
Na kołach, torami czy wodą?

Podejmując decyzję o rozpoczęciu wymiany handlowej z zagranicznymi kontrahentami, zwłaszcza 
spoza Unii Europejskiej, warto zdawać sobie sprawę z dostępnych w danym kierunku możliwości 
transportowych, ich dobrych oraz mniej korzystnych stron. W razie trudności z pomocą z 
pewnością przyjdzie doświadczony spedytor, który najlepiej naświetli wszystkie warianty i dobierze
ten najlepiej dopasowany do aktualnych potrzeb i możliwości przedsiębiorcy. 

W przypadku wymiany handlowej na linii Polska-Turcja zdecydowanie dominującym 
rozwiązaniem jest przewóz towarów ''na kołach'', czyli przy użyciu pojazdów samochodowych. Ich 
ładowność waha się od 1 do 24 ton, co pozwala każdorazowo dobrać jednostkę odpowiednią do 
objętości ładunku, zapewniając minimalizację kosztów. Dodatkowo, ten rodzaj transportu 
umożliwia przewiezienie towaru z oraz do dowolnego miejsca, zarówno na mapie Polski jak i 
Turcji, bez ograniczeń jakie stwarza lokalizacja portów czy też centrów załadunkowych. 
Ogromną zaletą transportu drogowego jest także możliwość wysyłek nie tylko całopojazdowych, 
ale i drobnicowych, a cena takiej usługi będzie zależeć od tego, jak szybko i jak duży ładunek ma 
zostać przewieziony. Dzięki swojej elastyczności jest to najlepsza propozycja dla eksporterów oraz 
importerów, którzy pragną zbilansować czas dostawy względem jej kosztu i wielkości ładunku. 

Nowym rozwiązaniem, z którego już wkrótce będą mogli korzystać polscy przedsiębiorcy, jest linia
kolejowa wiodąca z Gliwic do samego Stambułu. Skierowane jest ono w szczególności do 
importerów ciężkich towarów, takich jak marmur, ceramika czy elementy stalowe. Dużym minusem
tej alternatywy jest niestety jej dostępność jedynie na wspomnianej wyżej trasie: transport na tym 
odcinku jest ekonomicznie nieco korzystniejszy od wariantu drogowego, ale obsługa innych 
lokalizacji w Turcji wiąże się już ze skomplikowaniem całego procesu i znacznymi kosztami. 
Transport kolejowy cechuje stosunkowo krótki czas przejazdu, nieodbiegający jednak od czasu 
przewozu samochodem ciężarowym. Niewątpliwie największą zaletą tej metody jest wyższa 
ładowność kontenerów kolejowych- szczególnie istotna dla zakładów wyposażonych w bocznice. 
Operator kolejowy udostępnia do przewozu standardowe kontenery kolejowe; nie można dziś liczyć
na kontenery chłodnicze, załadunek górą czy kontenery specjalne. 

Z punktu widzenia finansowego, niezwykle konkurencyjny jest transport morski, który 
bezapelacyjnie stanowi najtańsze rozwiązanie - stałe połączenia pomiędzy portem w Gdyni a 
Istambułem, Izmirem czy Mersin umożliwiają niezwykle ekonomiczny przewóz towarów. 
Niemniej, ceną tego jest o wiele dłuższy niż w pozostałych przypadkach czas transportu: około 5 
tygodni na przeprawę drogą morską plus nawet dodatkowy tydzień na odprawę celną.

Zupełne przeciwieństwo stanowi transport lotniczy – decydując się na takie rozwiązanie możemy 
liczyć na bardzo krótki czas dostawy towarów, jednak wiąże się to ze znacznymi kosztami, które 
niemal wykładniczo rosną wraz z wielkością i wagą ładunku. Na świecie w ujęciu wartościowym 
drogą lotniczą obsługiwane jest aż 53 % towarów, ale stanowi to jedyni e 1% wartości 
objętościowo-wagowej.
Jeśli decydującym czynnikiem jest jak najszybszy termin dostawy, przy większych wolumenach 
warto rozważyć zatem transport busem dedykowanym, w którym to przypadku, za o wiele mniejszą
kwotę, towar zostanie dostarczony w porównywalnym do przesyłek lotniczych czasie.

Po więcej informacji zapraszamy na www.3cargo.com.
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