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Samotny rejs dookoła świata

ÔÔRedakcja, fot. DHL

Po latach przygotowań, Susie Goodall wyruszyła w nieprzerwaną, solową podróż dookoła
świata w ramach Golden Globe Race 2018. Jest
jedyną kobietą i najmłodszym zawodnikiem
spośród 19 żeglarzy, którzy spróbują ukończyć regaty bez żadnej pomocy z zewnątrz
i bez nowoczesnego wyposażenia, odtwarzając warunki oryginalnej trasy wygranej przez
Sir Robina Knox-Johnstona w 1969 roku. DHL
Express cały czas zapewniało Susie wsparcie
logistyczne – od modernizacji jachtu, poprzez
dostarczenie takich elementów, jak panele
solarne i wodoszczelne drzwi. DHL Express
zorganizował także konkurs na wybór nazwy
dla jachtu. Jacht DHL Starlight będzie domem
Susie przez nadchodzące 300 dni.
Susie Goodall

Joanna Kowalewska

Awans w strukturach
AXI IMMO

ÔÔRedakcja, fot. AXI IMMO

Z początkiem sierpnia na stanowisko Chief
Operating Officer została nominowana Joanna
Kowalewska związana z firmą niemal od jej
początku. Joanna Kowalewska w firmie łączyła
kompetencje prawne, transakcyjne i związane
z zarządzeniem biurem, czego ukoronowaniem
jest jej awans na Dyrektora Operacyjnego firmy
AXI IMMO.
Joanna Kowalewska była jednym z pierwszych pracowników firmy AXI IMMO, która
powstała w 2009 r. Joanna wspierała rozwój
firmy świadcząc usługi prawne, ale też obsługując klientów korporacyjnych i zajmując się
bieżącą obsługą biura. Na nowym stanowisku Dyrektor Operacyjnej będzie nadal brała

WIĘCEJ na str. 2

udział w projektach dla kluczowych klientów
firmy oraz odpowiadała za współpracę międzynarodową i przetargi, w którym bierze
udział AXI IMMO. W zakresie kompetencji Joanny będzie również zarządzanie współpracą
pomiędzy działami.
– Joanna jest z nami od samego początku
i stanowi ważny filar AXI IMMO. Jej wiedza, doświadczenie i zaangażowanie miały ogromny
wpływ na sukces i dzisiejszą pozycję AXI IMMO
na rynku. Nominacja na stanowisko Dyrektor
Operacyjnej jest kolejnym krokiem w rozwoju
kompetencji zespołu AXI IMMO – komentuje
Renata Osiecka, założycielka i właścicielka
AXI IMMO.
– Awans na stanowisko Dyrektor Operacyjnej jest dla mnie wyróżnieniem i jednocześnie motywacją do dalszej pracy. Moim celem
jest wzrost efektywności biznesowej poprzez
usprawnienie mechanizmów organizacji i procesów operacyjnych w poszczególnych działach
firmy – dodaje Joanna Kowalewska.
Nowa dyrektor z branżą nieruchomości związana jest blisko 12 lat. Przed dołączeniem do
zespołu AXI IMMO pracowała w dziale finansowym firmy Panattoni Europe, gdzie odpowiadała za pozyskiwanie finansowania dla projektów
deweloperskich. Joanna Kowalewska ukończyła
wydział prawa na UKSW w Warszawie.

CHARYTATYWNY
BIEG BIZNESOWY
ÔÔDachser, fot. Dachser

Dachser, jeden z wiodących operatorów
logistycznych, został sponsorem siódmej
edycji Poland Business Run 2018. Dachser
wspiera fundację już po raz kolejny, tym
razem sponsorując bieg w Warszawie,
Poznaniu, Łodzi i Katowicach. Największy
w Polsce charytatywny bieg biznesowy
ma na celu zebranie środków na rzecz
osób z niepełnosprawnościami. Również
pracownicy Dachser są zaangażowani
w wydarzenie: w czterech miastach wystartuje aż 11 drużyn reprezentujących
różne oddziały operatora.
W niedzielę, 2 września, w dziewięciu miastach Polski – Krakowie, Poznaniu, Katowicach, Łodzi, Warszawie, Wrocławiu,
Gdańsku, Lublinie i Rzeszowie odbędzie
się charytatywny bieg biznesowy Poland
Business Run, w którym wystartuje załoga
Dachser. Bieg ma charakter sztafetowy
– w każdej z nich występuje pięciu zawodników. W tym roku do rywalizacji o szczytny cel zgłosiło się aż 55 pracowników operatora logistycznego. W poznańskim biegu
udział wezmą cztery zespoły Dachser.
W Warszawie i Łodzi w barwach operatora
wystartują po trzy sztafety. W Katowicach
pobiegną natomiast pracownicy z oddziaWIĘCEJ na str. 2
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NOWE OGNIWO
W AZJATYCKIEJ SIECI

Charytatywny bieg biznesowy
– ciąg dalszy ze strony 1.

ÔÔDachse, fot. Dachser

Dachser, globalny operator logistyczny,
podążając za silnym wzrostem gospodarki w regionie Azji i Pacyfiku, kontynuuje rozwój swojej sieci w Indiach. Nowy
oddział w mieście Gurugram, prężnym
ośrodku biznesowym, położonym w północnej części kraju, ma zapewnić jeszcze
lepszą współpracę firmy z klientami.
Dachser otworzył oddział w dynamicznie
rosnącym centrum finansowo-przemysłowym w Indiach, aby umożliwić dostęp
do swoich usług szerszej bazie klientów.
Nowy obiekt wpłynął także na zwiększenie
przestrzeni ładunkowej operatora.
– Nasze nieustanne starania i zaangażowanie związane z zapewnieniem rozwiązań inteligentnej logistyki dla wszystkich
naszych klientów przyczyniły się do dalszego wzrostu firmy, co wpłynęło też na
konieczność przeniesienia się do nowego
obiektu w północnych Indiach – mówi
Huned Gandhi, Dyrektor Zarządzający
Dachser Air & Sea Logistics w Indiach.
Miasto Gurugram to logiczny wybór
dla Dachser. W ostatnim czasie obszar
ten podlegał dynamicznej urbanizacji
– Gurugram zajmuje trzecie miejsce
w Indiach pod względem wysokości dochodów na osobę. Jako satelickie miasto Delhi, położone na północy kraju,
stanowi także lokalizację dla ponad 250
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łu Dachser w Sosnowcu. Dystans dla każdego uczestnika wynosi około 3,8 km.
– W Dachser od lat angażujemy się
w liczne projekty prospołeczne zarówno
w skali międzynarodowej, jak i krajowej.
Tym razem, współpracując z Fundacją
Poland Business Run, chcemy udzielić
wsparcia osobom niepełnosprawnym ruchowo. Pracownicy Dachser w tej szczytnej akcji wezmą udział już po raz drugi.
W ubiegłym roku w trzech miastach Polski
pobiegło trzydziestu naszych pracowników, a w tej edycji wystartuje ich prawie
dwa razy więcej. Bardzo się cieszę, że akcja staje się coraz popularniejsza w naszej
firmie. Dzięki temu wspólnie możemy pomóc w pozyskaniu funduszy na rehabilitację czy spełnianie marzeń podopiecznych
fundacji – mówi dr inż. Grzegorz Lichocik,
prezes Dachser w Polsce.
W wydarzeniu wezmą udział osoby pracujące na różnych stanowiskach w Dachser – zarówno pracownicy magazynów
i terminali, jak i kadra managersko-administracyjna. – Nie trzeba być zawodowym
biegaczem, aby się zaangażować w to
wydarzenie. Z Dachser w Poland Business
Run startują zarówno osoby, które uprawiają sport na co dzień, jak i takie, które
dopiero rozpoczynają swą przygodę z bieganiem. To też doskonała okazja do integracji dla naszych pracowników. Każdy,
kto czuje ducha pracy zespołowej i chce
się bawić, może wspomóc akcję – dodaje
prezes Dachser.
Samotny rejs dookoła świata
– ciąg dalszy ze strony 1.
„To wspaniałe uczucie, że mogliśmy pomagać
Susie od momentu przygotowań aż do startu. Od
początku wszyscy w DHL obserwujemy zmagania
Susie z ogromną dumą, a fakt, że ukończy wyścig
w czasie naszego 50lecia, czyni jej wyczyn jeszcze
bardziej wyjątkowym dla wszystkich w DHL” – powiedział Ken Allen, prezes DHL Express.
„Opłynięcie kuli ziemskiej na jachcie było
marzeniem Susie od najmłodszych lat. Jej determinacja i wytrwałość, aby to urzeczywistnić, są
naprawdę inspirujące. Charakter, którym Susie
musi wykazać się w trakcie tego niewiarygodnego wydarzenia, odzwierciedla wartości, które
wszyscy dzielimy w DHL Express. Susie będzie
potrzebować prędkości – aby wygrać wyścig,
ducha walki – by stawić czoło przeciwnościom
losu. Wiele rzeczy będzie robić po raz pierwszy. Będzie też potrzebować pasji, aby się nie
poddawać niezależnie od okoliczności. Susie
będzie żeglować samotnie, ale wspiera ją 100
000 pracowników DHL Express w ponad 220
krajach z całego świata” – dodał Allen.
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BOLID MARIA Z PROFESJONALNYM WSPARCIEM
ÔÔEXIDE, fot. EXIDE, PUT Motorsport

PUT Motorsport – zespół wyścigowy Politechniki Poznańskiej – zbudował kolejny, czwarty już bolid, który tym razem nazywa
się Maria. Poznańskich studentów wsparł m.in. Exide – znany producent akumulatorów marek Centra i Exide wyposażył „Marię”
w lekki i superwydajny akumulator Li-Ion.
BOLIDY PUT MOTORSPORT
Maria – po Cybinie, Wildzie i Warcie – to
czwarty wyścigowy bolid, który został skonstruowany przez studentów z Politechniki
Poznańskiej. Przed Marią, podobnie jak
przed jej poprzedniczkami, stoi najważniejszy cel – udział w międzynarodowych
zawodach Formuła Student dla inżynierskich zespołów uniwersyteckich. Zawody
składają się z punktowanych konkurencji,
na których oceniana jest wiedza inżynierska, ekonomiczna i menedżerska (konkurencje statyczne), a także przejazdy na czas
w 4 kategoriach oraz zużycie paliwa (konkurencje dynamiczne). Budowane na zawody Formula Student bolidy wyścigowe
są konstrukcyjnie zgodne z obostrzonymi
wymogami regulaminu zawodów.
BOLID WYŚCIGOWY MARIA
Nowy bolid to efekt kilkumiesięcznych
prac, a jego imię nie jest przypadkowe,
ponieważ swoją konstrukcję „zawdzięcza”
Marii Skłodowskiej-Curie. Dlaczego? Jak
tłumaczy zespół konstrukcyjny, warsztat,
w którym powstawał pojazd, znajduje się
na poznańskim placu, którego nazwa upamiętnia polską noblistkę: – To miejsce jest
wyjątkowe, bo to nasz drugi dom! – podkreśla Marta Lewandowska z zespołu PUT
Motorsport.
W czerwcu Maria przeszła intensywne
testy. – Taki sprawdzian pokazuje nam, co
powinniśmy udoskonalić, np. dopracować
wybrane elementy konstrukcyjne, zmienić
ustawienia zawieszenia, dostroić lepiej
silnik. Testy oznaczają także intensywny
trening kierowców. Podczas czerwcowych
prób z nowym bolidem przekonaliśmy

się, jak wielki potencjał w nim drzemie.
Jesteśmy pewni, że na zawodach Maria
pokaże, na co ją stać! – mówi z dumą
Marta Lewandowska.
AKUMULATOR DLA MARII
W kolejny projekt studentów zaangażowane są także firmy, które udzielają wsparcia
merytorycznego i sponsorskiego. Podobnie jak w przypadku poprzednio budowanych bolidów, i tym razem zespół PUT
Motorsport mógł liczyć na pomoc Exide
(nie tylko finansową).
– Bolid Maria został wyposażony w nowoczesny akumulator litowo-jonowy Exide Li-Ion, który przeznaczony jest do pojazdów sportowych i motocykli – wyjaśnia
Mariola Michalczyk, marketing manager

z Exide Technologies S.A. – Nasz akumulator sprawdził się już wcześniej w Cybinie, ponieważ jest wydajny, mały i bardzo
lekki. To ważne zalety w przypadku bolidu
wyścigowego, które mają wpływ na jego
ogólną masę. A im mniejsza masa bolidu
tym lepiej, dlatego liczy się waga każdego
elementu jego wyposażenia. Lekki akumulator to większe przyspieszenie i lepsza
wydajność pod względem odpowiedniego
zapasu mocy – wyjaśnia Mariola Michalczyk i dodaje: – Exide Li-Ion to akumulator
o bardzo niskim stopniu samorozładowania, więc zapewnia płynny rozruch, nawet
po długich okresach przestoju. Może być
montowany w różnych pozycjach i zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa
podczas eksploatacji.

WIĘCEJ INFORMACJI
O BOLIDZIE MARIA I PUT
MOTORSPORT:
• www.motorsport.put.poznan.pl
• www. facebook.com/put.motorsport/
O AKUMULATORZE EXIDE
DO MOTOCYKLI I POJAZDÓW
SPORTOWYCH:
• www.akumulator.pl/artykuły/akumulatory-do-motocykli

Chronometr wydarzeń

3

CH RO N O ME TR WYDARZE Ń

WZMOCNIENIE GLOBALNEJ SIECI
ÔÔKuehne + Nagel, fot. Kuehne + Nagel

Kuehne + Nagel poinformowało o pomyślnym przejęciu działalności firmy Panatlantic Logistics S.A. w Ekwadorze. Firma jest
jednym z liderów rynkowych w państwie w ramach transportu lotniczego produktów świeżych. To przejęcie pozwoli Kuehne +
Nagel na wzmocnienie swojej pozycji na rynku eksportowym do Stanów Zjednoczonych, Europy i regionu Azji.

„Logistyka towarów nietrwałych jest silnym motorem rozwoju dla Kuehne + Nagel. Po integracji dwóch liderów rynkowych w 2017 roku, przejęcie działalności
logistycznej dla produktów świeżych firmy
Panatlantic Logistics S.A. stanowi kolejny,
ważny krok w realizacji naszej globalnej
strategii. Nasz produkt KN FreshChain
oferuje skalowalne rozwiązania oraz najwyższe standardy transportu produktów
wrażliwych na temperaturę. Przejmując
firmę Panatlantics Logistics dalej wzmacniamy oraz rozwijamy naszą sieć dla świeżych produktów – największą w branży
logistycznej dla towarów nietrwałych – łą-

czącą państwa, będące głównymi producentami – z największymi rynkami zbytu.”
– powiedział Yngve Ruud, członek Zarządu
Kuehne + Nagel International AG, odpowiedzialny za transport lotniczy.
Panatlantic Logistics S.A. posiada swoją
główną siedzibę w stolicy Ekwadoru, Quito, założono ją w 1979 roku, natomiast
jej operacje prowadzone są w magazynie
z kontrolowaną temperaturą na lotnisku w Quito. Dotychczasowy wolumen
transportowy Kuehne + Nagel w połączniu z wartością towarów obsługiwanych
przez Panatlantic będzie równy 32.000 ton
eksportu lotniczego z Ekwadoru rocznie.

Wspólnie z obsługiwanymi produktami
świeżymi w Kolumbii, Peru, Brazylii oraz
Chile, Kuehne + Nagel zarządza ponad
120.000 ton rocznie w ramach eksportu
lotniczego produktów nietrwałych w regionie Ameryki Południowej i Centralnej.
„Jesteśmy bardzo dumni, że nasza firma
stała się częścią grupy Kuehne + Nagel.
Dzięki połączeniu sił stworzymy ogromny
potencjał i możliwości dla naszych Klientów. Nasza silna i niezawodna pozycja
na rynku w Ekwadorze pozwoli na wiele
nowych możliwości rozwoju i rozszerzenie oferowanych usług.”, powiedział Raul
Aragundi, Prezes Zarządzający oraz akcjonariusz Panatlantic Logistcs S.A.
„Pozyskując tak wyspecjalizowaną firmę, Kuehne + Nagel wzmacnia swoją pozycję lidera na jednym z głównych rynków
Ameryki Południowej w transporcie towarów nietrwałych, jednocześnie podnosząc
swoje znaczenie na regionalnym rynku
transportu lotniczego. Pomijając wspólną,
większą ilość ładunku oraz powstały efekt
synergii w ramach dotychczasowych operacji, zwiększamy atrakcyjność serwisów
i oferty o wartości dodanej dla naszych
Klientów, dzięki wykorzystaniu doświadczeń obu firm.” powiedział Ingo Goldhammer, Prezes Kuehne + Nagel w Ameryce
Południowej i Centralnej.

ROZBUDOWA PROLOGIS
PARK PRAGUE-AIRPORT
ÔÔPrologis, fot. Prologis

Prologis rozpoczął budowę piątego budynku magazynowego, o łącznej powierzchni
38 620 metrów kwadratowych, na terenie w pełni wynajętego Prologis Park Prague-Airport.
Budynek 3 będzie obejmował
27 370 metrów kwadratowych
powierzchni typu build-to-suit dla EYELEVEL, wiodącego czeskiego projektanta powierzchni handlowych, oraz
11 250 metrów kwadratowych
powierzchni spekulacyjnej.
Obiekt będzie miał 12 metrów
wysokości w świetle i będzie
wyposażony w inteligentny system smart meteringu,
oświetlenie LED, system odczytu tablic rejestracyjnych oraz
strefę wypoczynku. Zakończe-

nie budowy planowane jest na
czwarty kwartał 2018 r.
„Prologis Park Prague-Airport cieszy się największym
zainteresowaniem wśród naszych klientów w Czechach.
Każdy nowy budynek zostaje szybko wynajęty. Obecnie
swoje siedziby w Prologis Park
Prague-Airport ma czterech
klientów z sektora e-commerce, którzy łącznie wynajmują
41 630 metrów kwadratowych,
co jest sygnałem, że dzięki
swej idealnej lokalizacji park

może również pełnić funkcję
centrum dystrybucji typu Last
Touch™” – powiedział Martin
Baláž, vice president, leasing
and development, Prologis na
Czechy i Słowację.
Prologis Park Prague-Airport
położony jest przy zjeździe nr
7 z autostrady D6, w odległości
zaledwie pięciu minut jazdy
od portu lotniczego w Pradze.
Oprócz 38 620 metrów kwadratowych obecnie w budowie, park składa się z czterech
w pełni wynajętych budynków
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o łącznej powierzchni 87 400
metrów kwadratowych, z możliwością rozbudowy o kolejne
9 600 metrów kwadratowych.
Jego lokalizacja zapewnia doskonały dostęp do krajowych
i międzynarodowych szlaków
handlowych dzięki obwodnicy
D0, która łączy autostrady D5
i D1. Sieć komunikacji publicznej, w tym przystanek autobusowy znajdujący się na terenie
parku, zapewnia dobre połączenia z Kladnem i Pragą oraz
ze stacją kolejową.
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Grupa Transporeon i TIM Consult łączą siły

ÔÔTransporeon, fot. Transporeon

Grupa Transporeon połączyła się z TIM Consult,
międzynarodową firmą consultingową działającą w obszarze logistyki. Połączenie umożliwi zaoferowanie klientom na całym świecie,
opartej na chmurze platformy dla inteligentnej
logistyki transportu oraz najlepszych, multimodalnych rozwiązań w zakresie zarządzania
realizacją zamówień na przewozy. Wszystko to
będzie połączone z doradztwem biznesowym,
opartym o ogromną wiedzę na temat dynamiki
rynku transportowego w czasie rzeczywistym.
Firma TIM Consult została założona w Niemczech w 1995 roku. Na całym świecie świadczy
usługi doradcze w zakresie logistyki, market
intelligence oraz procurement, we wszystkich
branżach oraz rodzajach transportu.
Dzięki poszerzeniu platformy Transporeon
o portfolio TIM Consult, klienci będą mogli
czerpać korzyści z nowych, wysokiej jakości
rozwiązań w obszarze badań rynkowych, a także z usług doradczych oraz jeszcze szybszego
dostępu do innowacyjnych aplikacji do analizy
Big Data. Z kolei TIM Consult będzie mógł rozwinąć swoją działalność, zyskując dostęp do
szerokiej bazy podmiotów działających na ryn-

Czysta logistyka

ÔÔDachser, fot. Dachser

Dachser, jeden z wiodących operatorów logistycznych, prowadzi
dostawy dla Flowey – luksemburskiego producenta środków chemicznych używanych w myjniach
samochodowych. Dzięki połączeniu pasji i inteligentnej logistyki,
współpraca ta umożliwia sprawny
transport towarów, w tym substancji niebezpiecznych, oraz
sprzyja dalszej ekspansji firmy.
Myjnia przyszłości? W tej branży, podobnie jak w wielu innych,
w pierwszej kolejności spogląda
się na rozwiązania stosowane
w Stanach Zjednoczonych. W końcu kraj ten może się poszczycić
obiektami, w których zwykłe mycie
staje się niezwykłym doświadczeniem. To tam znajdują się tunele,

ku logistycznym, połączonych ze sobą poprzez
platformy Transporeon, Mercareon i Ticontract.
Dziesiątki tysięcy zleceń transportowych są
przydzielane każdego dnia za pośrednictwem
naszych platform w chmurze, a każdego roku
przeprowadzane są przetargi na przewozy
o wartości około 10 miliardów euro. W tym
obszarze wciąż widzimy jednak ogromny, niewykorzystany potencjał. Dzięki połączeniu z TIM
Consult możemy zaoferować naszym klientom
jeszcze szerszy zakres usług consultingowych
oraz bardziej kompleksowe rozwiązania, przy
ich jednoczesnej, dalszej optymalizacji – mówi
Martin Mack, CTO & Managing Partner w Grupie Transporeon.
W ramach Transporeon, poszerzamy zasięg
działalności i uzyskujemy dostęp do najwyższej klasy ekspertyzy z zakresu IT. Dzięki połączeniu naszych sił oraz know-how możemy
zaoferować klientom na całym świecie szereg
innowacyjnych usług i narzędzi – dodaje Björn
Klippel, Managing Partner/CEO oraz założyciel
TIM Consult GmbH.
W wyniku połączenia obu firm, TIM Consult
będzie w 100% należał do Grupy Transporeon.

przypominające scenę z hitowego
filmu „Park Jurajski” czy używa się
piany do mycia w najróżniejszych
kolorach tęczy. Choć w przypadku
Europy nie jest jeszcze tak kolorowo, automatyczne myjnie mają
tutaj długą historię: w Niemczech
technologię polegającą na wykorzystaniu dwóch szczotek działających na torach wokół samochodu
opatentowano w 1962 r.
Od tamtej pory myjnie samochodowe zaczęły stanowić stały
element codziennego życia oraz
źródło inspiracji dla wynalazców
i przedsiębiorców, takich jak Filippo Florio oraz Simon Weynachter,
którzy w 1990 r. założyli firmę Flowey, specjalizującą się w środkach
czyszczących używanych w myjniach samochodów osobowych
i ciężarówek. Zaczęli od małego
przedsiębiorstwa, ale w krótkim

TIM Consult Transporeon Group Management

Jednak biura spółki w Mannheim (Niemcy)
oraz w Nowym Jorku będą nadal prowadzić
niezależną działalność, podobnie jak jednostki
biznesowe „Warehousing and Intra-Logistics”
oraz „Waste Management”, które realizują swoje strategie rozwoju w ramach wyspecjalizowanych zespołów.
Björn Klippel został akcjonariuszem Grupy Transporeon, pozostając jednocześnie na
stanowisku dyrektora zarządzającego TIM
Consult. Natomiast Oliver Kahrs, związany
z Transporeon od 2008 roku i pełniący funkcję
dyrektora strategicznego, został mianowany
dodatkowym dyrektorem zarządzającym TIM
Consult. Wspólnie będą odpowiadali za rozwój
oraz innowacje.

czasie znacznie się rozwinęli. Dziś,
w swojej siedzibie głównej w mieście Bissen w Luksembugu, firma
zatrudnia 50 pracowników, osiągając rocznie przychody w wysokości
10 milionów euro. Do jej kluczowych klientów należą operatorzy
myjni samochodowych, a głównym
rynkiem zbytu jest Francja. To właśnie tam na początku lat 90-tych
Filippo Florio dostrzegł potencjał
rozwoju, który zainspirował go do
wejścia na rynek produktów do mycia pojazdów – od tamtego czasu
stał się głównym dostawcą środków
czyszczących do samochodów osobowych i ciężarowych we Francji.
Dwa lata temu transport produktów Flowey powierzono Dachser.
W ubiegłym roku operator przewiózł ponad 2 tys. ton towarów
„made in Luxembourg”, z czego
większość została wysłana do Francji. Jednak dystrybucja takich produktów jest sporym wyzwaniem
– przede wszystkim dlatego, że
połowę transportowanych towarów Flowey stanowią substancje
chemiczne, z których część podlega
przepisom ADR, dotyczącym przewozu drogowego ładunków niebezpiecznych. Ponadto przy dostawach
do myjni samoobsługowych należy
wziąć pod uwagę fakt, że najczęściej nie ma na miejscu osoby, która
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mogłaby odebrać towar. Oznacza
to, że dostarczanie wielu przesyłek musi się odbywać w ramach
ustalonego harmonogramu. Wybór
odpowiedniego partnera logistycznego ma również niemałe znaczenie ze względu na dystrybucję na
tzw. ostatniej mili. Według Filippo
Florio to właśnie etap przekazywania przesyłki klientowi jest najwrażliwszą częścią całego zamówienia,
bo w tym momencie zamawiający
wyrabia sobie ostateczną opinię.
Decyzja o powierzeniu realizacji
przewozów firmie Dachser okazała
się dobrym krokiem. Odkąd Flowey rozpoczęła współpracę z operatorem, znacznie spadła liczba
uszkodzonych przesyłek. Ponadto
zmniejszyły się koszty obsługi związane ze śledzeniem przesyłek i odpowiadaniem na pytania klientów.
Obecnie firmie Flowey szczególnie zależy na pozyskaniu klientów z sektora B2B w segmencie
czyszczenia samochodów ciężarowych. Zostały już położone pod
to fundamenty: Flowey jest teraz
połączony z Dachser poprzez interfejs EDI, dzięki czemu funkcjonujący dotychczas proces ręcznego wprowadzania danych, stał się
przeszłością. Wszystko to dobrze
wróży dla bezbłędnej logistyki
w branży myjni samochodowych.
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NOWA JAKOŚĆ NA RYNKU
E-COMMERCE W POLSCE
ÔÔAllegro, fot. Allegro

Dziś wystartowała nowa usługa o nazwie Allegro Smart! Płacąc
49 złotych na rok będzie można skorzystać nawet z 365 darmowych dostaw. Dzięki sieci ponad 15 tysięcy paczkomatów
i punktów odbioru, usługa Allegro Smart! dostępna jest dla
klientów w całym kraju. Allegro Smart! to kolejny pionierski
krok w historii Allegro, który zmienia reguły gry w polskim
handlu elektronicznym.

Allegro od 18 lat ułatwia życie klientom, oferując przez internet niemal
nieograniczony wybór produktów w doskonałych cenach, co pozwala
Polakom zaoszczędzić pieniądze i czas. Z Allegro Smart! zakupy online
w Polsce staną się jeszcze wygodniejsze i jeszcze tańsze.
„Allegro Smart! to produkt przygotowany z myślą o klientach, którzy
oczekują maksymalnej wygody zakupów online oraz niskich kosztów
dostaw. Każdy może teraz zamówić w ciągu roku nawet 365 darmowych
przesyłek do paczkomatów lub punktów odbioru za jedyne 49 zł. Koszt
usługi zwraca się już po 6-7 dostawach, podczas gdy klienci dokonują
na Allegro przeciętnie znacznie większej liczby zakupów w ciągu roku.
Usługę celowo oparliśmy o paczkomaty i punkty odbioru, ponieważ są to
metody dostawy chętnie wybierane przez naszych klientów, dla których
często są one najwygodniejsze. Widzimy istotny wzrost zainteresowania
tymi metodami dostawy. Już na starcie na Allegro dostępnych jest 30 milionów ofert oznaczonych ikoną Allegro Smart!” – mówi Grzegorz Czapski,
dyrektor ds. rozwoju Allegro.
W ciągu ostatniego roku liczba zakupów realizowanych z dostawą
do paczkomatów i punktów odbioru wzrosła na Allegro o 40 procent.
Natomiast w ciągu ostatnich dwóch lat liczba oferowanych produktów,
które można zamówić do punktów odbioru lub paczkomatów wzrosła
na Allegro prawie trzykrotnie.
„W Allegro jesteśmy całkowicie skupieni na potrzebach kupujących. Dlatego od lat szybko dostosowujemy się do ich oczekiwań i wykorzystujemy
technologię do tworzenia usług, dzięki którym ich życie staje się łatwiejsze.
Ogromny wybór ofert i najlepsze ceny sprawiają, że Allegro co miesiąc
odwiedza 17 milionów klientów. Allegro Smart! to prawdziwy przełom
w polskim e-commerce. Dzięki tej usłudze można zapomnieć o kosztach
dostawy i skupić się na przyjemności zakupów” – uważa Francois Nuyts,
prezes Allegro. „Już dziś klienci kupują na Allegro bardzo często. Liczę,
że dzięki Allegro Smart! uda nam się zachęcić ich do jeszcze częstszych
zakupów. Nowa usługa nie tylko uczyni ich życie łatwiejszym, ale będzie
także impulsem do dalszego rozwoju polskiego e-commerce. To ogromna
szansa dla 125 tysięcy polskich przedsiębiorców – głównie małych i średnich firm – sprzedających na Allegro” – dodaje Francois Nuyts.

CSR-owiec, czyli kto?

ÔÔFOB

Rozwój koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju spowodował
wzrost zapotrzebowania firm na
specjalistów w tym zakresie. Forum Odpowiedzialnego Biznesu
wraz z partnerami postanowiło
przyjrzeć się pożądanym kompetencjom oraz najważniejszym
wyzwaniom stojącym przed pracownikami odpowiedzialnymi za
kwestie CSR w firmie. Efektem tych
prac jest najnowsza analiza tematyczna FOB „CSR-owiec, czyli kto?”.
Analiza tematyczna Forum Odpowiedzialnego Biznesu „CSR-owiec, czyli kto?” to efekt dyskusji
ekspertów FOB z przedstawicielami firm – partnerów stowarzyszenia, w tym szczególnie przedstawicieli: BGŻ BNP Paribas,
Banku Zachodniego WBK, Fundacji
WSPÓLNIE LafargeHolcim. W opracowaniu wykorzystano m.in. wyniki badania „Menedżerowie CSR”
z 2015 r. oraz dane z badania na
temat zawodu CSR-owca, przeprowadzonego w 2017 r. wśród
użytkowników portalu Odpowiedzialnybiznes.pl. Inspiracją do
opracowania analizy był rozwój
koncepcji CSR na rynku polskim,
który spowodował rosnące zapotrzebowanie firm na pracowników
specjalizujących się w dziedzinie
społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju.
– Najnowsza analiza tematyczna
Forum Odpowiedzialnego Biznesu
ma na celu wsparcie firm w poszukiwaniu specjalistów w zakresie
społecznej odpowiedzialności biznesu oraz uświadomienie zakresu i znaczenia pracy CSR-owca.
Publikacja pełni także rolę informatora dla studentów i absolwentów, którzy chcieliby podjąć pracę
w społecznie zaangażowanym biznesie – mówi Marzena Strzelczak,
Dyrektorka Generalna i Członkini
Zarządu Forum Odpowiedzialnego
Biznesu. – Obserwowany przez
nas rozwój koncepcji społecznej
odpowiedzialności biznesu pozwala z optymizmem patrzeć na
przyszłość tego zawodu – dodaje
Marzena Strzelczak.
Zadaniem CSR-owca jest wspieranie osiągania przez firmę celów
społecznych, środowiskowych, organizacyjnych oraz finansowych.
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Jego kluczowymi kompetencjami
są: myślenie systemowe, współpraca zewnętrzna, innowacje
społeczne, śledzenie trendów,
wartości wdrożone w działania.
W ogłoszeniach zazwyczaj nie jest
wymagany konkretny kierunek
studiów, choć jako preferowane
wykształcenie wskazuje się często
nauki społeczne.
– W najnowszej analizie tematycznej przyjrzeliśmy się kompetencjom, zakresowi zadań oraz
wymaganiom stawianym kandydatom w przykładowych ofertach
pracy – wyjaśnia Katarzyna Mróz,
menedżerka projektów w Forum
Odpowiedzialnego Biznesu. – Społeczna odpowiedzialność związana jest z ciągłym poszukiwaniem
nowych rozwiązań, badaniem potrzeb, współpracą z różnorodnymi
grupami interesariuszy, inicjowaniem działań, śledzeniem trendów
z zakresu rozwoju zrównoważonego – i na te potrzeby firmy odpowiada właśnie CSR-owiec – mówi
Katarzyna Mróz.
– Obszar społecznej odpowiedzialności biznesu łączy kompetencje biznesowe i społeczne. W codziennej pracy CSR-owca niezbędne
są trzy kluczowe aspekty: empatia,
interdyscyplinarność i umiejętność
współpracy. Osoba odpowiedzialna
za CSR w danej instytucji powinna rozumieć jak funkcjonuje biznes
i jaki wywiera wpływ na gospodarkę, otoczenie i środowisko naturalne. Inspirowanie i wspieranie
odpowiedzialnego rozwoju organizacji to codzienność w naszej pracy,
która połączona z pasją i poczuciem
misji przynosi wymierne korzyści –
mówi Maria Krawczyńska, ekspert
ds. społecznej odpowiedzialności
biznesu w Banku BGŻ BNP Paribas,
firmie która zainspirowała do podjęcia tematu analizy.
Analizy tematyczne Forum
Odpowiedzialnego Biznesu to
cyklicznie wydawane publikacje,
których celem jest dostarczenie
informacji na kluczowe dla CSR
temat w zwięzłej i przystępnej formie oraz przedstawienie różnych
punktów widzenia, które pojawiają
się w dyskursie publicznym. Wydane do tej pory analizy dostępne są
w „bazie wiedzy” na portalu Odpowiedzialnybiznes.pl (http://odpowiedzialnybiznes.pl/typ-publikacji/
publikacje-fob/).
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5 minut do złota

ÔÔCTL Logistics, fot. CTL Logistics

Krzysztof Bałc, Paweł Sojecki oraz Jan Bach, na
co dzień pracownicy CTL Logistics, w niedzielę
zdobyli brązowy medal w krajowych zawodach triathlonowych. Dystans 226 km pokonali
w 9 godzin i 26 minut. Zwycięzcy byli lepsi zaledwie o 5 minut i 6 sekund.
Kolejarze z CTL Logistics, w różnym składzie,
w kategorii sztafet startują nieprzerywanie od
2012 r. Przed sześcioma laty zajęli pierwsze
miejsce. W tym roku ponownie celowali w złoty
medal. Do zawodów zatem intensywnie przygotowywały się 4 osoby. – Sztafeta jest dla nas najważniejsza. Wystartuje w niej trzech będących
w najlepszej formie. Czwarty spróbuje swoich
sił w rywalizacji indywidualnej – zapowiadał
przed zawodami specjalista ds. raportowania
finansowego Michał Łubian.
Ostatecznie CTL Logistics na zawodach
w Bydgoszczy reprezentował kontroler biz-

nesowy Krzysztof Bałc, dyspozytor ds. drużyn
trakcyjnych Paweł Sojecki oraz członek zarządu CTL Logistics GmbH Jan Bach. Dystanse
3,8 km, 180 km i 42,194 km pokonali kolejno
płynąc, jadąc na rowerze oraz biegnąc w 9 godzin i 26 minut. Rywalizacja o najwyższy stopień na podium pomiędzy trzema drużynami
była bardzo zacięta. Reprezentantom CTL
Logistics do pierwszego miejsca zabrakło
zaledwie 5 minut i 6 sekund, a do drugiego miejsca 1 minuty 43 sekund. Najlepsza
z kolejnych drużyn minęła linię mety… godzinę później. – Daliśmy z siebie wszystko. Na
szczególne wyróżnienie zasługuje jednak Jan
Bach. To dzięki jego postawie awansowaliśmy
po dwóch częściach trasy na trzecie miejsce
i dzięki niemu niewiele zabrakło do drugiego
i pierwszego miejsca – podsumowuje Paweł
Sojecki.

Zawody OceanLava Triathlon Polska odbyły
się 19 sierpnia w Bydgoszczy i Borównie. Są
najstarszymi i największymi zawodami triathlonowymi w kraju. – Panowie kolejny raz udowodnili, że pracownicy CTL Logistics są ambitni
i zaangażowani nie tylko w swoje służbowe
obowiązki, ale także po godzinach pracy. Nadal
będziemy ich wspierać w rozwoju tej pasji. To
istotny element budowania relacji wewnątrz
naszej firmy – zapowiada Prezes Zarządu CTL
Logistics Grzegorz Bogacki.

REKLAMA

TESTY PRZED
SZCZYTEM
PACZKOWYM
ÔÔRedakcja

DPD Polska podpisała umowę ze spółką
MAN Trucks & Bus Polska na dostarczenie pojazdów MAN TGE 3.140 w wersji
furgon. Samochody posłużą do testów
nowego podejścia do realizowania usług
kurierskich. Pilotaż zostanie przeprowadzony w okresie tegorocznego świątecznego szczytu paczkowego w największych oddziałach. Do projektu zapraszane
są osoby prowadzące działalność gospodarczą lub gotowe do jej założenia, ale
nieposiadające samochodu dostawczego.
Pilotaż odbędzie się w największych oddziałach DPD, m.in. w Poznaniu, Gdańsku,
Katowicach, Wrocławiu, Krakowie i Warszawie. – Przygotowania do tegorocznego
szczytu paczkowego rozpoczęliśmy wyjątkowo wcześnie, a efektem naszych prac
jest pilotażowy program z producentem
samochodów MAN – mówi Maciej Głowacki, Dyrektor ds. Operacji w DPD Polska.
Zamówienie obejmuje 140 pojazdów
MAN TGE. Pojazdy charakteryzują się wysokim poziomem bezpieczeństwa oraz
bogatym wyposażeniem, na które składają się m.in. klimatyzacja, system Start
& Stop, kierownica z regulacją w dwóch
płaszczyznach oraz fotel kierowcy amortyzowany pneumatycznie. Próg załadunku umieszczony jest na wysokości około
39 cm.

»Rozwiązania energetyczne dla
świata w ciągłym ruchu«

GNB – najlepsze rozwiązania technologiczne
wśród baterii przemysłowych
www.exide.com
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WYSOKA DYNAMIKA BRANŻY LEASINGOWEJ
ÔÔZPL, infografiki: ZPL

Związek Polskiego Leasingu, reprezentujący polski sektor leasingowy podał, że w I połowie 2018r. branża leasingowa sfinansowała inwestycje polskich firm o łącznej wartości 38,9 mld zł, przy 19,7 proc. dynamice rynku r/r. Z roku na rok rośnie udział firm
leasingowych w finansowaniu inwestycji, szczególnie inwestycji firm w ruchomości.
Na koniec czerwca 2018r.
łączna wartość aktywnego
portfela branży leasingowej
wyniosła 136,8 mld zł, osiągając 25 proc. dynamikę wzrostu
w ciągu ostatniego roku. Te
dane dowodzą rosnącej roli
branży leasingowej w finansowaniu krajowych inwestycji oraz istotnego znaczenia
leasingu dla przedsiębiorstw
z sektora MŚP.
„Branża leasingowa ma coraz większy wpływ na tworzenie
PKB w Polsce. Relacja wartości
inwestycji współfinansowanych przez sektor leasingowy
do łącznego PKB w Polsce była
na koniec 2017 na znacznie
wyższym poziomie niż w pozostałych krajach europejskich.
Nasze prognozy mówią o wzroście tego wskaźnika z 3,4 do
blisko 4% na koniec tego roku”
– powiedział Andrzej Krzemiński, Przewodniczący Komitetu
Wykonawczego Związku Polskiego Leasingu.
STRUKTURA RYNKU
FINANSOWANIA
PRZEDMIOTÓW
W I POŁOWIE 2018R.
Firmy leasingowe udzielają
finansowania w postaci leasingu i pożyczki inwestycyjnej, jednak to leasing stanowi
główny instrument finansowy
oferowany przez branżę. Klienci firm leasingowych, w ciągu
pierwszych sześciu miesięcy
roku, najczęściej finansowali
pojazdy osobowe i dostaw-

cze do 3,5 tony (45,6 proc.
udział w strukturze rynku). Na
drugim miejscu znalazły się
środki transportu ciężkiego
(26,6 proc. udział) oraz maszyny i inne urządzenia, w tym IT
(26,5 proc. udział). Pozostałe
transakcje dotyczyły nieruchomości (0,7%) i finasowania innych aktywów (0,5%).

TRENDY W GRUPACH
PRODUKTÓW
W pierwszej połowie 2018r.
ożywienie na rynku leasingu
było obserwowane we wszystkich głównych kategoriach
rynku ruchomości: pojazdów
osobowych i dostawczych do
3,5t (+21,1 proc. dynamika r/r),
maszyn i urządzeń, w tym IT

Bilans

(+21,2 proc. dynamika r/r) oraz
transportu ciężkiego (17,5 proc.
dynamika r/r). Finansowanie
nieruchomości pozostawało
w strefie spadków. W I połowie
2018r. polska branża leasingowa sfinansowała pojazdy lekkie
o łącznej wartości 17,8 mld zł,
czyli o 21,2% więcej niż przed
rokiem, znacząco wspierając
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DOBRE TEMPO ROZWOJU I WZROST PRZYCHODÓW
ÔÔID Logistics Polska, fot. ID Logistics Polska

ID Logistics, jeden z europejskich liderów w logistyce kontraktowej, podsumował działalność w 2. kwartale 2018 roku. W tym
okresie przychody firmy wzrosły o 8,3 proc. do poziomu 353 mln EUR. Grupa ID Logistics podpisała nowe kontrakty i uruchomiła
kolejne centra dystrybucyjne, tym samym umacniając swoją pozycję na rynku logistyki kontraktowej. W 1. półroczu 2018 roku
przychody osiągnęły poziom 680,4 mln EUR i wzrosły o 6,1 proc.*
Grupa ID Logistics odnotowała dobre
wyniki w każdym z 17 krajów, w których
prowadzi swoją działalność. Największą
dynamikę wzrostu osiągnięto we Francji, na macierzystym rynku Grupy. Dzięki pozyskaniu nowych kontraktów w 2.
kwartale przychody wyniosły 175,8 mln
EUR i wzrosły o 10,3 proc, podczas gdy
w 1. kwartale było to 3,1 proc. Z kolei
przychody z działalności na rynkach międzynarodowych (poza Francją) zwiększyły
się o 6,4 proc.* do 177,5 mln EUR, mimo
niekorzystnych wpływów kursów walut
szczególnie odczuwanych w Argentynie
i Brazylii. Dla porównania, w 1. kwartale
przychody Grupy z działalności międzynarodowej wzrosły o 4,5 proc.

wzrost rynku motoryzacyjnego. Nowe pojazdy osobowe
i dostawcze są w Polsce rejestrowane głównie na firmy
(71,4% udział takich rejestracji
w I połowie 2018 wg. oficjalnych danych). Najsilniejszą
grupę, wśród nabywców instytucjonalnych, stanowią firmy zajmujące się leasingiem/
CFM/RC, wyróżniając się 68
proc. udziałem (w tej grupie
nabywców).
Przedstawiając prognozę
rejestracji nowych pojazdów
osobowych i dostawczych,
Marcin Nieplowicz, Dyrektor
ds. Statystyki i Monitorowania
Rynku Związku Polskiego Le-

asingu, powiedział: „Dynamika
rejestracji nowych OSD może
sięgnąć w II półroczu 2018 r.
17,5% r/r, a rzeczywista (czyli
po uwzględnieniu reeksportu)
liczba nowych pojazdów lekkich zarejestrowanych w Polsce w całym 2018r. może wynieść 562 tys. sztuk. Warto przy
tym zaznaczyć, że według danych firmy SAMAR, już obecnie
firmy leasingowe są liderem na
rynku rejestracji nowych pojazdów i jesteśmy przekonani, że
także w II połowie roku utrzymamy tę pozycję.”

ROZWÓJ BIZNESU
ID Logistics konsekwentnie bierze udział
w konkurencyjnych przetargach i zwiększa udziały na rynku logistyki kontraktowej w każdym z krajów, gdzie prowadzi
działalność. W 2. kwartale br. Grupa ID Logistics podpisała
wiele nowych kontraktów, rozszerzyła zakres współpracy
z dotychczasowymi klientami i uruchomiła kolejne centra dystrybucyjne.
We Francji Conforama powierzy ID Logistics zarządzanie
nowym magazynem, który zostanie uruchomiony w Tournan
en Brie w regionie paryskim. Obiekt o powierzchni 177 tys. m2,
obsługiwany przez około 400 pracowników, będzie jednym
z największych tego typu magazynów w Europie. Operator
będzie wspierać transformację wielokanałowej sprzedaży swojego klienta, odpowiadając za zorganizowanie wszystkich przepływów towarów w jednej lokalizacji, co z kolei umożliwi mu
rozszerzenie portfolio produktów i skrócenie czasu dostawy.
W Rosji ID Logistics zwiększył zakres współpracy z siecią handlową Auchan. W ciągu najbliższych tygodni operator uruchomi
aż trzy krajowe magazyny o łącznej powierzchni 50 tys. m2 Dwa
z nich będą nowymi obiektami, natomiast trzeci to przejęcie już
istniejącego magazynu. W Holandii Grupa rozszerzyła współpracę z PPG Industries (światowy lider w produkcji farb, lakierów,
materiałów chemicznych, wyrobów optycznych, szkła i włókien
szklanych), przejmując obsługę centrum dystrybucyjnego PPG
w Amsterdamie. Magazyn o powierzchni 16 tys. m2 wyposażony jest w zautomatyzowany system przyjęcia, magazynowania
i wydania oparty na przenośnikach i układnicach paletowych.
To właśnie stąd artykuły oferowane przez jednostkę biznesową
Architectural Coatings dostarczane są do sieci detalicznych
i innych odbiorców w krajach Beneluksu, Niemczech, Austrii
i Szwajcarii.
*przy stałych kursach wymiany walut.

Bilans
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TRUDNY PROCES REKRUTACJI
ÔÔAntal, fot. Antal, wykres: Antal

Dziś w rekrutacji nie ma miejsca na błędy. Jednak tylko 11 proc. kandydatów, którzy uczestniczyli w ciągu ostatniego roku w procesach rekrutacyjnych oceniło je jako prowadzone nienagannie. Najczęściej rozczarowanie specjalistów i menedżerów budzi długi
czas oczekiwania na decyzję pracodawcy – z tym problemem spotkał się co drugi kandydat badany w raporcie Antal „Aktywność
specjalistów i menedżerów”.
Nieco ponad 50% firm w Polsce ma obecnie problem ze znalezieniem odpowiednio
wykwalifikowanych pracowników. Przede
wszystkim dlatego, że w większości branż
stale zwiększa się liczba ofert pracy przypadających na jednego kandydata. Jednocześnie aż 72 proc. specjalistów nie szuka
aktywnie zatrudnienia. Bierny kandydat
oczekuje zatem, że to pracodawca do
niego dotrze, a on będzie mógł wybrać
najbardziej atrakcyjną ofertę.

– Tam gdzie deficyt i zapotrzebowanie
na pracownika wzrasta, sprawa komplikuje się jeszcze bardziej, ponieważ kandydaci
coraz częściej rezygnują w trakcie trwania
procesu rekrutacji. Jak wynika z naszych
obserwacji, powodem nie jest wyłącznie
propozycja lepszego stanowiska czy wyższe wynagrodzenie oferowane przez konkurencję, ale w dużym stopniu również
błędy po stronie potencjalnego pracodawcy. Kandydat, który nie otrzyma informacji

zwrotnej lub konkretnej oferty w określonym przez obie strony czasie, najczęściej
rezygnuje z procesu lub decyduje się na
inną propozycję. Kluczową rolę odgrywa
przede wszystkim partnerskie podejście
do kandydata, sprawne działanie w trakcie
procesu rekrutacji i jasna komunikacja.
To z kolei przekłada się na pozytywny
wizerunek pracodawcy i zmniejsza liczbę
rezygnacji potencjalnych pracowników
– mówi Kamil Tomczyk, Senior Consultant
w firmie rekrutacyjnej Antal.
BŁĄD 1: ZBYT DŁUGI CZAS
OCZEKIWANIA NA DECYZJĘ
PRACODAWCY
Z tym problemem spotkała się połowa
badanych w raporcie Antal. Dla kandydata, który jest zaangażowany w proces
rekrutacji, niezwykle ważne jest, by być
w stałym kontakcie z działem HR. Komunikacja z kandydatem powinna przebiegać
sprawnie i zrozumiale, tak, by nie generować na każdym etapie pytań czy zbędnie
przedłużać procesu decyzji. To przekłada
się na korzystny wizerunek organizacji
i najbardziej efektywny sposób budowania
marki pracodawcy. Z kolei niedotrzymanie
terminu, nieprzekazanie informacji zwrotnej lub jej brak, spowodują, że kandydat
podejmuje współpracę z innym pracodawcą, a sam proces oceni negatywnie.

Bilans
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FUNDAMENT BEZPIECZEŃSTWA BIZNESOWEGO
ÔÔKUKE, fot. KUKE; Log4.pl

Zachowanie płynności finansowej to wyzwanie zarówno dla małych, jak i dużych polskich przedsiębiorstw. Ubezpieczenia
należności dają większą stabilność finansową, niwelując jedno z największych wyzwań dla polskich przedsiębiorstw, jakim są
zaległości w płatnościach ze strony kontrahentów zarówno w kraju, jak i poza jego granicami. Ubezpieczenia to także realne
wsparcie ekspansji polskich eksporterów na rynki zagraniczne.
W 2017 r. towarzystwa ubezpieczeniowe obejmowały ochroną obrót firm wart
488 miliardów złotych – w tym ponad
377 miliardów obrotu krajowego i ponad
110 mld eksportowego1 – czyli równowartość jednej czwartej PKB Polski. Wraz
ze wzrostem polskiego eksportu do ponad
200 mld EUR w 2017 roku wzrasta potrzeba ochrony biznesu w innych krajach.
I choć cały ubezpieczony obrót firm wzrósł
w ciągu roku zaledwie o 2%, branża gwarantuje rocznie już nawet 150 miliardów
złotych2 należności firm.
„W 2016 r. branża ubezpieczeniowa
odprowadziła 1,6 miliarda złotych podatków i zapewniała 225 tysięcy miejsc pracy.
Skalę wpływu branży ubezpieczeniowej
1
Polska Izba Ubezpieczeń, 2017, Jak ubezpieczenia
zmieniają Polskę i Polaków.
2
Polska Izba Ubezpieczeń, 2017, Jak ubezpieczenia
zmieniają Polskę i Polaków https://piu.org.pl/wp-content/uploads/2017/12/171205_raport_wplywu_dlugi.pdf

na gospodarkę pokazuje całkowita wartość dodana, generowana przez branżę
– 2% PKB, czyli 35,9 miliardów złotych.
Sektor jest silny – spodziewamy się więc,
że w ujęciu całościowym za 2018 wpływ
branży na gospodarkę utrzyma się na
zbliżonym poziomie. Ubezpieczyciele wraz
z sektorem bankowym stanowią fundament zdrowego systemu gospodarczego
kraju, dzięki któremu przedsiębiorstwa
czują się bezpieczniej prowadząc swoją
bieżącą działalność. Istotną rolę w tej działalności odgrywa kredyt kupiecki, a branża
ubezpieczeniowa zapewnia jego zabezpieczenie chroniąc płynność i kondycję
finansową wielu przedsiębiorstw. Obecnie ubezpieczenie należności deklaruje
22% dużych przedsiębiorców3 i ich liczba
rośnie. Cały polski rynek szacowany jest

na 488 mld zł ubezpieczonego obrotu, co
daje 150 mld zł chronionych należności.
W tym samym czasie wartość udzielonych
przez sektor bankowych krótkoterminowych kredytów przedsiębiorcom w całym
2017 r. wyniosła 157 mld zł – obrazuje to
jak istotną rolę i przełożenie na kondycję
polskiej gospodarki mają ubezpieczenia
należności. Trend ten powinien zostać
utrzymany” – mówi Janusz Władyczak,
prezes zarządu KUKE S.A.
Ubezpieczenia to fundament bezpieczeństwa społecznego i gospodarczego
Polski. Nie tylko chronią i stabilizują, lecz
także umożliwiają rozwój. Działalność
branży wpływa na bezpieczeństwo Polaków oraz wzrost gospodarczy i standard
życia. Ubezpieczenia należności ograniczają straty polskich firm i konsumentów,

Deloitte, 2016, Dojrzałość przedsiębiorstw w zakresie zarządzania kapitałem obrotowym.

WIĘCEJ na str. 12
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REKLAMA

akumulatory przemysłowe
o wysokiej wydajności
+18%

+10%

+8%

• Szybkie ładowanie

• Zwiększenie wydajności przeładunkowej w niskich
temperaturach o ponad 50%

• Maksymalna wydajność w zastosowaniach
przemysłowych

• Rezerwy mocy dla zastosowań o dużym
zapotrzebowaniu prądowym

Bilans
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a tym samym Państwa polskiego Ponadto ułatwiają planowanie finansowe oraz
przyczyniają się do wzrostu obrotów
i obniżenia zapotrzebowania na kapitał
obrotowy czy zmniejszenia kosztów działalności. Widoczne tendencje dotyczące ubezpieczeń wskazują, że ich udział
w kształtowaniu i stabilizowaniu gospodarki będzie się zwiększał wraz ze wzrostem świadomości społecznej.
Małe i średnie przedsiębiorstwa są
szczególnie podatne na utratę płynności
ponieważ ich źródła przychodów mogą
być mało zdywersyfikowane, a płynność
finansowa niska. Faktoring może nie tylko
poprawić płynność finansową eksportera, ale także zapewnić bezpieczeństwo
wymiany handlowej. Rynek już zauważył
tę możliwość – wartość obrotu w ramach
faktoringu eksportowego pełnego wyniosła w 2017 roku 22,3 mld PLN wobec
18,8 mld PLN w roku 2016, co oznacza
wzrost o 18,65%4.
Janusz Władyczak

4

dane Polskiego Związku Faktorów

TRZY REKORDY NA RYNKU NOWOCZESNEJ
POWIERZCHNI MAGAZYNOWEJ W POLSCE
ÔÔCushman & Wakefield Polska, fot. Cushman & Wakefield Polska

W pierwszej połowie 2018 roku deweloperzy ukończyli 734 000 m2 (w 29 projektach), a całkowite zasoby powierzchni magazynowej przekroczyły 14,3 mln m2, co oznacza wzrost o 21% rok do roku. Największymi rynkami logistycznymi w Polsce pozostają
region Warszawy i okolic (27%-owy udział w całkowitej podaży w Polsce), Górny Śląsk (18%), Polska Centralna (14%), region
Poznania (13%) i Wrocławia (11%). Najwięcej nowej powierzchni oddano w regionie Polski Centralnej (259 000 m2), Górnego
Śląska (131 000 m2) i okolic Warszawy (114 000 m2).

Adrian Semaan

Bilans

Na koniec czerwca 2018 roku w budowie
pozostawało ok. 2,25 mln m2 powierzchni
magazynowej, co świadczy o rekordowej aktywności deweloperów.). Na rynku
około 75% wolumenu inwestycji zostało
już zabezpieczone umowami przednajmu, na co duży wpływ mają wciąż popularne projekty typu BTS, stanowiące
40% całkowitej powierzchni w budowie.
W ujęciu regionalnym, największy przyrost podaży spodziewany jest na rynku
Polski Centralnej, gdzie w budowie znajduje się aż 628 000 m2, a także w regionie
Górnego Śląska (338 000 m2), Wrocławia
(227 000 m 2) i w okolicach Warszawy
(193 000 m2). Wysoka aktywność deweloperska nie omija również mniejszych
rynków regionalnych, takich jak np. Polska Zachodnia (183 000 m2), gdzie coraz
więcej projektów logistycznych powstaje
w pobliżu trasy S3.
Pierwsze półrocze 2018 r. zakończyło
się rekordowym popytem na poziomie
2,1 mln m2, co oznacza wzrost o 18% w relacji do analogicznego okresu poprzed-
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niego roku. Popyt netto utrzymuje się
na wysokim poziomie, o czym świadczy
76%-owy udział nowych umów i rozszerzeń powierzchni najmu. Wśród rynków
cieszących się największą aktywnością
najemców były: Polski Centralna (19%
udziału w popycie całkowitym) oraz Warszawa i okolice (19%), Górny Śląsk (13%),
a także Poznań (11%) i Wrocław (11%).
Najaktywniejszą grupą najemców były
firmy logistyczne (31%), sieci handlowe
(17%), branża e-commerce (15%) i lekka
produkcja (8%).
– Prognozy dotyczące popytu pozostają
optymistyczne. Coraz większe zapotrzebowanie na powierzchnie magazynowe
i wyspecjalizowane usługi logistyczne
w dużej mierze wynikać będzie z dynamicznego wzrostu obrotów w branży e-commerce. Przykładem transakcji powiązanych z rozwojem tego segmentu są
umowy zawarte przez sieci handlowe,
takie jak na przykład: Smyk w ramach
projektu Central European Logistics
Hub w Łodzi (70 000 m2, Panattoni) czy
H&M w SEGRO Logistics Park Poznań
Gądki (30 000 m2, SEGRO) – powiedział
Adrian Semaan, konsultant w Dziale Powierzchni Przemysłowych i Logistycznych,
Cushman & Wakefield, autor raportu.
Niesłabnący popyt na powierzchnie
magazynowe spowodował rekordowo
niski poziom pustostanów, wynoszący obecnie 4% (573 000 m2). Wynik po
pierwszej połowie 2018 roku oznacza
spadek o 0,7 pp. w porównaniu do stanu
sprzed trzech miesięcy i spadek o 1,4 pp.
w porównaniu do stanu sprzed roku. Najwyższy poziom wskaźnika pustostanów
odnotowano na rynku Warszawa – miasto

Joanna Sinkiewicz

(10,4%) i w Krakowie (8,4%). Na pozostałych rynkach nie przekraczał on 5,7%.
– Znakomite wyniki po stronie popytowej oraz optymistyczne prognozy w tym
zakresie, pozostają główną siłą napędową
polskiego rynku magazynowego. Za rosnące zapotrzebowanie na powierzchnie
magazynowe i wyspecjalizowane usługi
logistyczne odpowiadają przede wszystkim dobra koniunktura gospodarcza,
wzrost konsumpcji oraz dynamiczny rozwój branży e-commerce. Dodatkowo,
dzięki rozwojowi infrastruktury transportowej Polska zyskuje na znaczeniu jako
największy ośrodek logistyczny regionu

Bilans

CEE – strategiczna, centralna lokalizacja
na mapie Europy umożliwia sprawną dystrybucję w skali międzynarodowej. Mimo
wyzwań w postaci rosnących kosztów
realizacji inwestycji oraz ograniczeń
związanych z rynkiem pracy, szczególnie w głównych lokalizacjach magazynowych, stabilna sytuacja po stronie podażowej i duże zainteresowanie inwestorów
polskim rynkiem, pozwalają spokojnie
patrzeć na najbliższe miesiące – powiedziała Joanna Sinkiewicz, Partner, Dyrektor Działu Powierzchni Przemysłowych
i Logistycznych w Cushman & Wakefield
Polska.
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SAMOCHODY UŻYWANE W CENTRUM
ZAINTERESOWAŃ SEKTORA MŚP
ÔÔCarefleet, fot. Carefleet, infografiki: Carefleet

Niemal 55 proc. z prawie 2 milionów polskich przedsiębiorstw z sektora MŚP kupuje samochody używane – wynika z badania
zrealizowanego w 3. kwartale 2018 r. na zlecenie Carefleet S.A., jednej z czołowych na polskim rynku firm zajmujących się finansowaniem i zarządzaniem flotami pojazdów. Samochody „z drugiej ręki” mikro, mali i średni przedsiębiorcy nabywają przede
wszystkim w komisach oraz centrach sprzedaży pojazdów pokontraktowych i poleasingowych.
Jak wynika z badania, w sektorze MŚP pojazdy z rynku
wtórnego najczęściej nabywają przedsiębiorstwa z branży
budowlanej (81,8 proc. ankietowanych, którzy potwierdzili,
że w reprezentowanych przez

nich firmach kupuje się samochody używane) oraz transportowej (68 proc. wskazań).
Najrzadziej auta „z drugiej
ręki” nabywają mikro, małe
i średnie firmy zajmujące się
produkcją i handlem – odpo-

wiednio 48,7 proc. i 51,2 proc.
wskazań.
– Budownictwo i transport
to branże, w których firmowe
samochody są często eksploatowane bardzo intensywnie
i szybko ulegają zużyciu. Dla-

tego też wysoki odsetek firm
prowadzących tego typu działalność decyduje się na zakup
aut na rynku wtórnym. Często są to pojazdy kilkuletnie,
użytkowane w firmach aż do
ich śmierci technicznej – mówi
Bartosz Olejnik, dyrektor
sprzedaży i marketingu w Carefleet S.A.
IM MNIEJSZA FIRMA, TYM
CZĘŚCIEJ NABYWA AUTA NA
RYNKU WTÓRNYM
Ponadto, jak wynika z badania,
pojazdy „z drugiej ręki” są najczęściej kupowane przez najmniejsze firmy, zatrudniające
od 1 do 9 osób. Posiadanie samochodów używanych w swoich flotach deklaruje niemal 73
proc. badanych przedstawicieli
mikroprzedsiębiorstw.
– Im mniejsza firma, tym
częściej nabywa samochody z rynku wtórnego. Należy
jednak zauważyć, że mikroprzedsiębiorstwa użytkują zazwyczaj tylko jedno lub dwa
auta – twierdzi Bartosz Olejnik.
– Z kolei we flotach średnich
firm znajduje się przeważnie
kilkanaście, kilkadziesiąt pojazdów. W związku z tym mamy
do czynienia z zupełnie inną
polityką zakupu aut i innymi
formami ich finansowania.
W tego rodzaju przedsiębiorstwach zdecydowanie rzadziej
nabywane są samochody używane, a większą popularnością
cieszą się outsourcingowe modele finansowania floty, takie
jak wynajem długoterminowy
– dodaje.
Jak wynika z odpowiedzi respondentów biorących udział
w badaniu, dokładnie połowa
małych firm w Polsce nabywa
samochody z rynku wtórnego.
W przypadku średnich firm odsetek ten wynosi z kolei zaledwie 27 proc.

Bilans
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CENTRA SPRZEDAŻY
SAMOCHODÓW
POKONTRAKTOWYCH
I POLEASINGOWYCH CORAZ
POPULARNIEJSZE
Najwięcej, bo ponad 26 proc.
firm z sektora MŚP, które deklarują posiadanie we flotach
samochodów używanych, nabywa je w komisach. Z roku
na rok coraz większą popularnością, zarówno wśród osób
prywatnych, jak i przedsiębiorców, cieszą się centra sprzedaży samochodów poleasingowych i pokontraktowych, które
w Polsce stanowią stosunkowo nową grupę podmiotów
na wtórnym rynku motoryzacyjnym. Jak wynika z badania
zrealizowanego na zlecenie
Carefleet S.A., w samochody
używane zaopatruje się w nich
już ponad 23 proc. mikro, małych i średnich firm.
– Centra sprzedaży poleasingowej i pokontraktowej,
które oferują pojazdy po zakończonych umowach leasingu
i wynajmu długoterminowego,
cieszą się rosnącą popularnością, szczególnie wśród mikro
i małych firm. Jeszcze 2–3 lata
temu bardzo trudno było znaleźć nabywców na samochody
z przebiegami powyżej 160 tys.
km, czyli takie, które stosunkowo często trafiają do nas po
zakończeniu umów wynajmu
długoterminowego. Obecnie kilkuletnie pojazdy z przebiegami
nawet powyżej 200 tys. km, odpowiednio utrzymane i posiadające wiarygodny przebieg oraz
pełną historię serwisową, są dla
wielu przedsiębiorców ciekawą
i pewniejszą alternatywą np. dla
aut importowanych z zagranicy
– mówi Bartosz Olejnik. – Warto również dodać, że w związku z tym, iż umowy najmu czy
leasingu samochodów są zawierane na krótszy okres niż
miało to miejsce jeszcze parę
lat temu, coraz więcej aut po
zakończonych umowach trafia
do sprzedaży na rynek wtórny.
W konsekwencji do dyspozycji kupujących są bardziej nowoczesne pojazdy, o wyższym
standardzie i w lepszym stanie.
Na trzecim miejscu wśród
najpopularniejszych źródeł po-

Bartosz Olejnik – Carefleet S.A. – dyrektor sprzedaży i marketingu

zyskiwania samochodów używanych, przedstawiciele firm
z sektora MŚP, którzy zadeklarowali zakup pojazdów „z drugiej ręki”, wymienili markowe

sieci dealerskie (19,1 proc.).
Z kolei 18,7 proc. z nich zaopatruje się w auta sprowadzane
z zagranicy, a 10 proc. dokonuje transakcji na giełdach

Bilans

samochodowych. Marginalną
rolę w sektorze MŚP (1,2 proc.
wskazań) odgrywa wykup aut
od pracowników i udział w licytacjach komorniczych.
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PANCERNY TABLET
TOUGHPAD FZ-G1
ÔÔRedakcja, fot. Panasonic

Firma Panasonic zaprezentowała kolejną odsłonę swojego najpopularniejszego tabletu klasy fully rugged, Toughpada FZ-G1. Wyposażony w najnowszy procesor 7 generacji Intel Core i5 oraz zestaw konfigurowalnych rozwiązań stanowi urządzenie w pełni
dostosowane do potrzeb pracowników terenowych z praktycznie każdej branży.
Dzięki procesorowi Intel Core i5-7300U
vPro piąta generacja w pełni wzmocnionego Toughpada FZ-G1 zapewnia jeszcze
lepszą wydajność przy zmniejszonym zużyciu energii. Nowa wersja modelu ma
dwa razy więcej pamięci RAM od poprzednika i dysk SSD o pojemności 256 GB.
Model FZ-G1 działa w oparciu o system
operacyjny Windows 10 Pro. Jest wyposażony w pojemnościowy wyświetlacz,
który można obsługiwać 10 palcami lub
wodoodpornym rysikiem (klasa IP55), co
pozwala na korzystanie z urządzenia nawet w deszczu. Oferuje też możliwość konfiguracji portów w zależności od potrzeb
użytkowników.
Z kamerą termowizyjną FLIR, oferowaną jako opcja, tablet jest idealnym narzędziem pozwalającym pracownikom
terenowym na robienie i przetwarzanie
zdjęć, które można również wykorzystać
w wielu aplikacjach biznesowych, dodając
do nich m.in. takie metadane, jak kody QR.
Kamera FLIR Lepton 3.5 charakteryzuje
się wysoką rozdzielczością nagrywania
filmów (160x120) oraz częstotliwością
wyświetlania klatek na poziomie 8fps.
Może również mierzyć temperaturę do
450 stopni Celsjusza z dokładnością do +/5 stopni (w trybie wysokiej czułości działa
w zakresie -10 do 140 stopni, z tolerancją
+/- 5 stopni lub 5 proc. wartości odczytu,

w trybie niższej czułości w zakresie od -10
do 450 stopni, z tolerancją +/- 10 stopni
lub 10 proc.).
Poza podstawową funkcją, jaką jest
lokalizowanie źródeł ciepła przez służby
pożarnicze, ratownicze oraz te z sektora
obronnego, rozwiązanie może być wykorzystywane w branży wytwórczej do
kontrolowania linii produkcyjnych oraz
jakości. Znajdzie ono również zastosowanie w sektorze usług komunalnych
i terenowych, m.in. w utrzymaniu sprzętu
i naprawach, oraz naftowo-gazowym, lotniczym, motoryzacyjnym i budowlanym
do zarządzania zasobami lub diagnostyki.
Panasonic Toughbook FZ-G1 jest wyposażony w szereg narzędzi, dzięki którym
może zostać przekształcony w rozwiązanie POS. Należy do nich specjalna obudowa umożliwiająca integrację tabletu
z wiodącymi terminalami do płatności
mobilnych, takimi jak Ingenico iSMP4
i Verifone e355. Rozwiązanie to znajdzie
zastosowanie m.in. w branży handlowej, hotelach i restauracjach, pomagając
w rozładowaniu kolejek, przyjmowaniu
zamówień i płatności przy stolikach czy
ułatwieniu sprzedaży w terenie, m.in. na
pokładach samolotów.

Polska technologia
na antypodach

ÔÔBlulog, fot. Blulog

Aż 80 proc. terenów australijskiego stanu Queensland jest używana do celów rolniczych, na
których uprawia się m. in. owoce tropikalne
eksportowane na cały świat. Ważne wsparcie
technologiczne w zabezpieczeniu temperatury
ich przechowywania opracowali polscy konstruktorzy.
Australia to dwunasta gospodarka świata,
a jedną z kluczowych jej gałęzi jest eksport,
także produktów rolno-spożywczych. Różnorodność klimatyczna, geograficzna, a co za
tym idzie różny czas wegetacji poszczególnych
roślin w różnych regionach sprawia, że biznes
eksportowy kręci się tu przez cały rok. Według
danych australijskiego rządu aż 90 rodzajów
owoców i warzyw eksportowanych jest w sumie
aż do ponad 60 krajów na świecie. Wartość
ich eksportu produktów rolno-spożywczych
ocenia się na ponad 44,7 miliardów dolarów.
Najważniejsze kierunki to Hong Kong, Stany
Zjednoczone, Wyspy Pacyficzne, Azja Wschodnia oraz Europa.
Jednym z najistotniejszych regionów rolniczych Australii jest Queensland – aż 79 proc.
powierzchni stanu jest używana w celach rolniczych. To z Queensland pochodzą owoce, jak:
bardziej powszechne banany, czy zdecydowanie bardziej egzotyczne: papaja, liczi, limonki,
mango, smocze owoce, granaty, mandarynki…

TROPIKALNE OWOCE, TROPIKALNA
TEMPERATURA
Queensland uznawane jest za drugie najgorętsze miejsce na Ziemi – notuje się tu temperatury
sięgające 50°C. Choć na co dzień temperatury
nie są tak ekstremalnie wysokie, prace związane z przechowywaniem i transportem świeżych
produktów są znacznie utrudnione, szczególnie
przy dużej skali działań. Nic więc dziwnego, że
tutejszy Departament Rolnictwa i Rybołówstwa
poszukiwał rozwiązania systemowego, które
pozwoliłoby szczegółowo kontrolować temperaturę zarówno w centrach dystrybucyjnych
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Nowe rozwiązania Continental

ÔÔContinental, grafika: Continental

owoców i warzyw, jak i podczas ich przewozu.
Z pomocą przyszła technologia opracowana
przez polskich konstruktorów.
– Umieszczamy czujniki temperatury w każdym zimnym pomieszczeniu, w którym prowadzimy próby przechowywania owoców tropikalnych, jak mango, banany, cytrusy, ale też jabłka,
gruszki, kiwi itp. Dzięki systemowi Blulog mamy
możliwość zdalnego sprawdzania danych oraz
historii pomiarów. Bardzo ważny dla nas jest
fakt, że w przypadku wystąpienia problemu
zostaniemy poinformowani i będziemy mogli
podjąć odpowiednie działania w odpowiednim
czasie. Obecnie system działa w Cairns i Maroochy w stanie Queensland – tłumaczy Daniel
Sole, Senior Technical Officer, Departamentu
Rolnictwa i Rybołówstwa stanu Queensland.

POWIADOMIENIA SMS-EM
System opracowany przez polskich konstruktorów rozwiązuje ważny problem branżowy
– pozwala stale monitorować temperaturę bez
potrzeby ręcznego sprawdzania i w razie potrzeby na bieżąco reagować.– Nasz system jest
oparty o dwie technologie: fal radiowych (RF)
oraz NFC (wykorzystywany m.in. do płatności
zbliżeniowych smartfonem). To z kolei umożliwia automatyczny proces pomiaru. Temperatura owoców (lub w razie potrzeby innych produktów) znajduje się pod stałą i ścisłą kontrolą,
pomiar odbywa się bezprzewodowo, w czasie
rzeczywistym – mówi Jérémy Laurens, CEO
firmy Blulog. Rejestratory wielkości karty kredytowej przesyłające dane radiowo magazynują
je najpierw w koncentratorze podłączonym do
sieci (urządzenie wielkości routera internetu),
skąd trafiają one do chmury, a dalej są automatycznie wysyłane jako powiadomienie SMS lub
e-mail do osoby odpowiedzialnej, która może
sprawnie zareagować.
Departament przygląda się także innym funkcjonalnościom systemu opracowanego przez
Polaków i planuje wdrożyć dodatkowe funkcjonalności.
Polska technologia jest już wykorzystywana
przez branżowych partnerów w Filipinach, Indonezji, Malezji, Haiti, Singapurze.

Podczas Targów Pojazdów Użytkowych IAA
w Hanowerze Continental pokaże, w jaki sposób sektor transportu drogowego wkracza
w erę nowych technologii, które ratują życie.
Firma zaprezentuje m.in. kolejną generację
systemu wspomagania skrętu w prawo przeznaczonego dla samochodów ciężarowych.
Producent przewiduje, że w ciągu najbliższych
kilku lat systemy wspomagania kierowcy staną
się jeszcze bardziej skuteczne dzięki zastosowaniu dodatkowych kamer, a w dalszej perspektywie nawet sztucznej inteligencji.
Trwają intensywne prace nad nowymi generacjami systemów Continental dla samochodów użytkowych. Obecnie firma oferuje radarowy system wspomagania skrętu w prawo,
który jest montowany seryjnie, jako element
oryginalnego wyposażenia nowych pojazdów
ciężarowych. Następnym krokiem będzie doposażenie systemu w kamery, które będą uzupełnieniem technologii wykorzystującej fale
radiowe do lokalizacji obiektów znajdujących
się w pobliżu pojazdu.
Dlaczego jest to takie ważne? Szczególnie
w czasie jazdy w mieście podczas wykonywania
manewru skrętu w prawo istnieje ryzyko potrącenia pieszych lub rowerzystów. Pomimo że
producenci i użytkownicy ciężarówek nie mają
jeszcze obowiązku instalowania specjalnych
systemów wspomagających kierowcę podczas
wykonywania tego manewru, to cieszą się one
coraz większą popularnością. Aktywność Continental w zakresie doskonalenia asystenta wspomagania skrętu w prawo ma na celu zwiększenie
bezpieczeństwa jazdy poprzez przekazywanie
kierowcy precyzyjnych ostrzeżeń o przeszkodach. Nowe technologie nie tylko ułatwiają więc
prowadzenie pojazdów, ale też ratują życie,
ponieważ pomagają zapobiec wielu wypadkom.

TRZY GENERACJE BEZPIECZEŃSTWA
Nowoczesne systemy, takie jak te, które już
teraz Continental oferuje dla samochodów
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ciężarowych, ostrzegają kierowcę o pojawieniu
się pieszego lub rowerzysty w martwym polu.
Asystent skrętu w prawo za pomocą radaru
ustala położenie innych uczestników ruchu drogowego i oblicza czas do wystąpienia ewentualnej kolizji. Kolejna generacja systemu będzie
jeszcze bardziej skuteczna za sprawą kamer.
Ich zastosowanie pozwoli dokładniej rozróżniać
sytuacje niebezpieczne od tych niestwarzających zagrożenia. Narzędzie przygotowywane
przez Continental będzie w stanie prawidłowo
zinterpretować nawet złożone, czy nieprzewidywalne sytuacje na drodze i ostrzec kierowcę.
Przyszłość stanowi inteligentny system rozpoznawania gestów, który umożliwi wdrożenie
automatycznego hamowania awaryjnego. Wykorzystanie uczenia maszynowego, sztucznej
sieci neuronowej i techniki obrazowania pozwoli wykryć zbliżającego się rowerzystę o wiele
wcześniej, niż jest to możliwe obecnie. Sztuczna
inteligencja rozpozna też, w którym kierunku
porusza się pieszy lub rowerzysta.
Continental wprowadza transport w erę cyfrową. Podczas 67. Targów Pojazdów Użytkowych IAA, które odbędą się w dniach 20-27
września w Hanowerze Continental pokaże,
że korzystanie z rozwiązań cyfrowego świata
może stwarzać realne możliwości i prowadzić
do dalszych sukcesów, w tym poprawy bezpieczeństwa i zwiększenia efektywności transportu. Skupiając się na wyzwaniach stojących przed
transportem miejskim, flotami i transportem
dalekobieżnym firma zaprezentuje szeroki wachlarz cyfrowych rozwiązań dla pojazdów użytkowych. Do dyspozycji zwiedzających będzie
innowacyjna ciężarówka Continental wyposażona w obie generacje asystenta wspomagania
skrętu w prawo. To niepowtarzalna okazja do
tego, aby zobaczyć system rozpoznający gesty,
który już za kilka lat wejdzie do sprzedaży.
Najnowsze produkty i rozwiązania Continental dla transportu drogowego można będzie
zobaczyć podczas 67. Targów Pojazdów Użytkowych IAA w dniach 20-27 września w Hanowerze (hala 17, stoisko B11/A06).
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DŁUGOTERMINOWE ROZWIĄZANIA LOGISTYCZNE
ÔÔDachser, fot. Dachser

Dachser, jeden z wiodących operatorów logistycznych, zapewnia Sioo:x – szwedzkiej firmie specjalizującej się w ekologicznych
produktach ochrony drewna – kompleksowe wsparcie z zakresu logistyki. Dzięki efektywnej obsłudze łańcucha dostaw współpraca z operatorem sprzyja rozwojowi skandynawskiego producenta.
Każde drewno wymaga starannej konserwacji – niezależnie od tego, czy wykonane
są z niego zewnętrzne ściany domu, czy
też weranda lub łódź. Jest to szczególnie
ważne w zmiennej pogodowo Skandynawii, gdzie drewno należy do najczęściej
wybieranych materiałów budowlanych.
Jednym z głównych dostawców produktów ochrony drewna – zwłaszcza na terenie Szwecji i Niemiec – jest firma Sioo:x,
która ma już ugruntowaną pozycję rynkową, a jej produkty można kupić w Szwecji,
Finlandii, Niemczech, Austrii i Stanach
Zjednoczonych. Oferowane przez nią wyroby zapewniają długotrwałą i przyjazną
dla środkowiska ochronę drewnianych
powierzchni w srebrno-szarych odcieniach. Warto podkreślić, że nazwa Sioo:x nie jest przypadkowa – nawiązuje do
związku chemicznego krzemu i tlenu, czyli
SiO2.
– Wykorzystywany przez nas sposób
zabezpieczenia drewna inspirowany jest
naturą. Chodzi tutaj o sprytną technologię
ochrony za pomocą krzemu, który naj-

pierw jest pobierany z gleby przez drzewa
i rośliny, a następnie transportowany do
pnia czy łodygi, gdzie się wytrąca, wzmacniając jednocześnie cały organizm – mówi
Herje Boström, założyciel firmy Sioo:x.
Oprócz wysokiej jakości i renomy produktu niezbędnym elementem dla osiągniecia sukcesu rynkowego jest skuteczna
dystrybucja. Dachser posiada wieloletnie
doświadczanie w branży DIY. Operator
dostarcza towary do 18 tys. marketów
typu „dom i ogród” rocznie w całej Europie. Dzięki stworzeniu unikalnej konfiguracji w zakresie dostaw do sklepów DIY,
Dachser oraz Sioo:x wypracowali wspólnie
przepis na sukces. Dachser zajmuje się
obsługą wszelkiego rodzaju przesyłek firmy, zarówno drobnicowych, jak i całopojazdowych, co pozwala skandynawskiemu
producentowi skupić się na sprzedaży
oraz zdobywaniu kolejnych rynków.
– Sioo:x jest firmą, której produkty są
obecnie bardzo popularne, a za potencjalny rynek służy im cały świat. Odpowiadamy m.in. za dystrybucję towarów

Sioo:x do sklepów OBI w Europie Środkowej, ale koordynujemy również działania
związane z magazynowaniem i transportem krajowym. Jesteśmy zaangażowani
w obsługę całego łańcucha dostaw producenta. Współpracę z Sioo:x zaczęliśmy
na bardzo wczesnym etapie rozwoju tej
firmy, dzięki czemu udało się stworzyć
podstawę do wdrażania długoterminowych i zrównoważonych rozwiązań logistycznych. Teraz rośniemy wraz z firmą,
umożliwiając jej skoncentrowanie się na
rozwijaniu działalności – mówi Daniel
Jonsson, Kierownik Sprzedaży w oddziale
Dachser w Göteborgu.

PARTNER LOGISTYCZNY PETROCHEMICZNEGO GIGANTA
ÔÔ Kuehne + Nagel, fot. Kuehne + Nagel

Kuehne + Nagel zdobył trzy letni kontrakt z wiodącym, państwowym koncernem ropy naftowej i gazu ziemnego w Malezji,
który operuje w ponad 50 państwach na całym świecie – Petroliam Nasional Berhad (PETRONAS). Kontrakt podpisano 13 Lipca
w Kuala Lumpur w Malezji.

W ramach umowy, Kuehne + Nagel przejmie obowiązki nad w pełni zintegrowanym
łańcuchem dostaw dla firmy wyróżnianej
w ramach FORTUNE Global 500®. Malezja
jest trzecim największym na świecie eksporterem ciekłego gazu ziemnego oraz
drugim największym w regionie południowo-wschodniej Azji producentem ropy
naftowej i gazu ziemnego. Obsługa PETRONAS przez Kuehne + Nagel obejmuje
usługi spedycyjne, zarządzanie logistyką

oraz zewnętrzne i wewnętrzne
operacje magazynowe.
Kuehne + Nagel został wybrany dzięki swojej wszechstronnej, globalnej sieci oraz
ze względu na pełen zakres
oferowanych usług logistycznych obejmujący transport
lotniczy, morski, drogowy, jak
i Centra Kontroli Logistycznej
w czterech strategicznych hubach. Dodatkową przewagę
konkurencyjną stanowią wiodące rozwiązania technologiczne firmy Kuehne
+ Nagel, takie jak One Global System,
który oferuje Klientom precyzyjny, zgodny
z czasem rzeczywistym podgląd realizowanych przesyłek. Korzystanie z tak zaawansowanych technologicznie narzędzi
wpisuje się w strategię digitalizacji firmy
PETRONAS.
Jens Drewes, Prezes Kuehne + Nagel
w Południowej Azji i państwach Pacyfiku

powiedział: „ Wejście we współpracę z PETRONAS, zarządcą Malezyjskich zasobów
naftowych, to dla nas zaszczyt. Wybór
naszej firmy na dostawcę kompleksowych usług logistycznych jest przełomowym momentem dla Kuehne + Nagel.
Jest to świadectwo implementacji naszej
strategii oferowania łańcuchów wartości
opartych o innowacyjne technologie, jak
i dalszego umacniania naszej pozycji lidera w branży.”
PETRONAS dąży do przyszłości, w której
będą wykorzystywane zrównoważone
źródła energii. Jest to zgodne z misją Kuehne + Nagel, której celem jest ochrona
środowiska, dzięki stosowaniu zaawansowanych, przyjaznych środowisku technologii, aby zapewnić godne warunki życia
dla przyszłych pokoleń.
Kuehne + Nagel będzie wykorzystywać
paliwa, smary oraz produkty petrochemiczne PETRONAS w ramach realizacji
serwisów drogowych na terenie Malezji.

Logistyka kontraktowa
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WSCHODNIE PARTNERSTWO NA CHIŃSKIM RYNKU
BRANŻY MOTORYZACYJNEJ
ÔÔKuehne + Nagel, fot. Kuehne + Nagel

Kuehne + Nagel ogłasza współpracę z Sincero, chińską grupą
działającą w zakresie logistyki dla branży automotive, która
posiada sieć operacji na terenie całych Chin. Firmy zainwestują
w spółkę, która będzie zorientowana na świadczenie usług
logistyki kontraktowej dla sektora motoryzacyjnego. Kuehne
+ Nagel będzie większościowym udziałowcem spółki.
Gianfranco Sgro, Członek Zarządu Kuehne + Nagel International AG, odpowiedzialny
za logistykę kontraktową: „Logistyka kontraktowa dla branży motoryzacyjnej jest strategicznym punktem dla Kuehne
+ Nagel w ujęciu globalnym,
a w szczególności w Chinach,
które stanowią największy rynek motoryzacyjny na świecie.
Wejście w spółkę potwierdza
posiadanie przez Kuehne + Nagel pozycji międzynarodowego
lidera usług logistycznych dla

branży motoryzacyjnej w Chinach. Podążając za niedawno
wdrożoną platformą cyfrową
dla centrów zarządzania towarami branży e-commerce,
ta inwestycja wzmacnia naszą
pozycję w Azji.”
W ostatnich latach Kuehne
+ Nagel rozwijało silną pozycję w branży motoryzacyjnej
w Chinach poprzez indywidualne rozwijanie współpracy z europejskimi markami premium.
Obecnie, firma zwiększy udział
w rynku o prawie 70 procent,

świadcząc usługi największym
markom z Chin oraz dostawcom Tier 1.
Jiang Jun, Prezes Zarządu
Sincero: „Wejście w spółkę
z Kuehne + Nagel jest strategicznym krokiem, aby dostosować się do nieodwracalnego
w ekonomii i konkurencyjnym
środowisku branży motoryzacyjnej trendu globalizacji.
Takie rozwiązanie pozwala na

uzupełnianie swoich mocnych
stron skupiających się na globalnej sieci i lokalnej ekspertyzie.”
Strony uzgodniły, iż nie
będą ujawniać ceny zakupu.
Spółka podlega zwyczajowo
przyjętym warunkom finalizacyjnym oraz zezwoleniu na jej
zawarcie przez właściwe organy odpowiedzialne za fuzje
i przejęcia.

AWARIA TACHOGRAFU
ÔÔITD PIP, fot. ITD. PIP

Jedno jest pewne: w transporcie ciężkim bez tachografu ani rusz! Urządzenie to jest nierozerwalnie połączone z ciągnikiem niczym
znaki drogowe z samą drogą. Skoro tachograf jest tak niezbędny, to jak się zachować podczas jego awarii? Jak poradzić sobie
z takowym incydentem podczas trasy, a co kiedy problem pojawi się jeszcze w siedzibie firmy? Kto i jakie kroki powinien podjąć?
Awarie tachografów nie zdarzają się często, jednak kiedy
już wystąpią, generują dużo
kłopotów. Jak już wiemy, to
najważniejsze urządzenie
w kabinie kierowcy, rejestruje
bowiem wszelkie zdarzenia,
takie jak czas jazdy, odpoczynków czy innej pracy.
ZACZNIJMY OD… PRZEPISÓW
Z pomocą przychodzi nam
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr
165/2014 z dnia 4 lutego
2014. Ten właśnie dokument
zawiera wszelkie informacje
dotyczące tachografów stosowanych w transporcie drogowym. Znajdziemy w nim
dokładne instrukcje nt. tego,
jak zachować się podczas
awarii. – Zgodnie z Rozporządzeniem, to na przedsiębiorstwie transportowym leży

odpowiedzialność usunięcia
usterki. Oczywiście właściciel
czy też mechanik nie może
tego dokonać samodzielnie.
Naprawa możliwa jest jedynie
u zatwierdzonego instalatora
lub zatwierdzonego warsztatu
– komentuje Mariusz Hendzel,
ekspert Kancelarii Transportowej ITD-PIP.
ZEGAR TYKA – ILE CZASU NA
USUNIĘCIE AWARII?
Ile czasu przewidział ustawodawca na usunięcie awarii? Na
naprawę mamy całe 7 dni. Tutaj jednak pojawia się pytanie:
od kiedy? Od momentu, kiedy
usterka się pojawi? Przecież
nie zawsze mamy świadomość
tego, że coś się stało z urządzeniem. – Ważny jest zapis, który
znajdziemy w rozporządzeniu,
a dokładniej w artykule 37.:
„od wykrycia wadliwego dzia-

łania”. A zatem w przypadku
podstawowej usterki (wysunięcie karty z tachografu, komunikaty na ekranie lub wręcz
brak możliwości korzystania
z tachografu), sprawa jest jasna. Od chwili, gdy kierowca
miał możliwość odkrycia awarii
zaczyna się liczyć czas 7 dni.
Ważne jest jednak, że w przy-
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padku odpoczynku tygodniowego, kierujący pojazdem dostrzeże to np. w poniedziałek
rano, ponieważ podczas tego
czasu nie używał tachografu
– kontynuuje Mariusz Hendzel,
ekspert Kancelarii Transportowej ITD-PIP.

19

LO GISTY KA KONTRAKTOWA

Internetowa sprzedaż
transgraniczna

ÔÔDHL, fot. DHL

W Polsce działa około 23 tysięcy
sklepów internetowych, z których
ogromna większość to podmioty
średniej wielkości lub po prostu
małe. Dzięki uruchomieniu handlu międzynarodowego e-sklepy
mogą liczyć na wzrost sprzedaży
nawet o 10% – wynika z raportu
DHL Express1. Na co zwrócić uwagę chcąc rozpocząć internetową
sprzedaż transgraniczną?

PO PIERWSZE WYBÓR
KIERUNKU
Wybierając kierunek ekspansji
międzynarodowej należy przeanalizować przede wszystkim uwarunkowania prawne i specyfikę danego rynku. Inne wymagania, co do
zakupów online, sposobu płatności
i dostawy będą mieli klienci z różnych krajów świata. Warto również

keter, w bieżącym roku zakupów
za granicą dokona około 24% chińskich klientów kupujących w sieci.

PO DRUGIE: SKUTECZNA
DOSTAWA TOWARÓW
Jak wynika z badań firmy Metapack,
aż 87% kupujących w internecie
twierdzi, że szybka, bezproblemowa przesyłka sprawia, że ponownie
wracają do zakupów w danym sklepie. 61% z nich mając do wyboru
dwie firmy o podobnym standardzie wybierze tę, która zapewnia
szybszą i bardziej komfortową
dostawę. Potwierdzają to badania
DHL Express – firmy oferujące wiele
udogodnień w zakresie transportu swoich towarów, rosną o 60%
szybciej niż te, które proponują
ograniczony, standardowy sposób
dostawy.
Obecnie aż 92% klientów DHL
na całym świecie należy do sektora MŚP. Jako światowy ekspert

w dziedzinie usług ekspresowych,
DHL Express oferuje klientom
specjalistyczne doradztwo, w tym
w sprawach celnych oraz zapewnia
kompleksowe rozwiązania spełniające ich potrzeby biznesowe.
Wspiera także przedsiębiorców
w rozpoczęciu ekspansji międzynarodowej, oferując szereg rozwiązań w ramach programu rozwoju
sklepów internetowych w Polsce.
Już podczas pierwszego spotkania nasz konsultant może wskazać
propozycje zmian stron sklepów
internetowych, podpowiedzieć obszary rozwojowe i kierunki ekspansji – mówi Edwin Osiecki, Prezes
ds. Sprzedaży i Marketingu DHL
Express (Poland) Sp. z o.o.

PO TRZECIE: SPOSÓB
PŁATNOŚCI
Możliwość wyboru spośród wielu
dogodnych i bezpiecznych metod
płatności, to oprócz dostawy, je-

den z najważniejszych elementów,
który wpływa na komfort zakupu klienta i w konsekwencji jego
powrót do sklepu internetowego.
Według “Pulse of the Online Shopper” aż 75% kupujących za granicą
zwraca uwagę właśnie na bezpieczeństwo transakcji, dlatego warto zadbać o ten aspekt. Dostępni
na rynku renomowani operatorzy
płatności oferują liczne możliwości: począwszy od udostępniania
lokalnych metod płatności zagregowanych w jednym narzędziu,
po możliwość rozłożenia spłaty
na raty.
Prognozuje się, że branża handlu transgranicznego będzie rosłą
w tempie ok. 25% rocznie osiągając do 2020 roku wartość 900
mld dolarów. Wzrost segmentu
przełoży się na jego 22% udział
w globalnym rynku e-commerce.
Prognozy na kolejne lata są jeszcze
bardziej optymistyczne.

sprawdzić nasycenie danego rynku e-sklepami, poziom penetracji
internetu i mobile. Przykładowo,
bardzo perspektywicznym rynkiem
są Chiny. Jak podał chiński Główny Urząd Celny (General Administration of Customs) w 2017 roku
import e-commerce do tego kraju
zwiększył się ponad dwukrotnie
w stosunku do roku poprzedniego i wyniósł 8,4 mld dol. Według
szacunków firmy badawczej eMarRaport DHL Express, The 21th Century Spice Trade, Przewodnik po możliwościach transgranicznego handlu
elektronicznego
1

Testowa dostawa

ÔÔDachser, fot. Dachser

Dachser, jeden z wiodących operatorów logistycznych, przetransportował dwadzieścia
prototypów samochodów z Niemiec do Namibii, gdzie zostały poddane testom, a następnie dostarczył je z powrotem do Europy.
Międzykontynentalna podróż ładunku odbyła

się na pokładzie specjalnie wyczarterowanego
samolotu. Najważniejsze było zmieszczenie
się w wąskim oknie czasowym wynoszącym
72 godziny między odbiorem cennego cargo
w Berlinie a dostarczeniem go do Walvis Bay
w Afryce.
Dachser skoordynował przyjęcie pojazdów
od klienta w Berlinie, a następnie przewóz na
specjalnym autotransporterze do miejscowości Liège w Belgii. Tam, pod okiem pracowników firmy, samochody przeszły odprawę celną
i kontrolę bezpieczeństwa, po czym zostały
załadowane na Boeing 747-400F, który przetransportował je do Windhoek w Namibii. Po
odprawie celnej na lotnisku Windhoek, partner
operatora zorganizował przelot ładunku na odcinku 450 kilometrów przez pustynię Kalahari
do Walvis Bay.
Zadanie to stanowiło nie lada wyczyn: w celu
upewnienia się, że testy odbędą się w ściśle

określonym czasie, auta musiały trafić na miejsce o umówionej godzinie. Zespół Dachser
w Monachium, odpowiadający za obsługę kluczowych klientów wraz oddziałem Dachser Air
& Sea Logistics w Berlinie zrealizowali kompleksowy projekt, zapewniając dostawę do
Walvis Bay w czasie nie dłuższym niż 3 doby
od momentu odbioru. Po dwutygodniowych
testach w pustynnym upale, samochody wyruszyły w drogę powrotną czarterem z Windhoek
do Liège, a następnie do stolicy Niemiec.
– W przypadku tak specjalistycznego projektu zaufanie jest podstawą. Dachser nie tylko
posiada duże doświadczenie w transporcie
najwyższej klasy pojazdów, ale również zapewnia każdemu klientowi dedykowany punkt
kontaktowy w czasie realizacji całego transportu – mówi Marc Eigel z działu obsługi Klientów
Kluczowych Automotive i Projektów z Dachser
Air & Sea Logistics na monachijskim lotnisku.
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TESTY ALTERNATYWNEGO NAPĘDU W DHL
ÔÔDHL, fot. DHL_IVECO

Chcąc zredukować wpływ transportu drogowego na środowisko naturalne oraz dalej optymalizować koszty transportu, DHL Freight wspólnie ze swoimi partnerami rozpoczyna testy ekologicznego ciągnika siodłowego Iveco Stralis NP460. Ten innowacyjny
i oszczędny pojazd zasilany gazem ziemnym wykazał w licznych testach swój potencjał w redukcji emisji spalin i ograniczenia
kosztów eksploatacji. Testowany Stralis NATURAL POWER realizował będzie transport na kilku trasach krajowych obok użytkowanych przez partnerów DHL Freight pojazdów napędzanych olejem napędowym.
Celem testu jest sprawdzenie w praktyce
walorów eksploatacyjnych Iveco Stralis
NP460 oraz weryfikacja zastosowania pojazdów z alternatywnymi układami napędowymi w codziennej działalności DHL
Freight.
Pojazd został przekazany firmie DHL na
3 tygodnie. W tym czasie samochód będzie realizował zlecenia na wyznaczonych
trasach krajowych. Jest to doskonała okazja, aby porównać parametry względem
pojazdów napędzanych olejem napędowym. Samochód IVECO Stralis Natural Power 460 wyposażony jest w zaawansowane narzędzia telematyczne, które zostaną
poddane analizie po zakończeniu testów.
Dodatkowo kierowcy będą mieli okazję
sprawdzić komfort jazdy oraz nauczyć się
poruszać pojazdem z napędem LNG.
Łukasz Tomalik, Dyrektor Zarządzający DHL Freight, DHL Parcel Polska Sp.
z o.o. – „Produkcja samochodów napędzanych gazem LNG to niewątpliwie duży
krok naprzód w sektorze transportowym.
Główne zalety tego typu paliwa to ekonomia i ekologia. Ochrona środowiska jest
niezwykle istotną kwestią w strategii DHL
Parcel Polska oraz całej Grupy DPDHL. Pojazdy IVECO, dzięki napędowi gazowemu,
niewątpliwie przyczynią się do realizacji
ambitnych celów środowiskowych określonych w ramach strategii GoGreen.
Cieszy nas bardzo, że we współpracy z firmą IVECO możemy zaoferować naszym
klientom opcję przyjaznego dla środowiska transportu.”
Dzięki napędowi gazowemu o mocy
460 KM i momencie obrotowym 2.000 Nm
auto posiada analogiczną dynamikę jak
pojazdy z konwencjonalnymi układami
napędowymi. Stralis NP460 wyposażony
jest we wszystkie systemy wspierające
kierowcę jak jego odpowiedniki napędzane olejem napędowym. Posiada m.in.
zintegrowany system wspomagania jazdy
HI-CRUISE. System zawierający między
innymi funkcję przewidującego tempomatu, który na bazie map ukształtowania
terenu, masy zestawu, prędkości pojazdu
dobiera parametry pracy układu napędowego. W połączeniu z układem telematyki system monitoruje pracę kierowców
i pomaga menedżerom floty w uzyskaniu
znacznych oszczędności paliwa.

Pojazd wyposażony jest w dwa zbiorniki
LNG magazynujące łącznie ponad 390 kilogramów gazu. Taki zapas pozwala pokonać 1.600 kilometrów na jednym tankowaniu. Komfort pracy kierowcy wynika m.in.

z zastosowania najnowszej 12-biegowej
zautomatyzowanej skrzyni oraz wysokiej
kabiny typu AS. Dodatkowo gazowy układ
napędowy jest znacznie cichszy od napędów dieslowskich.

DANIEL WOLSZCZAK

DYREKTOR GENERALNY IVECO POLAND

Cieszy nas fakt, że firma DHL nam zaufała
i podjęła inicjatywę testu alternatywnych
napędów w transporcie drogowym. Oferowane przez IVECO rozwiązania są innowacyjne
i dostosowane do potrzeb nowoczesnego
łańcucha dostaw. Jesteśmy liderem w tej dziedzinie, rozwijając technologię gazu ziemnego
od ponad dwóch dekad. Warto wspomnieć,
że IVECO oferuje napędy gazowe w całej palecie swoich produktów, począwszy od lekkich
pojazdów dostawczych z DMC od 3,5t do 7,2t
oraz w lekkich pojazdach ciężarowych do dystrybucji lokalnej w segmencie wagowym od
7,2t do 16t. Nasza strategia związana z gazem
ziemnym ma na celu spełnienie dwóch podstawowych oczekiwań płynących od naszych
klientów oraz społeczeństwa. Pierwsze to
optymalizacja kosztów transportu poprzez
wdrażanie rozwiązań, które pozwolą realizować zadania transportowe w sposób jeszcze
bardziej ekonomiczny. Stralis NP460 jest tego

najlepszym przykładem, oferuje zużycie paliwa niższe nawet o 15% w porównaniu z podobnymi samochodami ciężarowymi z silnikami Diesla, niższą cenę gazu w porównaniu
do oleju napędowego, bezobsługowy układ
oczyszczania spalin niewymagający stosowania AdBlue® oraz okresy między przeglądami
wydłużone do 90 000 km. Jeszcze ważniejszy
jest aspekt związany z wpływem transportu
drogowego na środowisko naturalne. Stosując gaz ziemny, uzyskujemy poprawę jakości
powietrza: ograniczenie emisji tlenków azotu
o 60% i cząstek stałych o 99%, ograniczenie
emisji CO2 o 95% w przypadku stosowania
biometanu, mniejszą emisję hałasu, poniżej
71 dB w teście wg normy PIEK. Stralis NP460
dowiódł już w niejednym teście, że jest pojazdem stanowiącym realną i innowacyjną
alternatywę do konwencjonalnych pojazdów
ciężarowych. Jestem przekonany, że ten test
potwierdzi to po raz kolejny.
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PRZYSZŁOŚĆ BRANŻY ZALEŻNA OD
KONSUMPCJI I AUTOMATYZACJI
ÔÔRadosław Kuczyński, prezes EFL, fot. EFL

Polska ominęła pułapkę średniego wzrostu i jest jednym z najszybciej rozwijających się krajów w Europie. Spory udział w tym mają
firmy leasingowe, które odpowiadają za finansowanie 30 proc. wszystkich inwestycji w polskiej gospodarce. Co więcej, jak wynika
z danych Związku Polskiego Leasingu, udział sektora leasingowego w PKB Polski wynosi około 4 proc. co jest najwyższym wskaźnikiem w Europie. Wpłynęły na to cztery obszary: budownictwo, produkcja przemysłowa, transport oraz sprzedaż samochodów.
PO PIERWSZE, BUDUJEMY
Firmy leasingowe mocno
wspierają budownictwo, głównie infrastrukturalne, ale też
mieszkaniowe, finansując firmy budowlane i zakup maszyn. Z najnowszych danych
ZPL wynika, że od stycznia
do czerwca 2018 roku nasza
branża sfinansowała maszyny
i urządzenia budowlane o łącznej wartości ponad 1,7 mld zł,
co oznacza aż 64% dynamikę
rok do roku.
PO DRUGIE, PRODUKUJEMY
Wspieramy również produkcję
przemysłową, w tym głównie
przetwórstwo przemysłowe.
Tutaj sukces polskiej gospodarki polega na tym, że udział
przemysłu w tworzeniu PKB
jest obecnie jednym z najwyższych w całej Europie. A firmy
leasingowe finansując zakup
maszyn powodują, że rosną
zdolności produkcyjne firm,
mogą one więcej eksportować, stosować nowe technologie i zaawansowane rozwiązania. Branża leasingowa
sfinansowała w pierwszym
półroczu tego roku maszyny
o wartości niemal 10 mld zł
i był to ponad 20 proc. wzrost
rok do roku.
PO TRZECIE,
TRANSPORTUJEMY
Leasing stał się narzędziem
finansowym pierwszego wyboru dla firm transportowych
przy zakupie pojazdów ciężarowych, znacznie ułatwiając
rozwój tych firm. W pierwszej
części roku, jako branża sfinansowaliśmy pojazdy ciężkie o łącznej wartości 4,3 mld
zł, czyli o 13% więcej niż rok
temu. Polscy przewoźnicy
odnieśli niebywały sukces na
rynku unijnym, zostając liderem całego europejskiego

rynku przewozów w transporcie drogowym. Już od wielu
lat generują przy tym istotną
nadwyżkę handlową dla Polski. Tylko w 2017 polskie firmy
transportowe wypracowały
ok. 27 mld zł nadwyżki w handlu zagranicznym, 8-krotnie
więcej niż łącznie cały handel
towarami.
PO CZWARTE, JEŹDZIMY
I w końcu, branża leasingowa finansuje też tysiące pojazdów osobowych i dostawczych. Osobówki stanowią
największy kawałek tortu
leasingowego – w pierwszej
połowie tego roku wartość
tego rynku wyniosła ponad 15
mld zł, to prawie 40% całego
rynku leasingowego. To są te
auta, które codziennie służą
do obsługi handlu, co powoduje, że konsumpcja stała się
istotnym elementem rozwoju
całej gospodarki. Dzisiaj poziom konsumpcji per capita
jest o ponad 30 proc. wyższy
niż siedem lat temu. I branża
leasingowa miała w tym swój
udział.

i dalsze korzystanie z tej coraz
mniejszej puli bezrobotnych
nie zrekompensuje tego. Stąd
dynamika zatrudnienia w gospodarce w kolejnych latach
będzie hamowała. I to oczywiście wpłynie na popyt konsumpcyjny, gdyż zależy on od
dwóch czynników: od wzrostu zatrudnienia i od wzrostu
wynagrodzeń. A jeden z tych
czynników, czyli dynamika
zatrudnienia, zaczyna powoli
wygasać.
Jednak czynnik negatywny
dla konsumpcji, paradoksalnie
będzie sprzyjał rozwojowi firm
leasingowych w przyszłości.

KONSUMPCJA MA SWOJE
GRANICE
Dalszy rozwój branży leasingowej zależy przede wszystkim
od tego, co się dzieje w popycie
krajowym, w wydatkach konsumpcyjnych. Bo gospodarka
Polski rośnie w dużej mierze
dlatego, że wysoka jest konsumpcja. Istotną barierą dla
jej wzrostu będzie dalsza dynamika zatrudnienia. Mamy
w tej chwili mniej niż milion
osób bezrobotnych. Na rynek
pracy wchodzi rocznie ok. 400
tys. absolwentów, a ubywa
z niego ok. 700 tys. zatrudnionych. Liczba osób w wieku
produkcyjnym w Polsce systematycznie się więc kurczy

Komentarze

Coraz mniejsza pula nowych
pracowników będzie skłaniała
firmy do inwestycji w automatyzację, czyli inwestycje w maszyny. A te w dużej mierze są
finansowane przez firmy leasingowe.
Na końcu chciałbym podkreślić, że trudno utrzymać wysoki
wzrost gospodarczy, jeżeli składa się on przede wszystkim
z konsumpcji, z czym mamy
obecnie do czynienia. Zbyt niski udział inwestycji w strukturze wzrostu gospodarczego
powoduje, że trudno będzie
powtórzyć wysoką dynamikę
PKB w kolejnych kwartałach.

Radosław Kuczyński
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