Us∏ugi logistyczne
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Projekt CORELOG szansà poprawy sytuacji na naszych drogach
rozmowa z Marcinem Hajdulem, szefem projektu w Wielkopolsce
Iwo Nowak: Dlaczego Unia Europejska ka˝dego roku przeznacza bardzo
du˝e fundusze na realizacj´ projektów
zwiàzanych z transportem?
Marcin Hajdul: Nie musz´ mówiç,
˝e transport, a dok∏adniej organizacja
procesów transportowych, jest bardzo istotna dla nas wszystkich. Tak˝e
dla osób odpowiedzialnych za ograniczanie liczby wypadków na drogach
i zanieczyszczeƒ, emitowanych przez
ró˝ne Êrodki transportu, szczególnie
przez pojazdy ci´˝arowe. Niestety sytuacja wyglàda obecnie tak, ˝e
w przewozach towarowych jak i pasa˝erskich dominuje transport samo-

chodowy. Jakie to niesie skutki, widzimy wszyscy. W miastach ucià˝liwe
korki, na g∏ównych szlakach komunikacyjnych bardzo du˝y ruch pojazdów
ci´˝arowych. Co gorsze, udzia∏ transportu samochodowego w przewozie
towarów w krajach Unii Europejskiej
od lat pozostaje na bardzo wysokim
poziomie. W 2005 roku by∏o to ponad
76% i ta wielkoÊç utrzymuje si´ nadal.
Polska ma niemal identyczny wynik
pod tym wzgl´dem. Komisja Europejska jest Êwiadoma tego, ˝e grozi nam
sytuacja, w której – mówiàc w du˝ym
uproszczeniu – sprawny i bezpieczny
przejazd przez wiele regionów w ciàgu najbli˝szych kilkunastu lat b´dzie
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zwyczajnie niemo˝liwy. Oficjalne stanowisko KE w tej sprawie zosta∏o
szczegó∏owo opisane w Komunikacie
dla Rady i Parlamentu Europejskiego
pt.: „Utrzymaç Europ´ w ruchu”, gdzie
mowa jest o koniecznoÊci efektywnej
organizacji procesów transportowych
przy wykorzystaniu jednej lub kilku
ga∏´zi transportu (tak zwane co-modality). W zwiàzku z tym Komisja przeznacza znaczne fundusze na dzia∏ania
dla poprawy istniejàcej sytuacji,
szczególnie w transporcie towarów.
Fundusze te sà rozdzielane w ramach
ró˝nych instrumentów finansujàcych,
takich jak fundusze strukturalne czy
programy ramowe.

Us∏ugi logistyczne

Tomasz Janiak: Kto zazwyczaj jest za- koma du˝ymi, wype∏nionymi w 30% anga˝owany w prace nad takimi projek- 50%. Wyniki badaƒ wyraênie wskazujà,
tami?
i˝ koszty transportu w przypadku przewozów samochodowych sà najmniejM.H.: Nad projektami pracujà specjal- sze, gdy maksymalnie wykorzystywana
nie do tego celu powo∏ane mi´dzynaro- jest ∏adownoÊç pojazdu. Co wi´cej,
dowe konsorcja, z∏o˝one z przedstawi- analizujàc stawki transportowe na polcieli w∏adz, jednostek badawczo-roz- skim rynku widaç, ˝e im wi´kszym powojowych, firm doradczych, uniwersy- jazdem, oczywiÊcie maksymalnie wytetów oraz – co jest bardzo istotne – pe∏nionym, b´dziemy realizowaç dostaprzedsi´biorstw. To w∏aÊnie zaanga˝o- wy, tym mniej zap∏acimy za przewóz
wanie firm z ró˝nych cz´Êci Europy po- jednostkowego towaru. Przyk∏adem
zwala nam tworzyç rozwiàzania dla rze- mo˝liwoÊci jednoczesnego obni˝enia
czywistych problemów pojawiajàcych kosztów transportu w firmie oraz
si´ w transporcie. Dodatkowà zaletà zmniejszenia nat´˝enia ruchu jest firma
mi´dzynarodowego charakteru projek- Solaris Bus&Coach SA z Bolechowa pod
tów jest mo˝liwoÊç wymiany doÊwiad- Poznaniem, uczestniczàca w projekcie
czeƒ z ró˝nych regionów nie tylko Eu- Corelog. Pracujàc wspólnie z tà firmà
ropy, ale i ca∏ego Êwiata. Niejednokrot- uda∏o nam si´ usprawniç sposób organie okazuje si´, ˝e nasze lokalne pro- nizacji cz´Êci procesów transportoblemy zosta∏y ju˝ dawno rozwiàzane na wych, w wyniku czego obni˝one zostaprzyk∏ad we W∏oszech. Za to nasze roz- ∏y koszty transportu elementów niewiàzania mogà okazaç si´ przydatne zb´dnych do monta˝u autobusów
dla partnera ze Szwecji. Przyk∏adem ta- i zmala∏a ∏àczna liczba pojazdów, realikiej mi´dzynarodowej wspó∏pracy jest zujàca dostawy. Nadmieni´, ˝e w proprojekt CORELOG dotyczàcy wspól- jekcie zajmowaliÊmy si´ tylko pewnym
nych, skoordynowanych dzia∏aƒ w∏adz wycinkiem tras pomi´dzy dostawcami,
oraz firm na rzecz poprawy sytuacji na a firmà. Uwa˝am, ˝e rezultaty sà zadodrogach. W projekcie tym prowadzili- walajàce dla wszystkich stron: koszty
Êmy prace w ramach Regionalnego Fo- zmala∏y o oko∏o 9%, natomiast ∏àczna
rum Logistycznego, gdzie przedstawi- liczba pojazdów, realizujàcych dostawy
ciele firm produkcyjnych, transporto- od wybranej grupy przedsi´biorstw,
wych oraz w∏adz regionalnych porusza- zmniejszy∏a si´ o 14%. Prosz´ sobie wyli powa˝ne dla nich problemy. Bardzo obraziç, o ile mo˝na zredukowaç liczb´
istotny jest fakt, ˝e partnerzy projektu pojazdów ci´˝arowych na naszych drodà˝yli nast´pnie do wyeliminowania gach, jeÊli podobny efekt uda∏oby si´
tych˝e problemów, czyli mówiàc bar- osiàgnàç tak˝e w innych przedsi´biordziej „naukowo”, do zracjonalizowania stwach.
ich procesów logistycznych.
I.N.: A jak wyglàdajà mo˝liwoÊci wyI.N.: Czy realizowane przez Paƒstwa korzystania transportu intermodalnego
projekty mogà naprawd´ przynieÊç ko- przez przedsi´biorstwa?
rzyÊci dla regionu i firm jednoczeÊnie?
M.H.: Ten problem równie˝ rozwa˝aM.H.: Zdecydowanie tak. Prosz´ pa- liÊmy w projekcie CORELOG. Co ciekami´taç, ˝e znaczàca cz´Êç pojazdów we, wbrew krà˝àcym opiniom, w wielu
ci´˝arowych na naszych drogach za- przypadkach transport intermodalny
opatruje przedsi´biorstwa zlokalizowa- nie jest dro˝szy ni˝ przewóz samochone w danym regionie lub przewozi to- dem ci´˝arowym. Niestety, wcià˝ czas
wary z tych˝e przedsi´biorstw do od- przewozu ∏adunku transportem interbiorców finalnych. To, ile tych pojaz- modalnym jest znacznie d∏u˝szy, ni˝
dów porusza si´ po drogach, zale˝y transportem samochodowym. Wydaje
mi´dzy innymi od tego w jaki sposób si´ to jednak byç ciekawà alternatywnà
poszczególne firmy organizujà swoje – szczególnie dla firm przewo˝àcych
procesy transportowe. Najprostszym towary w kontenerach. Przyk∏adowe
rozwiàzaniem racjonalizacyjnym dla kalkulacje, prowadzone przez przefirm jest ∏àczenie pojedynczych tras czy woêników kolejowych zaanga˝owate˝ dostaw i ich realizacja jednym du- nych w projekt CORELOG wskazujà, ˝e
˝ym pojazdem ci´˝arowym, zamiast kil- przewóz kontenera 20’ na trasie Gdynia
koma mniejszymi lub – co gorsza – kil- – Poznaƒ transportem intermodalnym

jest o oko∏o 8% taƒszy, ni˝ przy pomocy
przewozów samochodowych. Zatem,
widaç wyraênà korzyÊç finansowà dla
firmy, która zdecyduje si´ na zmian´
ga∏´zi transportu. Równie˝ aspekt czasowy nie jest tak istotny; jeÊli firma zamawia towar na przyk∏ad z Chin, to ju˝
sam czas dostawy ∏adunku do portu
mo˝e si´ wyd∏u˝yç nawet o kilka dni
choçby ze wzgl´du na z∏e warunki pogodowe na morzu. Zatem ró˝nica kilku
godzin na trasie Gdynia – Poznaƒ na korzyÊç przewozów samochodowych,
w ∏àcznym rozrachunku nie jest a˝ tak
istotna.
T.J.: Te interesujàce rezultaty mogà
zainteresowaç firmy udzia∏em w podobnych inicjatywach. Jak zatem przedsi´biorstwa oraz w∏adze lokalne mogà
uczestniczyç w takich projektach?
M.H.: Po pierwsze, nie ka˝dy kto
utworzy konsorcjum i ma ciekawy pomys∏ na projekt, dostanie dofinansowanie z funduszy UE. Zazwyczaj, aby dane konsorcjum otrzyma∏o Êrodki unijne, musi stanàç do organizowanych
konkursów (na przyk∏ad w ramach 7
Programu Ramowego), zaprezentowaç
swój pomys∏ oraz p∏ynàce z niego korzyÊci, a nast´pnie poczekaç na ocen´
specjalnej komisji. Ona decyduje, kto
i w jakiej wysokoÊci mo˝e otrzymaç
wsparcie finansowe. JeÊli chodzi
o udzia∏ firm w tego typu inicjatywach,
to musz´ powiedzieç, ˝e wiele przedsi´biorstw nie dostrzega korzyÊci jakie
mogà osiàgnàç. Mam nadziej´, ˝e sytuacja ta zmieni si´ choçby po przeanalizowaniu korzyÊci, jakie osiàgnà∏ Solaris Bus&Coach SA. Kolejny dobry przyk∏ad to w∏oski producent motocykli,
firma Ducatti, tak˝e uczestniczàca
w projekcie CORELOG. W wyniku prowadzonych dzia∏aƒ osiàgn´∏a ona wymierne korzyÊci, zarówno dla siebie,
jak i dla regionu Emilia Romagna w pó∏nocnych W∏oszech, w którym dzia∏a.
Zach´cam do zapoznania si´ ze szczegó∏ami naszych prac na stronie internetowej projektu www.corelog.eu. Podsumowujàc, przedsi´biorstwa, uczelnie jak i w∏adze, aby uczestniczyç
w podobnych do CORELOG-u projektach, muszà same budowaç mi´dzynarodowe konsorcja lub do∏àczaç si´ do
ju˝ tworzonych inicjatyw.
I.N.: Bardzo dzi´kujemy za rozmow´.
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