających z różnic
portu towarowego w Europie, a następkulturowych i językowych.
nie promocja wykorzystania idei komodalności poprzez otwartą, w pełni doW rezultacie mamy bardzo rozczłonstępną i interoperacyjną platformę e- kowany rynek z wielością narzędzi, wersji i kastomizacji, które z trudem mogą
-Logistyczną.
komunikować się między sobą. Wysiłki
Zastosowanie rozwiązań ICT w sek- poświęcone wprowadzeniu ujednolicotorze logistycznym w okresie ostatnich nych (bądź ujednolicających się) modeli
lat przyniosło niekwestionowane ko- i standardów nie przyniosły szczególrzyści, jednakże stopniowo pojawiają nych rezultatów ze względu na potężne
się również pewne ograniczenia doty- koszty ich przystosowania do wielu już
istniejących rozwiązań. Bardziej obiecuczące tych rozwiązań:
l większość rozwiązań ICT powstało,
jące zdaje się być podejście promujące
aby zaspokoić potrzeby firm prywat- elastyczne i dynamiczne modele loginych i ulepszyć ich organizację we- styczne, przy jednoczesnym zabezpiewnętrzną. Rozwiązania te często czaniu inwestycji w ICT.
przystosowane są do indywidualnych
Projekt KOMODA zamierza zastosopotrzeb pojedynczego przedsiębior- wać to podejście, przyjmując sobie
stwa i zwykle brakuje im funkcjonal- za cel z jednej strony – zwiększenie
ności wsparcia współpracy pomiędzy znaczenia komodalności, z drugiej zaś
firmami
– udoskonalenie potencjału współpracy
l więk szość roz wią zań ICT zwią za pomiędzy istniejącymi już rozwiązaniana jest z podażową częścią sektora mi. Jest to szczególnie istotne w mologistycznego. Innymi słowy, dość ła- mencie światowego kryzysu gospodartwo jest znaleźć narzędzie służące czego, który wymaga podejmowania
do zarządzania flotą bądź planowa- zdecydowanych kroków związanych
nia i monitorowania przewozów, zaś z wydajnością, elastycznością oraz możmożliwości dotyczące struktury i or- liwościami przystosowania. Oczekiwaganizacji części popytowej logistyki nym rezultatem końcowym projektu
są trudno dostępne
jest mapa drogowa wskazująca sposób
l większość rozwiązań ICT, ze względu
i warunki osiągnięcia i wykorzystania zina swą złożoność i koszty, jest w zasa- dentyfikowanych najlepszych praktyk.
Zgodnie z założonym podejściem,
dzie dostępna tylko dla średnich i dużych przedsiębiorstw. W konsekwen- projekt KOMODA definiuje przyszłocji, znakomita większość małych i mi- ściową wizję otwartego, interoperacyj-

nego systemu e-Logistycznego o zasięgu międzynarodowym. Prace w projekcie zaczęły się od analizy potrzeb w łańcuchu dostaw (przy zaangażowaniu
przedstawicieli przemysłu towarowego)
oraz porównaniu ich z nowymi założeniami organizacyjnymi, zaczerpniętymi
z nauki i projektów badawczych. Zidentyfikowane luki/ rozbieżności pomiędzy
tymi obszarami zostały skonfrontowane
z istniejącymi w tym sektorze różnego
rodzaju szansami i zagrożeniami.
Rezultaty, osiągnięte w ramach dotychczas przeprowadzonych prac, tworzą ciekawy i bogaty punkt odniesienia
do dalszych działań:
l istnieje ogólne przekonanie, iż polityka komodalności przyczyni się
do podniesienia wydajności i konkurencyjności transportu towarowego,
a jej promocja doprowadzi do zwiększonej elastyczności bez istotnego
zwiększenia kosztów
l prezentowana wizja dotyczy wielu
przedsiębiorstw, współpracujących
w sposób pośredni lub bezpośredni
w łańcuchach dostaw w celu ulepszenia ich czasu reakcji i wydajności.
Jednakże, nie osiągnięto jeszcze konsensusu, jak koordynować te procesy
biznesowe
l analiza komercyjnych rozwiązań ICT
pokazuje absolutną powszechność
zastosowań tylko dla jednego rodzaju transportu, natomiast analiza ponad 70. projektów badawczych ukazuje różnorodność podejść opracowanych w szczególności dla wsparcia
wielomodalnych łańcuchów logistycznych
l pro mo cja
komodalności napotka
na szereg trudności komunikacyjnych
pomiędzy przewoźnikami wykorzy-

Flavio Bonfatti otrzymał tytuł doktora nauk w dziedzinie inżynierii elektronicznej na Uniwersytecie w Bolonii w 1970 r. W latach 1971-1983 był pracownikiem naukowym, a następnie w okresie 1983-1990 dyrektorem Man-Computer Interaction Research Centre przy Włoskiej Radzie Narodowej ds. Badań.
Od roku 1983 jest profesorem nadzwyczajnym inżynierii oprogramowania oraz wykładowcą przedmiotu Przemysłowe Aplikacje Komputerowe na Uniwersytecie w Modenie. Jego zainteresowania naukowe obejmują reprezentację wiedzy, techniki programowania obiektowego, metody i narzędzia powstawania i działalności wirtualnych przedsiębiorstw. Od lat jest naukowo zaangażowany w wiele projektów krajowych i międzynarodowych, szczególnie w ramach programów ICT i Esprit. Jest także recenzentem projektów badawczych Komisji Europejskiej. Obecnie, merytorycznie zaangażowany jest
w projekt KASSETTS (INTERREG Europa Centralna), którego celem jest utworzenie międzynarodowej sieci brokerskiej optymalizującej popyt na transport
lokalny i długodystansowy wśród małych i średnich przedsiębiorstw (przyp. red.).
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stującymi różne formy transportu.
Główną przyczyną tego jest brak
standaryzacji procesów biznesowych
i obowiązującej dokumentacji
trudności pojawią się także z czysto
technicznego punktu widzenia, jako
że dotychczas stosowane rozwiązania
nie są dostosowane do wzajemnego
współdziałania. Na szczęście, za sprawą najnowszych odkryć w dziedzinie
interoperacyjności semantycznej, możemy się wkrótce spodziewać efektywnych rozwiązań w tej dziedzinie
bariery akceptacji przez użytkowników mogą wpłynąć na tempo rozpo-

l

wszech nie nia się ko mo dal no ści
na skalę europejską. Bariery te zawierają zarówno kwestie językowo
– kulturowe, jak również inwestycje
i koszty otrzymania, a ich pokonanie
uzależnione jest od sukcesu europejskich wytycznych
możliwość zaistnienia znaczącej poprawy w sektorze logistycznym w Europie za sprawą wykorzystania komodalności przez wdrożenie otwartej platformy e-logistycznej, w znakomitej części zależy od rodzaju usług,
jakie platforma ta dostarczy korzystającym z niej podmiotom.

Project KOMODA wchodzi obecnie
w najtrudniejszy etap realizacji, podczas którego, na bazie wcześniej zidentyfikowanych wymagań, możliwości
i warunków, zostanie opracowany
zbiór rekomendacji oraz mapa drogowa, wskazująca najlepszy kierunek
działań doprowadzających do osiągnięcia wyznaczonego celu.
Naprawdę, z ogromnym zainteresowaniem czekam na możliwość przeczytania tego inspirującego dokumentu,
który powstanie w ramach projektu
KOMODA.
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KoMoDa– wypowiedzi

KOMODA – podstawy wspólnej platformy
e-logistycznej – w odpowiedzi na politykę transportową Komisji Europejskiej
Europejski przemysł logistyczny jest
głównym sektorem gospodarki, reprezentującym 13,3% PKB. Ilość towarów przemieszczanych w obrębie krajów EU-25
znacząco wzrasta, co częściowo związane
jest z ogólnym wzrostem PKB, jak również
z takimi trendami logistycznymi, jak
wzrost znaczenia produkcji relokowanej
do tańszych krajów oraz centralizacją pomieszczeń magazynowych, co skutkuje
koniecznością pokonania większych odległości pomiędzy halą produkcyjną a klientem końcowym. Udział transportu kolejowego w rynku maleje – ze względu na jego niską elastyczność i brak konkurencyjności – na rzecz stopniowego wzrostu
transportu drogowego. Pomimo to, produktywność transportu drogowego spada,
co częściowo związane jest z dużym zatłoczeniem na drogach i w efekcie opóźnieniami w dostawach, jak również z wyższymi kosztami operacyjnymi, wynikającymi
z przepisów dotyczących limitu czasu pracy kierowców oraz brakiem odpowiednich
kierowców. Transport drogowy jest także

silnie związany z ropą naftową (73% zużycia ropy naftowej w Europie przypada
na transport), która w ostatnim okresie
charakteryzuje się nagłymi wahaniami cen,
co z kolei skutkuje nieprzewidywalnymi
kosztami paliwa. Transport drogowy ma
również znaczący wpływ na środowisko
naturalne, odpowiadając za około 6% całkowitej emisji CO2 w Europie. Również inne zewnętrzne determinanty transportu
drogowego, jak hałas, wypadki, zatłoczenie dróg, jakość powietrza i infrastruktury
nie pozostają bez znaczenia.
Głównym czynnikiem powodzenia
przedsięwzięcia jest rola funkcji logistycznych oraz dostępność do kluczowych informacji, koniecznych do zapewnienia swobodnego przepływu dóbr w łańcuchu dostaw. W październiku 2007 roku Komisja
Europejska sformułowała cel dla Europy,
aby zwiększyć efektywność oraz stopień
integracji i zrównoważenia rozwoju transportu towarowego. Komisja określiła plan
działania, który doprowadzić ma do zwiększenia dobrobytu i konkurencyjności Euro-

py, poprawy międzynarodowych zależności społecznych i środowiskowych, zmniejszenia uzależnienia Europy od paliw kopalnych oraz optymalizacji potencjalnych
przepływów transportowych na średnich
i długich dystansach. Aby umożliwić wdrożenie zaproponowanego planu działania,
Komisja ustanowiła finansowanie badań
(poprzez 7. Program Ramowy) na rzecz wypracowania wzorców prezentujących możliwość optymalnego połączenia transportu
kolejowego, drogowego i wodnego w ramach istniejących głównych korytarzy
transportowych, tak, aby uzyskać zrównoważone wykorzystanie istniejących zasobów. Tę pełną i efektywną integrację środków transportu w łańcuchach logistycznych określa się mianem KOMODALNOŚCI.
Zidentyfikowano znaczną grupę istotnych obszarów logistycznych, między innymi e-freight oraz inteligentne systemy
transportowe, które powinny zostać poddane szczegółowej analizie. Systemy logistyczne powstawały głównie w celu
wsparcia pojedynczych środków transpor-

Andrew Palmer ma 30 letnie doświadczenie w zakresie rozwoju i zastosowania narzędzi modelowania komputerowego, a w szczególności projektowania sieci logistycznych. Jest autorem modelu planowania sieci łańcucha dostaw CAST. Jest członkiem Królewskiego Instytutu Logistyki i Transportu Wielkiej Brytanii – Grupa ds. Transportu Zrównoważonego (The Chartered Institute of Logistics and Transport in UK, Sustainable Business Transport Group) oraz współautorem raportu „Uciążliwa ciężarówka”. Jego praca doktorska dotyczyła metod badawczych oceny emisji dwutlenku węgla przy użyciu technik modelujących trasę pojazdu. Prace badawcze A. Palmera nt. zrównoważonej logistyki spotkały się z zainteresowaniem mediów, co zaowocowało szeregiem wywiadów telewizyjnych i publikacjami w gazetach krajowych. Gości z wykładami na wielu uniwersytetach, w tym na Uniwersytecie w Cranfield (przyp. red.).
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