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Skandynawia ważnym odbiorcą 
materiałów budowlanych
Materiały budowlane, w szczególności prefabrykaty betonowe, 
konstrukcje stalowe oraz stolarka okienno-drzwiowa obok 
autobusów, mebli, artykułów z tworzyw sztucznych i sprzętu 
RTV, należą do głównych polskich hitów eksportowych 
do Skandynawii. To ona od lat pozostaje drugim po Niemczech 
kierunkiem polskiego eksportu.

Główne elementy, które decydują 
o tym, że coraz więcej rodzimych 
przedsiębiorców wybiera Skandy-

nawię jako istotny rynek zbytu dla swoich 
produktów to stabilne, bogate gospodarki, 
chłonny rynek zakupów, rzetelni płatnicy 
i bliskość geograficzna dzięki połączeniom 
promowym. Wreszcie – dobra marka pol-
skich firm i korzystny dla Skandynawów 
stosunek jakości do ceny. Z punktu widze-
nia operatora logistycznego wciąż jest to ry-
nek przewidywalny i relatywnie bezpieczny.

Przede wszystkim Szwecja

Saldo wymiany handlowej z krajami skan-
dynawskimi od lat jest dodatnie. Wg da-
nych GUS za pierwsze półrocze 2016 r. 
Szwecja była odbiorcą 2,9 % polskiego eks-

portu, Dania 1,7%, Norwegia 1,3%, Finlan-
dia 0,8%. Struktura importu przedstawia 
się w podobnej kolejności – Szwecja 1,7%, 
Dania 1,2%, Norwegia 1%, Finlandia 0,8%. 

Wymianę handlową Polski z Skandy-
nawią obsługuje głównie transport drogo-
wy i intermodalny (z udziałem kolei). Klu-
czowe korytarze transportowe pokrywają 
się z siecią połączeń promowych, których 

dynamiczny rozwój spowodował, że Skan-
dynawia stała się bliskim i łatwo dostęp-
nym sąsiadem Polski.

Wymagania, którym muszą sprostać 
operatorzy logistyczni w Skandynawii 
można podzielić na trzy grupy. Po pierw-
sze, ważna jest znajomość uwarunkowań 
gospodarczych, geograficznych, społecz-
nych i kulturowych, która pozwoli zro-

Michał Trojanowski

W trasach na daleką Szwecję czy 
Norwegię wskazana jest dedykowana 
flota (ciągniki 3-osiowe, komplet 
łańcuchów śniegowych i opon 
zimowych), która poradzi sobie z ciężkimi 
skandynawskimi zimami, górzystym 
terenem oraz doświadczeni i sprawdzeni 
na tych trasach kierowcy. To pozwala 
minimalizować czynniki, na które 
operator nie ma wpływu,  
jak np. warunki atmosferyczne

Największą barierą kierunku skandynawskiego  
z punktu widzenia operatora logistycznego  
jest strukturalna dysproporcja pomiędzy  
nadmiarem eksportu i niedoborem importu  
lub też koniunkturalnego odwrócenia się tendencji.
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Skandynawski boom budowlany stał się szansą  
dla producentów materiałów budowlanych,  
w tym w szczególności prefabrykowanych  
konstrukcji betonowych (ściany, stropy, słupy).

zumieć pewną odmienność w myśleniu 
i modelu działania Skandynawów. Po 
drugie, elementy twarde, narzędziowe jak 
świadomość prawna ram funkcjonowania 
czy dostosowanie taboru (ciągniki 3-osio-
we, klasy ekologiczne silników, komplety 
opon zimowych, itd.). Trzecią grupą jest 
wynikający z dwóch pierwszych poziom 
serwisu, w ramach którego oczekuje się 
w standardzie od operatora nie tylko bez-

pieczeństwa czy terminowości dostaw, ale 
coraz częściej także np. angielskojęzycz-
nych kierowców.

Pomijając kwestię spełnienia po-
wyższych oczekiwań największą barie-
rą kierunku skandynawskiego z punktu 
widzenia operatora logistycznego jest 
strukturalna dysproporcja pomiędzy nad-
miarem eksportu i niedoborem importu 
lub też koniunkturalnego odwrócenia się 

tendencji. Z tego też względu specjalizacja 
w obsługa logistycznej Skandynawii wy-
maga ciągłych zabiegów w zakresie budo-
wania zrównoważonego wolumenu ładun-
ków (trasy w „kółkach”) i bardzo dobrego 
planowania.

Prefabrykaty betonowe

Szwecja należy do krajów o najwyższym 
na świecie wskaźników migracji w sto-
sunku do liczby ludności. Pochodną tego 
stanu rzeczy jest brak blisko pół miliona 
mieszkań, a także wielu obiektów użytecz-
ności publicznej. Szwedzkie władze w naj-
bliższych latach planują oddawanie co 
roku minimum 100 tys. mieszkań. Skan-
dynawski boom budowlany stał się szansą 
dla producentów materiałów budowla-
nych, w tym w szczególności prefabryko-
wanych konstrukcji betonowych (ściany, 
stropy, słupy). Obsługa kontraktów bu-
dowlanych to także duże wyzwanie dla 
operatora logistycznego. Są to dostawy just 
in time, napięte harmonogramy, brak pól 
odkładczych na budowach, utrudniony 
dojazd, wyśrubowane standardy bezpie-
czeństwa. Do tego dochodzą ciągłe korek-
ty w przebiegu poszczególnych inwestycji, 
którym trzeba sprostać na etapie logistyki 
dostaw – dbając zarówno o skuteczność 
rozwiązań jak i efektywność kosztową. 
Jakby tego było mało, mamy jeszcze ka-
pryśny Bałtyk po drodze. Zarządzanie 
logistyką budów w takich warunkach 
nie byłoby możliwe bez ścisłej integracji 
procesowej z klientem, dedykowanych 
narzędzi komunikacji. Istotnym elemen-
tem logistyki szytej na miarę danego sek-
tora budowlanego jest też specjalistyczny 
sprzęt. W przypadku prefabrykatów beto-
nowych świetnie sprawdzają się naczepy 
typu Inloader.

W przypadku okien i drzwi

Z danych GUS wynika, że aż 19% wypro-
dukowanych w Polsce okien i drzwi prze-
znaczonych jest na rynek skandynawski. 
Jest to towar delikatny, który może ulec 
uszkodzeniu, a więc najlepiej, jeśli prze-
wozi go godny zaufania przewoźnik i to 
od miejsca załadunku bezpośrednio do 
klienta na specjalnych stojakach. Dzięki 
temu zostają wyeliminowane zbędne prze-
ładunki, zwiększające ryzyko uszkodzenia.

Stojaki mogą być drewniane (jedno-
razowe) lub metalowe (wielokrotnego 
użytku) i zazwyczaj dostarczane są przez 
producentów wraz z oknami lub drzwiami. 
Jednorazowe mają tę przewagę, że nie trze-
ba odwozić ich z powrotem do producenta, 
a tym samym zamawiający unika kosztów 

Niskopodwoziowe naczepy typu Inloader to rozwiązanie, które umożliwia sprawny załadunek 
i precyzyjne zabezpieczenie prefabrykowanych ścian betonowych do wys. aż 4,20 m

Wyzwaniem jest miejsce rozładunku – zwłaszcza, jeśli to budowa osiedli mieszkaniowych. 
Naczepy z suwaną zabudową typu OpenBOX pozwalają w takich sytuacjach sprawnie 
załadować i rozładować np. siatki zbrojeniowe czy konstrukcje stalowe
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związanych z kursem powrotnym. Ważne 
jest też, żeby wymiary stojaków były stan-
dardowe lub przynajmniej odpowiadały 
wymiarom europalet lub ich wielokrot-
ności. Niestandardowe mogą zwiększać 
niewykorzystaną przestrzeń naczepy, co 
w efekcie przekłada się na wyższe koszty, 
szczególnie w przypadku ładunków cało-
pojazdowych.

Wyzwaniem miejsce rozładunku

Przy transporcie okien lub drzwi nie ilość 
zajmowanych miejsc paletowych jest logi-
stycznym wyzwaniem, ponieważ do nich 
zawsze dopasuje się odpowiedni rodzaj 
transportu – całopojazdowy lub drobnico-
wy. Wyzwanie stanowi miejsce rozładun-
ku, które w dużym stopniu określa rodzaj 
dedykowanego taboru. Dlatego niemal 
kluczowe jest zdobycie możliwie jak naj-
większej ilości informacji o tym miejscu 
już na etapie planowania transportu.

W przypadku dużego zamówienia, 
które trzeba dostarczyć na niewielką bu-
dowę, gdzie dojazd jest utrudniony i ze-
staw typu standard może się „nie złamać”, 
sprawdzi się zestaw przestrzenny o ładow-
ności do 38 miejsc paletowych, ale z bar-
dzo dobrymi funkcjami manewrowymi 
oraz opcją odłączenia przyczepy i zreali-
zowania ostatniego odcinka dostawy jako 
auto typu „solo”. Zdarzają się również zle-
cenia dla klientów indywidualnych, którzy 
zamawiają kilka okien lub skrzydeł drzwio-
wych i oczekują realizacji zamówienia 
w bardzo krótkim czasie. Do tego wska-
zanym miejscem rozładunku jest osiedle 
domków jednorodzinnych objęte ograni-
czeniami tonażowymi. Wówczas wybiera-
my auto ciężarowe o DMC 12 t, wyposażo-
ne w windę samowyładowczą. Tego typu 
pojazd ma możliwość jazdy i realizacji 
dostaw pod okresowymi ograniczeniami 
tonażowymi i zakazami świątecznymi, 
a więc zamówienie może być zrealizowane 
w bardzo krótkim czasie, mimo zakazów 
jazdy dla pojazdow o dopuszczalnej masie 
całkowitej powyżej 12 t.

Obsługa kontraktów budowalnych 
w  Skandynawii wiąże się przeważnie 

z dostawami w trybie just in time. Jeśli 
kontrahent oczekuje od producenta, że 
np. zamówione ściany muszą znaleźć się 
na placu budowy w centrum Oslo, w wy-
znaczonym dniu o godz. 20.00, ponieważ 

tylko wtedy będą mogli zamknąć ulicę, 
żeby umożliwić wjazd ciągnika z naczepą 
i wykonać rozładunek (wynajętym na tą 

okazję dźwigiem), to operator logistycz-
ny musi zrobić wszystko, aby dotrzymać 
tego precyzyjnego terminu. Pomimo, że 
do pokonania ma blisko 1500 km i po dro-
dze mogą wystąpić czynniki, na które nie 
będzie miał wpływu. Tu kluczowe będzie 

doświadczenie i doskonała organizacja 
operacyjna, z uwzględnieniem koniecz-
ności pokonania odcinka morskiego oraz 
gotowe plany awaryjne. Bardzo pomocne 
mogą okazać się stałe umowy z armatora-

mi promowymi, które gwarantują miejsce 
na promach bez względu na sezonowe lub 
turystyczne obłożenie. 

Zero wypadków na budowach

Takie hasło można spotkań na większości 
realizowanych inwestycji w Skandynawii. 
Standardy BHP są restrykcyjnie przestrze-
gane, a za wszelkie odstępstwa grożą wyso-
kie kary z zerwaniem kontraktu włącznie. 
Bardzo dużą wagę przykłada się nie tylko 
do prawidłowego zabezpieczenia ładunku 
ale przede wszystkim do środków ochrony 
osobistej, komunikacji (poruszanie się wy-
tyczonymi drogami wg mapek i planów), 
dostosowania do obowiązujących procedur 
bezpieczeństwa. <

Michał Trojanowski,
dyrektor sprzedaży  
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19% wyprodukowanych w Polsce okien i drzwi 
przeznaczonych jest na rynek skandynawski.  
To towar delikatny, który może ulec uszkodzeniu,  
a więc najlepiej, jeśli przewozi go godny zaufania 
przewoźnik i to od miejsca załadunku bezpośrednio  
do klienta na specjalnych stojakach.

Przy transporcie okien lub drzwi wyzwanie stanowi 
miejsce rozładunku, które w dużym stopniu określa 
rodzaj dedykowanego taboru. Dlatego niemal kluczowe 
jest zdobycie możliwie jak największej ilości informacji 
o tym miejscu już na etapie planowanie transportu. 

Wysokie wymogi bezpieczeństwa BHP 
to znak rozpoznawczy skandynawskich 
budów. Zarówno w zakresie ochrony 
osobistej, bezpieczeństwa rozładunku 
czy komunikacji
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