Co ma geografia do logistyki?
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Autentyk z pewnego forum. Pewien chętny do bycia logistykiem chciał się dowiedzieć,
jakie przedmioty musi wziąć pod uwagę, wybierając się do technikum logistycznego.
Inny użytkownik, zgodnie z prawdą, wskazał na matematykę, języki obce i geografię. Do
rozmowy włączył się sceptyk: “Co ma geografia do logistyki… lol”. Już tłumaczę.
Znajomość geografii jest niezbędna już na etapie zakładania działalności transportowej. Każda
firma zazwyczaj ma swój główny kierunek i oferuje transport do konkretnego zakątka świata.
Jeśli więc planujesz otworzenie własnej działalności (TUTAJ dowiesz się, co musisz w tym
kierunku zrobić), musisz sobie odpowiedzieć sobie na jedno bardzo, ale to bardzo ważne
pytanie: gdzie chcesz pracować? I dopiero wtedy zacznij pracować.
Zwinny logistyk
Wiedza geograficzna jest zatem potrzebna z uwagi na to, że większość firm specjalizuje się w
transporcie do konkretnego rejonu. Oferując transport do Europy Zachodniej, należy wiedzieć,
jakie państwa do niej należą. Niektóre firmy specjalizują się w transporcie do Skandynawii.
Wypadałoby, żeby ich pracownicy wiedzieli, które kraje to kraje skandynawskie... Znajomość
geografii jest też potrzebna, by na pytanie, czy firma jeździ do Beneluksu, spedytor nie szukał
go nerwowo na mapie, tylko zapytał: jedziemy do Belgii, Holandii czy Luksemburgu?
Dzięki znajomości Europy spedytor wie, czy firma jest w stanie sprostać potrzebom klienta i,
szukając nowych wyzwań i pozyskując nowych klientów, czy on sam może składać im określone
propozycje. Żeby wykonywać usługi na najwyższym poziomie, powinien również znać kody miast w
Europie. Taki kod to nic innego, jak dwie pierwsze cyfry kodu pocztowego danego miasta.

Znajomość Europy czyli czego?
Europa to dla spedytora nie tylko sposób rozmieszczenia państw na kontynencie. To także strefy,
na jakie jest podzielony, autostrady, magistrale kolejowe i porty międzynarodowe. Tak, tak

to, że wykonujesz transport drogowy, wcale nie oznacza, że nie będziesz korzystał z innych
rodzajów transportu. O tym za chwilę.
Zatem masz zlecenie musisz zaplanować przewiezienie towaru z Budapesztu do Dijon. Na
pierwszy rzut oka trasa jest prosta, a jej zaplanowanie nie wymaga wielkiego kombinowania.
Jednak
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“Szwajcaria”.

Kraj

najdokładniejszych na świecie zegarków nie należy do Strefy Schengen, a co za tym idzie, z
przejazdem na jego terytorium wiąże się konieczność oclenia towaru oraz stania na granicach.
Żeby zatem zaoszczędzić czas i koszty, lepiej będzie go ominąć i zaplanować inną trasę.

Dobry spedytor wie także, gdzie naliczane są wyższe, a gdzie niższe opłaty. Oczywistym będzie
więc dla niego, że czasem lepiej jest nadrobić te 40 kilometrów, ale w ostatecznym rozrachunku
ponieść mniejsze koszty (bardzo wysoka jest na przykład opłata za autostradę w Luksemburgu. Z
kolei przejazd przez Włochy i Szwajcarię wiąże się z wysokimi opłatami za tunele).

Dlaczego istotna jest też znajomość punktów, które teoretycznie z transportem drogowym nie mają
zbyt wiele wspólnego? Otóż wiele towarów, których przewóz został zlecony firmie wykonującej
transport drogowy, przewożonych jest drogą morską lub rzeczną z tego powodu niezwykle istotna
jest znajomość portów. Kiedy na przykład towar jest do odebrania w estońskim Tallinie, warto
rozważyć skorzystanie z tamtejszego portu (Tallin jest jednym z ważniejszych

portów na logistycznej mapie Europy. Inne strategiczne porty znajdują się w Hamburgu,
Bremerhaven, Rotterdamie, Antwerpii, czy naszym Gdańsku).
A gdy mowa o transporcie droga wodną, czy wiesz, że wOpolu można rozpocząć transport
rzeczny? Na przykład planując transport towaru z Opola do Szczecina, możesz spokojnie
rozważyć transport barkowy (o ile nie uniemożliwiają tego warunki klimatyczne). Że o
Hamburgu, Frankfurcie, Amsterdamie i innych europejskich miastach portowych jako miejscach
docelowych nie wspomnę.
Kody pocztowe
Każdy spedytor pracuje pod presją czasu. Kiedy dostaje zapytanie o możliwość przewiezienia
ładunku z jednego miejsca do drugiego, oczywiście może skorzystać z mapy w Internecie i
sprawdzić, o jakiej trasie mowa. Często jednak nie ma wystarczająco dużo czasu (nawet, jeśli
jest to kwestia kilku minut), żeby to zrobić. Tym bardziej, że przewóz zazwyczaj nie odbywa się
między punktami, które łatwo jest zlokalizować na mapie. Bo gdy mowa o trasie Wrocław
Berlin, sprawa jest prosta, a koszty łatwe do oszacowania. Ale co, gdy klient pyta o transport
ładunku z Wysokiej do Ziesar? Robi się niepewnie...
Dlatego właśnie niezbędna do pracy w spedycji jest znajomość europejskich kodów
pocztowych. Spedytorzy posługują się ich pierwszymi cyframi (najczęściej dwoma), dzięki
którym są w stanie zidentyfikować położenie miasta, do którego przypisany jest dany kod. Kod
wspomnianej Wysokiej to PL52, a to dla spedytora jasna informacja, że załadunek odbędzie
się w okolicach Wrocławia. Miasteczko Ziesar ma natomiast kod D39 bez tej wiedzy mało kto
wydedukowałby, że miejscowość znajduje się niedaleko Berlina. Zdarza się, że jeden kod
odnosi się do kilku miejscowości w różnych krajach. Dlatego, aby nie było wątpliwości, o jakim
mieście mowa, należy dopisać skrót nazwy państwa, w którym się znajduje.
Nie jesteśmy w stanie nauczyć się lokalizacji wszystkich miejscowości w Europie. Znajomość
kodów umożliwia oszacowanie odległości między miejscem startowym a docelowym (a tym
samym ceny za usługę) i zaplanowanie podróży (bo skoro wiesz, że samochód startuje z okolic
Wrocławia, to wiesz również, że powinien wjechać na autostradę A4). Dodatkowo, jeśli masz w

planie więcej załadunków, jesteś w stanie je odpowiednio rozplanować, tak by zaoszczędzić
drogę. I pieniądze.
To właśnie ma geografia do logistyki.

***
Na następnych stronach znajdziesz mapy kodowe i krótką charakterystykę państw w Europie.

Anglia

Anglia ma największy udział w gospodarce Wielkiej Brytanii. Od czasów rządów Margaret
Thatcher konsekwentnie prywatyzowano przedsiębiorstwa państwowe, w efekcie czego ich
udział w angielskiej gospodarce jest niewielki. Jako kraj o gospodarce wolnorynkowej, Wielka
Brytania jest zaliczana do największych potęg świata pod względem finansowym i
przemysłowym.
Ważną rolę w angielskiej gospodarce odgrywa rolnictwo. Jest ono wysoko zmechanizowane,
dzięki czemu przy zatrudnieniu tylko 1,5% czynnych zawodowo osób, zaspokaja potrzeby
żywnościowe kraju aż w 60%.
Irlandia

W Irlandii jedną z najważniejszych gałęzi gospodarki jest rolnictwo. W tym sektorze
zatrudnionych jest 9,5% Irlandczyków. Prawie 60% całej produkcji stanowi produkcja mleka i
wołowiny (wielkie obszary łąk umożliwiają całoroczny wypas zwierząt). Jeśli chodzi o rośliny
uprawia się głównie zboże, buraki cukrowe i ziemniaki.

Chorwacja

Roślinami produkowanymi w Chorwacji w największej ilości są buraki cukrowe, słonecznik,
pszenica, kukurydza, len, konopie i tytoń. Na terenie niemal całego kraju uprawia się winorośl. W
dwóch krainach Dalmacji i Istrii dobrze ma się uprawa oliwek, figowców i drzew cytrusowych. Duże
znaczenia dla chorwackiej gospodarki ma też hodowla: na nizinach hoduje się bydło, drób i trzodę
chlewną, zaś na terenach górzystych (konkretnie w Górach Dynarskich) owce, kozy, osły i muły.
Specyficzna hodowla prowadzona jest też u wybrzeży Istrii

hodowane są tam ostrygi. A skoro

jesteśmy w okolicach wybrzeża, należy wspomnieć o rozwijającym się tam rybołówstwie i
przetwórstwie rybnym (dotyczy ono przede wszystkim sardynek i tuńczyków).

Grecja

Głównym bogactwem mineralnym Grecji są boksyty. Oprócz tego wydobywa się tam rudy
żelaza, cynku i ołowiu, chromu, manganu i niklu. Z wody morskiej odparowywuje się sól. W
przemyśle przetwórczym dominuje spożywczy (głównie olejarski i winiarski). Grecja jest
jednym z ważniejszych producentów cytrusów.
Słowenia

Słowenia dysponuje niewielkimi zasobami surowców mineralnych. Ważniejszą gałęzią
tamtejszej gospodarki jest leśnictwo (lasy zajmują ponad 55% powierzchni kraju). W produkcji
rolnej dominuje uprawa zbóż, ziemniaków i buraków cukrowych. Rozwinięte jest sadownictwo
(jabłonie, brzoskwinie, oliwa, winnice).
Bośnia i Hercegowina

W Bośni i Hercegowinie ważną rolę odgrywa hutnictwo żelaza i aluminium, przemysł drzewny,
celulozowopapierniczy i sodowy. Wśród upraw, zlokalizowanych głównie na północy i w
dolinach rzek, dominuje uprawa kukurydzy, pszenicy, jęczmienia, owsa, tytoniu, słonecznika i
lnu. Duże znaczenia ma także uprawa winorośli, oliwek i brzoskwiń.
Czarnogóra

W Czarnogórze podstawowym przemysłem jest hutnictwo aluminium. 35% powierzchni kraju
zajmują łąki i pastwiska, co przekłada się na to, że dominuje tam hodowla (owiec, bydła, kóz,
osłów, drobiu). Grunty orne zajmuję 5% powierzchni kraju, uprawia się pszenicę, kukurydzę,
ziemniaki, tytoń, a na wybrzeżu oliwki, winorośl, figi i cytrusy.

Estonia

Głównym ośrodkiem przemysłowym w Estonii jest jej stolica, Tallinn (tam też znajduje się
największy bałtycki port). Mocno rozwinięty jest w tym kraju przemysł maszynowy,
elektroniczny, drzewny, meblarski, chemiczny i spożywczy. Uprawia się głównie jęczmień,
pszenicę, ziemniaki i żyto. Duże znaczenie ma rybołówstwo morskie.

Litwa

Rolnictwo na Litwie skupia się przede wszystkim wokół produkcji mleka i mięsa. Uprawia się
przede wszystkim zboża, buraki, ziemniaki i len. Pod względem eksportu dominują surowce
mineralne, tekstylia, żywiec i produkty zwierzęce, środki transportu, żywność. Dobra, które
Litwa importuje od innych państw, to ropa naftowa, wyroby włókiennicze, artykuły przemysłu
lekkiego. Głównymi partnerami handlowymi Litwy są Rosja, Niemcy, Polska, Łotwa i Estonia.
Łotwa

Łotwa należała do najlepiej rozwiniętych pod względem gospodarczym republik w ZSRR, a do
czasu kryzysu w 2008 r., gospodarka tego państwa rozwijała się najszybciej w UE. W Łotwie
eksploatuje się surowce mineralne, takie jak piaski, żwiry, dolomit, wapień i torf, oraz produkuje
środki

transportu

(tabory

kolejowe,

wagony

tramwajowe

czy

mikrobusy),

sprzęt

elektrotechniczny i meble.
Białoruś

44% powierzchni kraju zajmują ziemie uprawne. Uprawia się tam głównie zboża, ziemniaki,
buraki cukrowe, warzywa i len. Ważnym sektorem gospodarki jest leśnictwo, a jakość
pozyskiwanego drewna jest bardzo wysoka. Lasy, oprócz drewna, dostarczają też grzybów,
ziół, owoców leśnych i miodu. Żyjące w nich zwierzęta są źródłem pozyskiwania dużych ilości
dziczyzny i skóry.

Francja

Francja należy do G8 jako jedno z najbardziej uprzemysłowionych państw na świecie. Jest
drugim producentem i eksporterem żywności, co zawdzięcza dużym obszarom żyznej ziemi,
nowoczesnym technologiom i dopłatom z UE. Eksportuje głównie zboża, drób, przetwory
mleczne wieprzowinę, wołowiną. I, oczywiście, wina.
Belgia

Belgia ma najwyższy na świecie eksport per capita. Podstawą belgijskiej gospodarki jest wysoko
rozwinięty przemysł (głównie hutniczy, maszynowy, elektrotechniczny, spożywczy, chemiczny,
włókienniczy) i rolnictwo (hodowla bydła i trzody, uprawa zbóż, buraków cukrowych).

Antwerpia jest największym w świecie ośrodkiem szlifowania diamentów.

Hiszpania

Do lat 60. XX w. Hiszpania była jednym z najbiedniejszych państw Europy. Momentem
zwrotnym był masowy napływ turystów, który spowodował wzrost inwestycji i napływ kapitału
zagranicznego.
Hiszpania jest ważnym producentem samochodów osobowych i ciężarowych

stamtąd

wyjeżdżają na przykład samochody marki SEAT, a także VW lub Ford, które ulokowały tam
swoje zakłady. Rozwinięty jest też przemysł stoczniowy, metalurgiczny i elektrotechniczny,
włókienniczy i rolnospożywczy. Hiszpania znajduje się w czołówce krajów eksportujących
owoce cytrusowe. Uprawia się tam również kasztany, banany, migdały i granaty. Duże
znaczenie ma rybołówstwo.
Hiszpania importuje paliwa płynne, które wespół z zasobami energii wodnej pozwalają na
produkcję energii elektrycznej.
Portugalia

Portugalia jest jednym z najbiedniejszych krajów UE w 2007 r. The Economist nadał jej miano
“chorego człowieka Europy” (określenie to stosuje się wobec państw, których sytuacja
gospodarcza lub polityczna jest niestabilna). Dużą rolę w przemyśle przetwórczym odgrywają
niewielkie zakłady włókiennicze i obuwnicze. W branży spożywczej rozwinięty jest przemysł
olejarski i winiarski. W 2004 r. Portugalia znalazła się na pierwszym miejscu na świecie pod
względem produkcji korka.

Niemcy

W Niemczech wydobywa się najwięcej węgla brunatnego na świecie pochodzi stamtąd ok. ⅕
światowego wydobycia. Wydobywa się tam również ropę naftową, gaz ziemny, uran i sole
potasowe. Najważniejszym ośrodkiem przemysłowym jest Zagłębie Ruhry

znajdują się tam

jedne z największych na świecie złóż węgla kamiennego, soli kamiennej, rudy cynku i ołowiu,
koncentrują się tam również największe zakłady hutnictwa.

Największe na świecie zbiory chmielu odbywają się właśnie u naszych zachodnich sąsiadów.
Oprócz tego produkuje się tam rzepak, pszenicę, żyto (Niemcy, zaraz po Rosji, są drugim
producentem tej rośliny na świecie).
Niemcy są trzecim państwem po Chinach i Japonii produkującym najwięcej samochodów
osobowych. Do najważniejszych producentów należą Volkswagen, Opel, Ford, Audi i BMW.
Holandia

Holandia to trzeci po USA i Francji eksporter produktów rolnych (mimo zatrudnienia w
rolnictwie tylko ok. 4% społeczeństwa holenderskiego), a to za sprawą uprawy kwiatów i
warzyw cieplarnianych, głównie ogórków, pomidorów i papryki. Ósmy na świecie wydobywca
gazu ziemnego. Rotterdamski port jest pierwszy w Europie i drugi na świecie pod względem
tonażu przeładowywanych towarów.
Austria

W Austrii, w porównaniu do krajów o podobnym rozwoju gospodarczym, stosunkowo wysoki jest
udział przemysłu zatrudnionych jest w nim 27,5% siły roboczej, a on sam wytwarza ponad 30% PKB.
Najważniejszymi gałęziami są hutnictwo, przemysł petrochemiczny, maszynowy i optyczny.

Szwajcaria

36% powierzchni kraju zajmują użytki rolne. 80% wartości produkcji rolnej dostarczają chów i
hodowla (głównie bydła domowego dla pozyskania mleka). W Szwajcarii rozwinięty jest
przemysł elektromaszynowy, chemiczny i spożywczy.

Polska

Najważniejszymi partnerami handlowymi pod względem eksportu są dla Polski Niemcy, Wielka
Brytania i Czechy. Najczęściej eksportowane towary to maszyny, urządzenia, sprzęt
transportowy i towary przemysłowe. Importujemy przede wszystkim z Niemiec, Rosji i Chin.
Sprowadzamy te same rodzaje towarów, ale o łącznej wartości mniejszej, niż wartość towarów
eksportowanych.

Czechy

Gospodarka w Czechach należy do najstabilniejszych spośród gospodarek

państw

postsocjalistycznych. Najważniejszymi surowcami mineralnymi Czech są węgiel brunatny i
kamienny. Rolnictwo cechuje wysoki stopień mechanizacji i chemizacji oraz wysoka
towarowość. Użytki rolne zajmuję ponad połowę powierzchni kraju; uprawia się przede
wszystkim pszenicę, jęczmień, buraki cukrowe, ziemniaki i chmiel. Nasi południowi sąsiedzi
mają dobrze rozwiniętą hodowlę karpia.
Słowacja

Duży udział w słowackiej gospodarce ma przemysł wytwarza on ⅓ PKB. Szczególną rolę
odgrywa hutnictwo; Słowacja zajmuje 32. miejsce na świecie pod względem produkcji stali.
Ponad 40% powierzchni kraju zajmują użytki rolne. Samo rolnictwo jest zmechanizowane, a
przez to wydajne. Uprawia się głównie pszenicę, kukurydzę, jęczmień, buraki cukrowe,
winorośl i tytoń. Pozyskanie drewna jest tam na jednym z wyższych poziomów w Europie.

Rosja

W Rosji znajdują się największe na świecie złoża zasobów naturalnych: drewna, metali, ale
przede wszystkim paliw płynnych i surowców energetycznych ropy naftowej, gazu ziemnego,
węgla kamiennego i brunatnego. Korzystne położenie geograficzne zajmowanie dużych części
dwóch kontynentów, Europy i Azji

sprawia, że surowce energetyczne są transportowane

sieciami rurociągów do wielu innych państw.

W Rosji znajduje się też ¼ światowych zasobów słodkiej wody.

Rumunia

30% zdolnych do pracy osób w Rumunii zatrudnionych jest w rolnictwie. Odznacza się ono niskim
zmechanizowaniem oraz zużyciem nawozów sztucznych (najmniej w Europie). Użytki rolne zajmują
63% powierzchni Rumunii. Uprawia się tam głównie kukurydzę, pszenicę, żyto, jęczmień, buraki
cukrowe, ziemniaki. konopie i tytoń. Wydobywa się głównie ropę naftową, która

zaspokaja połowę krajowego zapotrzebowania na ten surowiec, i gaz ziemny, które zaspokaja
70% zapotrzebowania.
Bułgaria

Bułgaria posiada niewielkie pokłady bogactw naturalnych, takich jak ropa, gaz ziemny czy
węgiel (większość pokładów stanowi węgiel brunatny). Mimo to jest jednym z niewielu
eksporterów energii w regionie Europy Południowej. Strategiczne położenie umożliwia
wykonywanie na terenie kraju tranzytu gazu ziemnego i ropy naftowej z Rosji.
Węgry

Węgry charakteryzują się zróżnicowanymi glebami. Ze względu na dobre warunki do upraw,
węgierskie rolnictwo należy do jednych z wydajniejszych w Europie. Użytki rolne zajmuję
ponad 65% powierzchni kraju, z czego prawie połowa to czarnoziemy. Uprawia się tam
pszenicę, kukurydzę, jęczmień, owies, żyto, buraki cukrowe, słoneczniki, ziemniaki, winorośl i
tytoń. Węgry są ważnym producentem papryki, która stała się symbolem tego kraju. Rozwinięte
jest też sadownictwo, warzywnictwo i hodowla; hoduje się bydło, trzodę i owce.
Bogactwo żyznych gleb równoważy fakt występowania niewielkich złóż zasobów naturalnych
większość surowców trzeba importować. Eksploatuje się nieliczne złoża rudy żelaza, manganu,
cynku, ołowiu, miedzi, uranu i węgla kamiennego.
Rozwinięty na Węgrzech jest przemysł elektromaszynowy i spożywczy. Kraj może się
pochwalić jedną z największych w Europie produkcji odbiorników radiowych oraz dużym
udziałem w produkcji lodówek i zamrażarek.
Mołdawia

Mołdawia jest silnie uzależniona od importu paliw i surowców, które dostarcza jej przede
wszystkim Rosja. Użytki rolne stanowią 76% kraju; uprawia się głównie pszenicę, kukurydzę,
jęczmień. Bardzo ważną rolę odgrywa uprawa winorośli i produkcja win.

Szwecja

Szwecja jest największym producentem rud żelaza w Europie. Eksploatacja bogactw
naturalnych odgrywa tam ważną rolę ważnym źródłem zasobów są też lasy (zajmują 66%
powierzchni kraju) i rzeki. Grunty rolne i sady zajmują nieco ponad 6% powierzchni kraju, ale
mimo to rolnictwo zaspokaja potrzeby wewnętrzne Szwecji. Jego podstawą jest hodowla bydła,
trzody chlewnej, owiec i drobiu. Za kołem podbiegunowym hoduje się renifery.

Norwegia

Norwegia jest, po Arabii Saudyjskiej i Rosji, trzecim światowym eksporterem ropy naftowej
gospodarka tego kraju oparta jest na wydobyciu i eksporcie właśnie ropy, gazu ziemnego i
rybołówstwie. Pod względem importu Norwegia stawia na maszyny, urządzenia, środki
transportu, odzież i żywność (warunki naturalne wyjątkowo nie sprzyjają uprawie roślin).
Finlandia

W Finlandii wydobywa się m.in. rudy miedzi, żelaza, cynku i ołowiu, chromu, złoto, srebro i
surowce budowlane, brakuje jednak surowców energetycznych. Bardzo mała jest tam
powierzchnia użytków rolnych (7,6% powierzchni kraju). Dobrze rozwiniętym sektorem
gospodarczym jest natomiast leśnictwo (lasy zajmują aż 72% powierzchni kraju) i rybołówstwo.
Hoduje się bydło typu mlecznego, trzodę chlewną, owce i renifery (na północy).
Dania

W Danii eksploatowana jest ropa naftowa i gaz ziemny oraz węgiel brunatny, surowce
chemiczne i budowlane. Rozwinięty jest przemysł maszynowy, metalowy, chemiczny i
petrochemiczny, oraz tradycyjne duńskie przemysły: spożywczy, piwowarski, stoczniowy i
ceramiczny. Wysoka jakością odznaczają się duńskie meble, odzież i zabawki (któż nie układał
klocków Lego?).
Produkcja żywności w Danii trzykrotnie przewyższa potrzeby kraju, dostarczając tym samym
ważnego towaru eksportowego.

Turcja

Turcja posiada spore zasoby surowców mineralnych. Wydobywa się tam rudy żelaza, chromu
(kraj ten jest jednym z największych producentów tego surowca), boksytów, rudy miedzy,
cynku i ołowiu, srebro i złoto. Eksploatuje się węgiel brunatny i kamienny oraz ropę naftową.
Najstarszymi i najlepiej rozwiniętymi gałęziami przemysłu są włókiennictwo i przemysł odzieżowy
(wykorzystuje się w nich surowce krajowe) oraz spożywczy (cukrowniczy, mleczarski i

tytoniowy). Użytki rolne zajmuję połowę powierzchni kraju. Turcja jest największym światowym
producentem rodzynek sułtańskich.

Ukraina

Ukraina dysponuje wielkimi zasobami rud manganowych i żelaza, uranu, węgla koksującego,
siarki rodzimej, soli kamiennej i potasowej oraz surowców do produkcji cementu. Tamtejsze
zasoby naturalne jakościowo są jednymi z najlepszych na świecie.
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