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Europa ma nie lada problem. 
Na rynku brakuje drewna, 
podstawowego materiału 
stosowanego w branży kon-
strukcyjnej i budowlanej, 
a to znajduje odzwierciedle-
nie na rynku palet. Są jednak 
przedsiębiorstwa, które nie 
muszą się martwić o dostęp-
ność palet. Chodzi o firmy, 
które zdecydowały się wy-
najmować je od profesjonal-
nych dostawców. Należą do 
nich klienci IPP Pooling.

Jest kilka przyczyn deficytu drewna 
w Europie. Należy do nich m.in. dłu-

ga i mroźna zima, która zwiększyła za-
potrzebowanie na drewno, a do tego 
doszedł kryzys polityczny na Białoru-
si – kraj ten jest istotnym eksporterem 

PALETA
NIE MUSI BYĆ 
TOWAREM 
DEFICYTOWYM

drewna. Szybko rosnący popyt na 
drewno w Chinach skłonił z kolei euro-
pejskie tartaki do wysłania zapasów 
surowca do Państwa Środka.
W efekcie perturbacji ceny drewna 
poszybowały w górę – pod koniec 
kwietnia były o 200 proc. wyższe niż 
przed rokiem. Z deficytem drewna 
mierzą się też producenci palet. Poza 
drewnem widać symptomy braku także 
pozostałych składników stosowanych 
przy produkcji palet, czyli elementów 
plastikowych i stalowych, a nawet kleju. 

Problem z dostępnością tych produk-
tów nie powinien zaskakiwać. Pande-
mia unieruchomiła wiele zakładów pro-
dukcyjnych, zaś popyt na palety (ale też 
np. kontenery) szybko rośnie, ponieważ 
dynamicznie rozwija się wymiana han-
dlowa między Chinami a USA i Europą.

SPOSÓB PIERWSZY: 
PRZEWIDYWANIE ZAMÓWIEŃ
Aby zapobiec ewentualnym proble-
mom wynikającym z chwilowej nie-
dostępności surowców, dobrą praktyką 

Fot. IPP

Z deficytem drewna mierzą się producenci palet. 
Poza drewnem widać symptomy braku pozostałych 
składników stosowanych przy produkcji palet, czyli 
elementów plastikowych i stalowych, a nawet kleju
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jest ścisła współpraca użytkowników 
palet z ich producentami. Chodzi 
o zgłaszanie dostawcom prognoz 
swoich zamówień. Dzięki prognozie 
popytu producenci będą w stanie efek-
tywnie planować produkcję w okresie 
niedoborów.
Problem z dostępnością palet dotyczy 
całej Europy. Jeden z największych 
dostawców palet, firma IPP wskazuje, 
że przewidywania zamówień będą 
pomocne zarówno dla użytkowni-
ków jak i producentów palet. Sami 
użytkownicy mogą jednak w prosty 
sposób zabezpieczyć się przed konse-
kwencjami deficytu drewna. Zamiast 
kupować i rozwijać własny zapas 
palet, powinni skorzystać z oferty 
wynajmu palet. Od dwóch lat w Pol-
sce takie usługi świadczy zamknięty 
pool paletowy: IPP Pooling Polska. 
– Wynajem palet jest rozwiązaniem 
prostym i tanim, a przede wszystkim 

bezpieczniejszym od posiadania 
własnych zapasów palet. My dostar-
czamy palety pod wskazany adres, 
odbieramy je, a w miarę potrzeb 
także naprawiamy w centrum serwi-
sowym – opowiada Tomasz Sączek, 
dyrektor zarządzający w IPP Pooling 
Polska. – Klienci nie muszą zaprzą-
tać sobie głowy rynkiem palet czy 
kryzysem na rynku drewna, a ofero-

wane przez nas stawki nie zmieniają 
się w zależności od koniunktury na 
rynku logistycznym – dodaje.

POOLING TO 
OSZCZĘDNOŚĆ CZASU
Klientami IPP są firmy z branży FMCG, 
DIY, sieci handlowe oraz firmy przemy-
słowe. Wśród nich są lokalne podmioty, 
jak i duże, międzynarodowe koncerny. 
Oferta IPP jest na tyle różnorodna, że 
każde przedsiębiorstwo znajduje roz-
wiązanie dla siebie. Tym bardziej, że jest 
to oferta przejrzysta. – Usługobiorca 
składa zamówienie, a resztą, łącznie 
z dostarczeniem palet, odbiorem po 
usłudze, sortowaniem, kontrolą ich 
stanu, naprawą, a w przypadku zuży-
cia – utylizacją, zajmuje się operator, 
czyli IPP. Klient nie musi się angażować, 
a dzięki temu zyskuje to, co najważ-
niejsze w biznesie – czas – opowiada 
Tomasz Sączek. 

Fot. IPP

Sami użytkownicy 
mogą w prosty sposób 
zabezpieczyć się przed 

konsekwencjami deficytu 
drewna. Zamiast kupować 

i rozwijać własny zapas 
palet, powinni skorzystać 

z oferty wynajmu palet
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