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Rozwój transportu drogowego
– zagro˝enie czy szansa dla Europy (cz. 3)
Nowe rozwiàzania techniczne, ekonomiczne i organizacyjne w transporcie drogowym
Poprawa wykorzystania potencja∏u
transportowego. Istniejàcy potencja∏
transportowy nie jest wykorzystywany efektywnie. Trzecim celem przysz∏ych kierunków rozwoju transportu
drogowego jest wi´c lepsze wykorzystanie istniejàcych zasobów. W tym
przypadku najwi´ksze zastosowanie,
zarówno w odniesieniu do pojazdu,
infrastruktury, zarzàdzania ruchem,
czy zachowaƒ u˝ytkowników majà
nowoczesne instrumenty horyzontalne, determinujàce kszta∏t wielu
szczegó∏owych efektów. Zaliczyç do
nich nale˝y przede wszystkim inteligentny system transportowy oraz
elektroniczne op∏aty drogowe, które
b´dà sprawnie funkcjonowaç przy
wykorzystaniu systemu nawigacji satelitarnej GALILEO. W przypadku pojazdu wskazaç nale˝y na mo˝liwoÊç
Êledzenia i pobierania op∏at w sposób
maksymalnie uproszczony z punktu
widzenia u˝ytkowania. Innowacje
mogà mieç charakter bardziej pierwotny i odnosiç si´ do sfery produkcji oraz u˝ytkowania Êrodków transportu, np. poprzez zastosowanie innego rodzaju materia∏ów i surowców.
W przypadku infrastruktury, oczekiwane jest wprowadzenie optymalnego systemu zarzàdzania infrastrukturà drogowà z odpowiednim podzia∏em kompetencji na ró˝nych szczeblach. Poza tym, w sferze budowy
dróg, modularnoÊç konstrukcji dróg
umo˝liwi ∏atwiejszà i taƒszà wymian´
nawierzchni. Dodatkowo spodziewaç
si´ nale˝y wdra˝ania innowacyjnych
technik w zakresie budowy obiektów,
w tym tuneli i mostów.
G∏ównym celem inteligentnego systemu transportowego jest informacja
o ruchu oraz zarzàdzanie ruchem
(optymalizacja ruchu, np. ustawienia
sygnalizacji Êwietlnej w miastach,

zmienne ograniczenia pr´dkoÊci, informacja na autostradach nt. optymalnej pr´dkoÊci). Dodatkowo wykorzystanie systemu nawigacji satelitarnej
GALILEO umo˝liwi planowanie podró˝y, usprawni us∏ugi w stanach nag∏ego
zagro˝enia, zarzàdzanie taborem
w firmie przewozowej (oraz ∏adunkiem), a równie˝ organizacj´ transportu publicznego (zarzàdzanie taborem oraz poprawa komunikacji z pasa˝erami). Ju˝ obecnie znaleêç mo˝na
przyk∏ady wdra˝ania narz´dzi zarzàdzania pojazdami (np. przesy∏ki kurierskie, firmy taksówkowe).
Zachowanie u˝ytkowników determinowaç b´dà nowe systemy zarzàdzania ruchem i informacji. Mo˝liwe
b´dzie, np. szczegó∏owe i wiarygodne planowanie podró˝y. Ponadto
zmianie ulegnà przyzwyczajenia u˝ytkowników transportu i normy spo∏eczne w kierunku zachowaƒ proekologicznych. WzroÊnie w zwiàzku
z tym wskaênik zape∏nienia pojazdu,
zarówno w sensie ∏adunków, jak
i w transporcie osób. Instrumentem
wspierajàcym b´dà regulacje, np. zakaz wjazdu na pewne odcinki infrastruktury z mniejszà ni˝ okreÊlona
liczbà pasa˝erów w samochodzie (instrumenty stosowane pilota˝owo na
niektórych odcinkach autostrad
w USA). Oczekiwaç nale˝y te˝ wzrostu przewozów w transporcie publicznym, co spowodowane b´dzie
równie˝ wy˝szà jakoÊcià us∏ug oferowanych w miastach i przewozach
mi´dzymiastowych.
Nale˝y zwróciç uwag´ na trzy powiàzane ze sobà instrumenty, oddzia∏ujàce na wszystkich poziomach celu
i zakresu podmiotowego. Inteligentny
system transportowy wykorzystujàcy
system nawigacji GALILEO, b´dzie
w stanie sprostaç wyzwaniom stawia-
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nym przez koncepcje uczciwego
i efektywnego obcià˝ania u˝ytkowników infrastruktury jej kosztami,
w wielkoÊci maksymalnie zbli˝onej do
poziomu kosztów kraƒcowych. Techniczne mo˝liwoÊci Êledzenia pojazdu
oraz poboru op∏at i ich realne mo˝liwoÊci wdro˝enia w zwiàzku z rozwojem wymienionych narz´dzi jawià
osiàgni´cie stawianych przed transportem drogowym celów w optymistycznym Êwietle.
WÊród wymienianych elementów
nale˝y zwróciç uwag´ na wszechstronne oddzia∏ywanie wymienionych w tabelach rozwiàzaƒ, które
majà znaczenie dla wszystkich badanych kierunków i celów rozwoju
transportu. Na te „horyzontalne” instrumenty sk∏adajà si´: inteligentny
system transportowy, system GALILEO oraz elektroniczne op∏aty drogowe. OczywiÊcie rozwiàzania te sà ze
sobà wzajemnie powiàzane, np.
wprowadzenie elektronicznych op∏at
drogowych w projektach Unii Europejskiej zak∏ada w przysz∏oÊci wykorzystanie systemu GALILEO. Wyraênie rysuje si´ przewaga transportu
drogowego oraz ju˝ stosowanych
i planowanych instrumentów nad pozosta∏ymi ga∏´ziami transportu,
wskazujàc na wysokà innowacyjnoÊç
wdra˝anych rozwiàzaƒ. Na uwag´ zas∏uguje te˝ fakt zbie˝noÊci tych projektów nie tylko z potrzebami rynku
i sektora motoryzacyjnego, ale te˝
z celami zrównowa˝onego rozwoju
transportu.

Zakoƒczenie
Brak równowagi ga∏´ziowej transportu jest bolàczkà strategów i polityków gospodarczych, ale równie˝
mieszkaƒców (nie zawsze nawet b´-
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dàcych u˝ytkownikami transportu),
nara˝onych na negatywne oddzia∏ywanie sektora na Êrodowisko i pogorszenie jakoÊci ich ˝ycia. Z drugiej
strony liberalne spo∏eczeƒstwa nie sà
sk∏onne do dostosowania si´ do zakazów i ograniczeƒ, wywo∏anych
próbami silnej ingerencji paƒstwa
w kszta∏towanie wizji przysz∏ego
rozwoju sektora. Problem dotyczy
w szczególnoÊci transportu drogowego, rozwijajàcego si´ najbardziej
dynamicznie i w najwi´kszym stopniu generujàcego koszty zewn´trzne. Nowe wyzwania spo∏eczne, polityczne, ekonomiczne i ekologiczne
XXI w. sk∏aniajà do podj´cia kolejnej
debaty zwiàzanej z potencjalnymi instrumentami w sferze regulacji,
bodêców fiskalnych oraz – przede
wszystkim – innowacyjnych rozwiàzaƒ technicznych, sprzyjajàcych efektywnemu rozwojowi sektora, w jak
najwi´kszym stopniu przyjaznemu

Êrodowisku. Trzeba te˝ zaznaczyç, ˝e
transport drogowy i sektory go obs∏ugujàce stanowià jeden z pr´˝niejszych obszarów gospodarki krajów
rozwini´tych, o wysokim zatrudnieniu i niezaprzeczalnym wp∏ywie na
dynamik´ wzrostu gospodarczego.
Wykorzystaç te˝ nale˝y fakt, ˝e sektor motoryzacyjny stanowi∏ zawsze
kolebk´ innowacyjnych rozwiàzaƒ,
co jest szczególnie istotne obecnie,
gdy stosowany dotychczas wachlarz
instrumentów nie przyniós∏ oczekiwanych skutków. Aby sprostaç wyzwaniom XXI w., w transporcie drogowym niezb´dny jest kolejny skok
technologiczny oraz upowszechnienie systemów nawigacji satelitarnej,
inteligentnego systemu transportowego itp., co przy odpowiednim zastosowaniu pozwoli na popraw´ bezpieczeƒstwa, redukcj´ zagro˝eƒ ekologicznych oraz efektywniejsze wykorzystanie potencja∏u.
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analizy i rozwiàzywania problemów logistycznych w polskich przedsi´biorstwach produkcyjno-handlowych.
WyjaÊnili poj´cia podstawowe i relacje mi´dzy logistykà
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d˝erskà ró˝nego typu firm – ma∏ych, Êrednich i du˝ych,
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