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KRÓTSZE ŁAŃCUCHY
I WYŻSZE PODATKI
Czas gorączki świątecznych zakupów mamy już za sobą, a za pasem nowy rok. Mogłoby się
wydawać, że w tym krótkim czasie przedsiębiorcy znajdą chwilę wytchnienia od stale rosnącego
tempa codziennych wyzwań i zdarzeń. Rzeczywistość jednak nie pozwala o sobie tak łatwo
zapomnieć.
Od stycznia wchodzi w życie program pod szumną nazwą
Polskiego Ładu. Wprowadza nowe przepisy w obszarze
kadrowo-płacowym i w prawie podatkowym. Świat biznesu musi się dostosować do programu, a przecież wiele
z jego zapisów budzi wątpliwości i rodzi mnóstwo pytań.
Comarch przygotował webinar, który pozwoli przedsiębiorcom lepiej zrozumieć kwestie ulgi dla klasy średniej,
sytuację emerytów czy zmian kwoty wolnej od podatku.
Statystyki pokazują, że polski przemysł dobrze sobie radzi
w czasach kryzysu. Według danych GUS-u produkcja
przemysłowa w kraju wzrosła tylko w październiku o 7,8%.
Nie znaczy to jednak, że sektor nie boryka się z problemami. Jednym z nich jest z pewnością niedobór wykwalifikowanych pracowników. O sytuacji w przemyśle pisze
wyczerpująco Jakub Grabowski z Page Executive.
Firma Savills przeprowadziła badanie, z którego wynika,
że zagraniczni inwestorzy coraz częściej wybierają Polskę.
Przyczyn rosnącego zainteresowania naszym krajem należy upatrywać w chęci przenoszenia
procesów biznesowych na bliższe i rodzime rynki. Epidemia, brak rąk do pracy i wyższe ceny paliwa
to główne czynniki wymuszające skracanie łańcuchów dostaw. Savills przewiduje, że krótsze
łańcuchy odmienią oblicze sektora logistycznego w Europie.
Da się także zauważyć pewne trendy w inwestycjach. Jan Kamoji-Czapiński, dyrektor w Dziale
EMEA Location Strategy w Colliers, wskazuje w swoim komentarzu, które kwestie będą miały
największy wpływ na inwestycje w przyszłym roku. Wymienia wśród nich wyższe ceny energii,
poparcie dla UE czy zmiany klimatu. Nie bez znaczenia mają być też szczepienia na kowid oraz
sprawy podatkowe.
Czytelnikom naszego magazynu życzę wszystkiego dobrego w nadchodzącym roku i przyjemnej
lektury ostatniego w 2021 r. wydania EMIL-a.
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Hillwood Polska. Fot. Hillwood Polska, 4045 / Freepik

HILLWOOD POLSKA
REALIZUJE PROJEKT
INDUSTRIAL PARK POLAND
Hillwood Polska uzyskał
pozwolenie na budowę
pierwszego budynku w projekcie
Industrial Park Poland w gminie
Stare Miasto k. Konina. Otwiera to
nowy rozdział w historii
gospodarczego rozwoju nie tylko
Wielkopolski, ale i całego kraju.
ramach Industrial Park Poland na 137 hektarach inwestor i deweloper Hillwood
Polska planuje wybudować ponad
600 000 mkw. szytych na miarę obiektów logistyczno-przemysłowych o wysokości nawet 40 m.

W

Industrial Park Poland wyróżnia doskonała lokalizacja w sercu Europy, z dostępem do zmodernizowanej infrastruktury zapewniającej transport, w tym
połączenia intermodalne. Terminal
kolejowy znajduje się w odległości
10 km od Parku, a bezpośrednie
sąsiedztwo autostrady A2 umożliwia
swobodne dotarcie do lotnisk i najważniejszych portów morskich, takich jak
porty w Gdańsku, Gdyni, Hamburgu
i Rotterdamie. Podpisana niedawno
przez Hillwood umowa z Gminą Stare
Miasto przewiduje rozbudowę istniejących oraz budowę dodatkowych
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dróg dojazdowych i rond wraz
z pełnym zapleczem technicznym
– Hillwood Industrial Park Poland umożliwia wybudowanie standardowych
powierzchni magazynowych, a także
dedykowanych obiektów w formule
BTS (build-to-suit) i BTO (build-to-own).
Realizując ten projekt, odpowiadamy
na konkretne potrzeby firm z całego
świata, które szukają alternatywy dla
swoich obecnych lokalizacji i planują
przenieść swoją działalność do Europy.
We współpracy z Urzędem Miasta
Konina i Gminą Stare Miasto projekt
został zaprezentowany podczas bran-
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żowych targów w Dubaju oraz Monachium, gdzie spotkał się z dużym zainteresowaniem firm z wielu rynków i sektorów gospodarki. Doskonały klimat
inwestycyjny, dostęp do pracowników
oraz oferta Łódzkiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej zapewniają szerokie
wsparcie dla firm oraz korzystne ulgi
podatkowe – podkreśla Hubert Michalak, Prezes Zarządu Hillwood Polska.
Strategicznym czynnikiem przy wyborze terenu pod tak dużą inwestycję jest
korzystna kondycja rynku pracy, co
potwierdzają dwa niezależnie przygotowane raporty agencji pracy: firmy
Randstad„Konin on the map of Poland.
Labour market overview” oraz Grupy
Progres „Investment Potential of the
Konin County”. W regionie zagwarantowany jest dostęp do techników
i inżynierów, a także szkół gotowych
do kształcenia kadr zgodnie z zapotrzebowaniem klientów. Z raportów
wynika, że obecnie lokalnie można
zatrudnić ok. 2500 osób. Szacuje się,
że w związku z transformacją regionu
z przemysłu wydobywczego na zielone
technologie dla firm zlokalizowanych
w parku dostępna będzie grupa ok.

4000 osób z szerokimi kompetencjami
w przemyśle i produkcji.
– Teren przeznaczony pod tę inwestycję
jest dobrze zlokalizowany i skomunikowany, daje bardzo duże możliwości
zagospodarowania, a nawet uwzględnia możliwość produkcji energii ze
źródeł odnawialnych. Współpracujemy
z inwestorami i uczelniami celem
zapewnienia kształcenia kadr z odpowiednimi kwalifikacjami, dostosowujemy transport publiczny do potrzeb
rynku, dbamy o jakość świadczonych
usług. Gmina Stare Miasto to miejsce
przychylne biznesowi i inwestorom.
Naszą otwartość okazujemy przedsiębiorcom, na co dzień wspierając ich
podczas wszystkich etapów procesu
inwestycyjnego. Dzięki temu stworzyliśmy dobry klimat dla biznesu, który
jest powszechnie znany i doceniany.
Dzięki połączeniu tych wszystkich elementów realizacja projektu Hillwood
Industrial Park Poland w takim kształcie
jest możliwa – podsumowuje Dariusz
Puchała, wójt gminy Stare Miasto.
Industrial Park Poland wyróżnia
dostęp do mediów w ilościach spełniających wymagania zarówno firm logi-
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stycznych, jak i produkcyjnych.
Ponadto tuż obok gruntu przygotowanego pod zabudowę logistyczno-produkcyjną powstanie farma fotowoltaiczna o planowanej mocy 180 MW, jej
zasoby będą dostępne dla użytkowników Industrial Park Poland. Atende
Industries, spółka technologiczna
z grupy Atende, oraz Hillwood Polska
podpisały list intencyjny w celu wspólnego działania na rzecz promocji
i wdrażania nowoczesnych rozwiązań
dla energetyki obywatelskiej. Wspólnoty Energetyczne umożliwią dostarczanie użytkownikom energii wytworzonej z wykorzystaniem w dużej
mierze lokalnych źródeł odnawialnych.
Dzięki tego rodzaju działaniom do
2050 r. zrealizowane zostaną inwestycje zmierzające do osiągnięcia neutralności klimatycznej zgodnie z założeniami Europejskiego Zielonego Ładu.
Przyczynią się one do ochrony powietrza (a w konsekwencji klimatu) i znacząco obniżą rachunki członków
wspólnot za energię elektryczną. Zielona energia będzie mogła być magazynowana i zużywana lokalnie
w sposób zoptymalizowany. ◼
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DHL. Fot. Lex Photography / Pexels

DHL SUPPLY CHAIN
WZMACNIA BIZNES
DZIĘKI AVAYA
ONECLOUD
Dzięki wykorzystaniu sztucznej
inteligencji do zarządzania
obciążeniem pracą, DHL Supply
Chain odnotowuje dwucyfrowy
wzrost wskaźnika utrzymania
agentów.
HL Supply Chain, wiodący na
świecie dostawca logistyki kontraktowej, dzięki wdrożeniu pakietu technologii Avaya (NYSE: AVYA)
OneCloud™ przyspieszył rozwój biznesu,
aby sprostać gwałtownemu wzrostowi
popytu na swoje usługi i jednocześnie
zwiększył do rekordowego poziomu
wskaźnik utrzymania agentów.
DHL Contact Centre Services z siedzibą
w Singapurze dostarcza rozwiązania
logistyczne dla wielu branż, w tym
logistyki, usług, technologii oraz dla
instytucji publicznych. Zmiany gospodarcze i społeczne wywołane pandemią Covid-19 spowodowały, że firma
musiała lepiej reagować na rosnące

D

zapotrzebowanie klientów na szybkie
oraz efektywne kosztowo usługi contact center.
„Z uwagi na pandemię ostatnie 18
miesięcy charakteryzowało się ogromnym skokiem popytu na wysokiej jakości usługi z zakresu customer experience. Od 2019 roku do dziś, wraz
z wdrożeniem Avaya OneCloud, liczba
pracujących równolegle agentów
wzrosła u nas o 300%. Retencja
w branży contact center już od wielu
lat jest dużym wyzwaniem dla firm.
Dzięki wdrożeniu contact center napędzanego przez AI oraz kompleksowego, opartego na chmurze narzędzia
do współpracy nasz wskaźnik retencji
znacząco wzrósł, stając się najlepszym
w swojej klasie w branży”– powiedział
Jerome Gillet, CEO, Singapore Cluster,
DHL Supply Chain.
„Bezpieczeństwo i skalowalność rozwiązania oznacza, że możemy powielać
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to środowisko obsługi klienta na
innych rynkach, umożliwiając agentom contact center logowanie się
z dowolnego miejsca, w dowolnym
czasie i uzyskiwanie dostępu do funkcji
komunikacji i współpracy. W najbliższej
przyszłości będziemy rozszerzać naszą
ofertę contact center na Japonię,
Koreę, Australię, Malezję i Filipiny” –
dodał Jerome Gillet, CEO, Singapore
Cluster, DHL Supply Chain.
„DHL Supply Chain, dzięki swoim usługom, usprawnia pracę przedsiębiorstw
– szczególnie w newralgicznych

momentach – tak jak podczas ostatnich
miesięcy pandemii, kiedy to wymogi
związane z obsługą klienta znacznie
wzrosły. Rozwiązania do obsługi klienta
oparte na chmurze, automatyzacja
i zarządzanie wiedzą przekładają się na
dostarczanie usług w znacznie szybszym czasie, jednocześnie wspierając
osoby i przedsiębiorstwa odpowiedzialne za ich świadczenie” – powiedział Nidal Abou-Ltaif, prezes, Avaya
International. ◼
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7R

7R SPRZEDAJE
BUDYNEK 7R PARK
KRAKÓW IX
7R i Generali Real Estate
sfinalizowały proces przejęcia
przez fundusz inwestycyjny
budynku logistycznego 7R Park
Kraków IX. Magazyn
o powierzchni ponad 33 000
mkw., oddany do użytkowania
w połowie roku, jest w pełni
wynajęty i objęty certyfikacją
BREEAM na poziomie Very Good.
To kolejna transakcja Generali i 7R
w tym roku. We wrześniu firmy
poinformowały o sprzedaży
kompleksu magazynowego 7R
Park Gdańsk II w Kowalach.
początkiem grudnia Generali
Real Estate, działając w imieniu
paneuropejskiego funduszu“Generali Real Estate Logistics Fund”
(GRELF), zarządzanego przez Generali
Real Estate S.p.A SGR, sfinalizowało
przejęcie obiektu 7R Park Kraków IX
w Kokotowie. Pierwsza akwizycja logistyczna tego funduszu w Polsce dotyczyła innego kompleksu dewelopera
7R – 7R Park Gdańsk II w Kowalach.
7R Park Kraków IX to inwestycja będąca
częścią największego w portfolio
dewelopera parku logistycznego zlokalizowanego w Kokotowie – 7R Park
Kraków. Kompleks składaja się z 10
budynków o łącznej powierzchni
ponad 245 000 mkw. Budynek IX ma
powierzchnię 33 600 mkw. i jest
w pełni wynajęty. Swoje operacje ulokowały tu firmy Answear.com (zajmująca także powierzchnie w innych
obiektach parku), ESA Logistika oraz
Styler.

Z

„Cieszymy się, że dzięki drugiej akwizycji w Polsce możemy kontynuować
naszą europejską ekspansję w obszarze
logistyki, realizowaną za pośrednictwem naszego ogólnoeuropejskiego
funduszu dedykowanego GRELF. Cieszymy się również, że w tym roku
ponownie współpracujemy z 7R. Zarządzając aktywami logistycznymi o wartości ponad 1 miliarda euro, pod
koniec 2021 r. nasz portfel aktywów
logistycznych we Francji, Włoszech
i Polsce powiększy się o 145 000 mkw.
łącznie z istniejącymi aktywami i tymi,
które będą dostarczone w 2022 r.
W kolejnych latach będziemy kontynuować naszą ekspansję w wyznaczonych krajach” – mówi Pierre-David
Baylac, dyrektor ds. logistyki w Generali
Real Estate.
7R Park Kraków wyróżnia się doskonałą
lokalizacją i dostępem do kluczowej
infrastruktury. Bliskość drogi ekspresowej S7 oraz autostrady A4, a także
dogodny dostęp do komunikacji miejskiej i podmiejskiej gwarantują doskonałe połączenie, także dla pracowników.
„To dla nas niezwykle ważne, że Generali Real Estate po raz kolejny wybrało
nasz park rozbudowując swoje portfolio nieruchomości logistycznych.
Atrakcyjność budynków, które 7R od
lat dostarcza na rynek, jest zagwarantowana m.in. przez wysoką jakość tych
obiektów przekraczających standardami przyjęte normy, chociażby
w kwestii efektywności energetycznej,
a także doskonałą lokalizację oraz rozwiązania proekologiczne. To kluczowe
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elementy, ważne zarówno dla najemców, pracowników, jak i inwestorów”,
mówi Łukasz Jachna, Chief Capital
Markets Officer, członek zarządu w 7R.
W transakcji zbycia nieruchomości 7R
Park Kraków IX deweloperowi 7R doradzała kancelaria Allen & Overy, a kupujacemu Dentons oraz BNP Paribas.
7R Park Kraków IX jest objęty certyfikatem BREEAM na poziomie„Very Good”.
Na dachu budynku znajduje się instalacja fotowoltaiczna, a obok stacje do
ładowania pojazdów elektrycznych.
Deweloper zadbał także o otoczenie
inwestycji tworząc łąki kwietne, ule dla
pszczół oraz zbiornik magazynujący
wodę deszczową. Efektywność energetyczną zapewniają m.in. oświetlenie
LED połączone ze sterowaniem wg
protokołu DALI i destratyfikatory odpowiedzialne za właściwe rozprowadzanie
ciepłego powietrza. Pracownicy
obiektu mają do dyspozycji parking
dla samochodów i rowerów, jak również strefy relaksu.
Pierwszy obiekt w ramach 7R Park
Kraków został oddany do użytkowania
w 2015 roku. Inwestycja znajduje się w
Kokotowie koło Krakowa na terenie
Wielickiej Strefy Aktywności Gospodarczej. 7R sukcesywnie rozbudowuje
kompleks, przyciągając do Małopolski
najemców z branż: logistycznej, FMCG
czy e-commerce. W ciągu sześciu lat
istnienia 7R Park Kraków podpisano
umowy najmu z ponad 30 firmami,
które zagwarantowały miejsca pracy
mieszkańcom Krakowa, Wieliczki,
Bochni, jak i obszarów podmiejskich. ◼
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Furgonetka. Fot. Furgonetka

FURGONETKA PREZENTUJE
APLIKACJĘ FURGONETKA BOX
Furgonetka stawia kolejny krok na drodze do stworzenia otwartej sieci
automatów paczkowych. Od 15 grudnia br. w sklepie Google Play jest
dostępna innowacyjna aplikacja firmy - Furgonetka BOX Partner,
wykorzystująca rozszerzoną rzeczywistość do sprawdzenia jak w danej
lokalizacji będzie wyglądał automat paczkowy i poinformowania o niej
Furgonetki. Wkrótce będzie ją można pobrać również z AppStore.

A

plikacja będzie również wspierana oprogramowaniem do
analizy potencjału biznesowego, co pozwoli Furgonetce ocenić efektywność automatów zamieszczonych
w danym miejscu i zidentyfikować najlepsze lokalizacje.
Furgonetka podpisała już umowy z 8
firmami produkującymi maszyny i prowadzi rozmowy na temat współpracy
z operatorami kurierskimi. Zgodnie
z założeniami pierwsze automaty Fur-

gonetka BOX pojawią się na rynku
w pierwszej połowie przyszłego roku.
W kwietniu br. Furgonetka zapowiedziała stworzenie sieci automatów do
nadawania i odbioru przesyłek kurierskich – Furgonetka BOX. Jej wyróżnikiem jest otwartość, ponieważ właścicielem maszyny może zostać każdy –
sieci handlowe, spółdzielnie mieszkaniowe, samorządy, a nawet osoby prywatne. Co więcej z automatów będą
mogli korzystać wszyscy operatorzy
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kurierscy, którzy nawiążą współpracę
z Furgonetką. Teraz broker wprowadził
na rynek dedykowaną aplikację AR
(augmented reality) - Furgonetka BOX
Partner – do zgłaszania lokalizacji,
w których zdaniem konsumentów
i przedsiębiorców powinny znaleźć się
automaty paczkowe Furgonetka BOX.
Dzięki niej można też dobrać rozmiar
maszyny odpowiedni dla danej przestrzeni oraz sprawdzić jak będzie w niej
wyglądała. Aby tego dokonać, wystarczy nakierować kamerę telefonu na
wybrane miejsce i zaznaczyć odpowiedni format automatu, a aplikacja za
pomocą rozszerzonej rzeczywistości
przygotuje wizualizację. Następnie
należy wypełnić krótki formularz, dołączyć zdjęcie oraz zgłosić lokalizację
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Furgonetce, która ją zweryfikuje i jeśli
będzie to możliwe oraz atrakcyjne
biznesowo – postawi w niej automat
paczkowy. Dla osób zainteresowanych
zainwestowaniem w automat broker
przygotował specjalny katalog z informacjami na temat parametrów technicznych i cen maszyn. Katalog dostępny tu:
www.furgonetka.pl/box/katalog.
– W ostatnich miesiącach bardzo intensywnie pracowaliśmy nad kilkoma
obszarami, prowadzącymi do stworzenia sieci Furgonetka BOX. Na pierwszym miejscu jest oczywiście nasza
autorska technologia do zarządzania
siecią automatów, ponieważ jak
zwykle chcemy dostarczać naszym
partnerom najbardziej zaawansowane
rozwiązania. Dodatkiem do tego
pakietu są m.in. oprogramowanie do
analizy potencjału biznesowego oraz
aplikacja AR, pozwalająca w prosty
sposób dobrać odpowiedni automat
do lokalizacji, zwizualizować go i zgłosić dane miejsce. Obecnie jesteśmy
jedyną firmą na tym rynku, która oferuje tak szerokie możliwości – mówi
Rafał Agnieszczak, CEO Furgonetka.

Oprogramowanie do analizy potencjału biznesowego będzie automatycznie zbierało szereg danych na temat
lokalizacji, na podstawie których Furgonetka zweryfikuje postawienie automatu w danym miejscu pod kątem
jego efektywności. Pozwoli ono również porównać ze sobą poszczególne
lokalizacje i wybrać tylko te najlepsze.
Narzędzie jest tworzone we współpracy
z dataplace.ai, firmą technologiczną
specjalizująca się w dostarczaniu
danych dotyczących czynników wpływających na biznes w świecie offline.
– Do analizy potencjału lokalizacji
wykorzystamy autorską technologię
z zakresu location intelligence, opartą
o nauczanie maszynowe. Rozwiązanie
na bieżąco gromadzi i w sposób zautomatyzowany przetwarza terabajty
danych mobilnych o rzeczywistym
ruchu pieszym i samochodowym
w dowolnym miejscu. Następnie będą
one uzupełnione informacjami
o budynkach, demografii i konkurencji,
pochodzącymi z 15 baz. Dzięki temu
decyzje będą podejmowane na podstawie rzetelnych i aktualnych danych
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z całego roku, a nie intuicji i subiektywnej oceny. Pozwoli to przyspieszyć
i usprawnić cały proces oraz zwiększyć
jego efektywność kosztową. W efekcie
w bardzo krótkim czasie Furgonetka
będzie mogła ocenić potencjał biznesowy lokalizacji zaproponowanej przez
użytkownika aplikacji i zdecydować o
postawieniu tam automatu - tłumaczy
Hubert Guzera, CEO dataplace.ai.
– Kolejnym obszarem, na który położyliśmy szczególny nacisk jest produkcja maszyn. Firmy, z którymi będziemy
współpracowali spełniają wysokie,
europejskie standardy, ponieważ
zależy nam na stworzeniu automatów
o możliwie jak najwyższej jakości. Podpisaliśmy już umowy z 8 producentami,
jednak ciągle szukamy kolejnych partnerów. Ostatnią, jednak równie ważną,
kwestią, której poświęciliśmy dużo
uwagi jest współpraca z operatorami
logistycznymi. Projektujemy rozwiązania otwarte i prowadzimy rozmowy
z wieloma firmami, nie tylko kurierskimi,
na temat wykorzystania ich infrastruktury w procesie dostaw – podkreśla
Rafał Agnieszczak, CEO Furgonetka. ◼

CHRONOMETR WYDARZEŃ

GEFCO, globalny ekspert
w dziedzinie łańcuchów dostaw dla
przemysłu i wiodący dostawca
logistyki dla branży motoryzacyjnej,
jest w końcowej fazie ambitnego
projektu instalacji 290 stacji
ładowania pojazdów elektrycznych
(EV) na placach składowych w wielu
krajach Europy. Urządzenia e-Totem,
jednego z wiodących francuskich
dostawców stacji ładowania
pojazdów elektrycznych, pomogą
producentom i dealerom ładować
pojazdy przed ich dostawą do
klientów końcowych.
o końca 2021 roku zostanie uruchomionych 145 nowych stacji
ładowania na 23 placach składowych GEFCO w ośmiu krajach europejskich: Belgii (Ghislenghien), Cze-
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GEFCO. Fot. GEFCO

GEFCO INSTALUJE 290 STACJI
ŁADOWANIA E-TOTEM
chach (Kolin) Francji (Blyes, Le Havre,
Hordain, Marckolsheim, Marly-la-Ville,
Mulhouse, Nantueuil, Poissy, Rennes,
Sochaux i Valenton), Włoszech (Livorno
i Parma), Portugalii (Setubal), Słowacji
(Trnava), Hiszpanii (Ciempozuelos i Tarragone) oraz Wielkiej Brytanii (Sandtoft
i Sheerness).
„Przejście na bardziej ekologiczne
paliwo wymaga dużych inwestycji
w nową infrastrukturę. Nowe stacje ładowania pojazdów elektrycznych będą
impulsem dla producentów i dealerów
pojazdów elektrycznych. Cieszymy się,
że możemy pomóc naszym klientom
dostosować się do popytu, zgodnie
z naszym motto Partners, unlimited" –
mówi Albert Bouchoucha, Director of
Industrial Car Flows, GEFCO.
Projekt o wartości 7 mln euro został
uruchomiony w 2020 roku, przy wsparciu zespołu 40 pracowników GEFCO, w
odpowiedzi na gwałtowny wzrost rynku
pojazdów elektrycznych po wprowadzeniu globalnych zachęt w celu przy-

spieszenia przejścia na rozwiązania
zeroemisyjne. To wygenerowało nowe
wyzwania, takie jak stworzenie dostawcom łańcucha dostaw, takim jak GEFCO,
możliwości doładowania baterii nowych
pojazdów elektrycznych na placach
składowych na żądanie, przed dostawą
do dealerów i klientów końcowych.
STACJE ŁADOWANIA DOPASOWANE
DO KONKRETNYCH POTRZEB
GEFCO połączyło siły z e-Totem, aby
zaprojektować i wyprodukować dwa
rodzaje stacji ładowania, superładowarek DC 50kW i stacji przyspieszonego
ładowania AC 22kW. Wszystkie posiadają dotykowy ekran, wielojęzyczny
panel sterujący oraz są połączone z centralnym systemem zarządzania przez
łączność 3G/4G z protokołem Open
Charge Point Protocol (OCPP) w celu
śledzenia operacji w czasie rzeczywistym. Dzięki tej technologii zespoły
GEFCO mogą określić poziom naładowania z dokładnością do 1% i śledzić tę
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wartość za pomocą smartfonów, jak
również rozliczać dokładny koszt energii
zużytej do ładowania pojazdów. Te unikalne funkcje zapewniają znaczną
poprawę w porównaniu z tradycyjnymi
stacjami ładowania, które nie mogą ani
wstępnie określić poziomu naładowania,
ani automatycznie zatrzymać ładowania,
co oznacza, że praca jest kontynuowana
do pełnego naładowania. Obecnie
GEFCO jest jedynym specjalistą od zarządzania łańcuchem dostaw, który oferuje
tak wysoce spersonalizowaną usługę.
„Jesteśmy zadowoleni ze współpracy
projektowej z GEFCO, polegającej na
dostarczaniu dostosowanych, zaprojektowanych i wyprodukowanych w 100%
we Francji stacji ładowania pojazdów
elektrycznych na potrzeby placów składowych w całej Europie. Od momentu
uruchomienia naszej firmy w 2012 roku,
ciągle wprowadzamy innowacje
i dostosowujemy rozwiązania do
potrzeb klientów” – podkreśla Hervé
SONNEVILLE, Prezes e-Totem. ◼

BILANS

Comarch

POLSKI ŁAD:
PRZEDSIĘBIORCY WCIĄŻ
MAJĄ MNÓSTWO PYTAŃ
Już za kilkanaście dni zaczną
obowiązywać nowe przepisy
w obszarze kadrowo-płacowym
oraz prawa podatkowego
wprowadzone w ramach
programu Polski Ład.
Przedsiębiorcy oraz specjaliści ds.
kadrowo-płacowych szukają
informacji o nowych zasadach
zawartych w reformie podatkowej,
ponieważ wiele z nich wciąż
wywołuje szereg wątpliwości.
odczas webinaru, który 16 grudnia
zorganizowała firma Comarch,
uczestnicy pytali głównie o sposób naliczania wynagrodzeń wypłacanych od stycznia 2022 roku, w tym zasad
dotyczących rozliczania ulgi dla klasy
średniej, czy nowych zwolnień z PIT.
Pracownicy Comarch oraz eksperci
kancelarii C&C Chakowski & Ciszek
przygotowali odpowiedzi na tematy,
które wzbudzały największe zainteresowanie uczestników szkolenia.
– Zmiany w przepisach prawnych to
zawsze temat, który wymaga zgłębienia
i rozpoznania nowych treści, aby
następnie prawidłowo wdrożyć je
w organizacji. Od lat organizujemy bezpłatne webinary, w których staramy się
przybliżyć zagadnienia objęte nowościami prawnymi. Mamy za sobą duże
zmiany, jakimi były wprowadzenie Jednolitego Pliku Kontrolnego, split payment czy e-sprawozdań. Jednak żaden
z tych tematów nie wzbudzał takiego
zainteresowania jak program„Polski Ład”.
Do udziału w webinarze, którego tematem był Polski Ład, zapisało się prawie
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20 tysięcy osób.To rekord w historii szkoleń online organizowanych przez
Comarch – mówi Paweł Krupa, product
manager systemów Comarch ERP.
Co i jak z tą ulgą dla klasy średniej?
Od 2022 r. zacznie obowiązywać nowe
rozwiązanie nazywane „ulgą dla klasy
średniej”. Pracownik z ulgi będzie mógł
skorzystać w zeznaniu rocznym albo
miesięcznie. Komu i na jakich zasadach
przysługuje, jak jest przyznawana i czy
są nią objęci emeryci? – o to pytali
uczestnicy webinarium.
Pracodawca ma obowiązek naliczać
ulgę w każdym miesiącu, jeśli wynagrodzenie brutto miesięczne pracownika
jest między 5 701 zł brutto, a 11 141 zł
brutto. Jest ona naliczana przez pracodawcę automatycznie. Jeżeli pracownik
nie chce z niej skorzystać przy rozliczeniach miesięcznych, musi złożyć do
pracodawcy odpowiedni wniosek . Taki
wniosek można złożyć w dowolnym
momencie, a płatnik przestaje naliczać
ulgę najpóźniej od kolejnego miesiąca
po złożeniu wniosku przez pracownika.
Przed podjęciem decyzji o złożeniu
wniosku warto przeanalizować, co
będzie korzystniejsze.
Co w przypadku pracownika, który
oprócz umowy o pracę wykonuje
umowy zlecenia, pobiera wynagro‐
dzenie z tytułu powołania lub jest
zatrudniony na kontraktach mana‐
gerskich?
– Ustawodawca zdecydował, że z preferencji nie skorzystają wszyscy. Upraw-
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nione będą jedynie osoby zatrudnione
na umowę o pracę oraz przedsiębiorcy
prowadzący działalność gospodarczą i
rozliczający się na zasadach ogólnych.
Jeżeli pracownik jest zatrudniony na ½
etatu, a pobierane wynagrodzenie
mieści się w widełkach, również może
skorzystać z ulgi. Natomiast ulga nie
uwzględnia umów zlecenia. Jednocześnie należy podkreślić, że ulga dla klasy
średniej i kwota wolna od podatku to
dwa odrębne rozwiązania. Można z nich
korzystać równocześnie. Może być też
tak, że ktoś nie ma prawa do czy nie
korzysta z ulgi dla klasy średniej, lecz
nadal korzysta z kwoty wolnej. Tak
będzie w przypadku pracowników, których wynagrodzenie nie mieści się
w przedziale do stosowania ulgi dla
klasy średniej czy którzy złożyli wniosek
o jej stosowanie. Zasadą dla takich pracowników będzie nadal rozliczanie zaliczek przez pracodawców z zastosowaniem odliczenia (czyli 425 zł/miesięcznie
– czyli kwoty miesięcznego odliczenia
wynikającego z podwyższonej kwoty
wolnej – tłumaczy Wojciech Garczyński,
doradca podatkowy w kancelarii C&C
Chakowski & Ciszek.
Do przychodu do ulgi dla klasy średniej
wliczane jest wynagrodzenie chorobowe płatne przez pracodawcę, ponieważ traktowane jest jako przychód ze
stosunku pracy. Natomiast wyłączone
są zasiłki chorobowe.
Seniorzy, emeryci a Polski Ład
Z ulgi dla klasy średniej mogą korzystać
pracujący emeryci, ale tylko w zakresie

wynagrodzenia za pracę czy za usługi wykonywane w
ramach działalności gospodarczej rozliczanej na zasadach ogólnych. Senior-pracownik, który osiągnie wiek
emerytalny, ale nie wystąpi o emeryturę, może skorzystać także z nowej ulgi dla seniorów. Dobrym pytaniem
jest, czy czasowa rezygnacja z pobierania emerytury
przez pracującego seniora da uprawnienie do skorzystania z ulgi dla seniorów. Przepis mówi o tym, że warunkiem do korzystania z tej ulgi jest nieotrzymywanie
emerytury pomimo nabycia uprawnienia. Dlatego
wydaje się, że można odpowiedzieć twierdząco na to
pytanie, ale jak w wielu przypadkach w kontekście
Polskiego Ładu warto poczekać na potwierdzenie organów podatkowych.

AUTOMATYCZNY
MAGAZYNEK PALET
PALOMAT®
KORZYŚCI STOSOWANIA MAGAZYNKU PALET PALOMAT®:
oszczędność miejsca i porządek w miejscu pracy
optymalizacja przepływu palet
bezpieczne środowisko pracy
ograniczenie uszkodzeń palet
wyeliminowanie ręcznego podnoszenia palet
mniej kontuzji pleców, urazów rąk i stóp
mniej zwolnień chorobowych
szybszy dostęp do palet

Grudniowe wypłaty
- Z przepisów Polskiego Ładu wynika, że przy rozliczaniu
na potrzeby PIT wynagrodzenia, które zostanie wypłacone w styczniu przyszłego roku składka na ubezpieczenie zdrowotne nie będzie już odliczana od podatku.
Jednak uważa się, że wynagrodzenia, które trafią na
konta pracowników jeszcze w tym roku, będą rozliczone na dotychczasowych zasadach - wskazuje Wojciech Garczyński z kancelarii C&C Chakowski & Ciszek.
Powracający z zagranicy i rodziny 4+ z nowymi
ulgami
Polski Ład wprowadza całkiem nowe ulgi, które dotyczą
wybranych sytuacji – ulgi dotyczą podatników przenoszących miejsce zamieszkania do Polski oraz rodzin z co
najmniej czwórką dzieci. Warto dodać że zapisy w Polskim Ładzie często są tak zbudowane że trzeba dokładnie przeanalizować sytuację indywidualnie i określić
czy rzeczywiście mamy możliwość z korzystania z ulgi.
Podatnicy będą mogli łączyć nowe ulgi – na 4 dzieci,
na powrót, dla seniorów – oraz ulgę dla młodych, jeżeli
będą spełniać warunki do skorzystania z kilku ulg, jednak
suma przychodów zwolnionych z podatku nie może
w roku podatkowym przekroczyć kwoty 85 528 zł.
- Przeprowadzony webinar pokazał nam, że przedsiębiorcy oraz specjaliści ds. kadrowo-płacowych potrzebują takich merytorycznych szkoleń. Dlatego 13 stycznia
planujemy kolejne wydarzenie w temacie Polskiego
Ładu. Tym razem będziemy omawiać zmiany wprowadzone przez ten społeczno-ekonomiczny projekt związane z prowadzeniem działalności, który prawdopodobnie bardziej zainteresuje właścicieli firm czy działy
finansowo-księgowe. Już teraz można się rejestrować.
Udział w wydarzeniu jest bezpłatny – zachęca Paweł
Krupa. ◼

zredukowanie przejazdów wózkami widłowymi
skrócenie czasu operacji
większa wydajność zgodnie z filozofią lean
manufacturing (większa sprawność przy zużyciu
mniejszej ilości zasobów)

OSPRZĘT Roma Dudzińska Sp. z o.o.
ul. Romana Maya 1, 61-371 Poznań
+48 61 653 38 17, +48 601 77 07 25
www.osprzet.com, osprzet@osprzet.com

BILANS

Novatek Green Energy, spółka
córka Novatek PAO, posiada już 10
stacji tankowania LNG
zlokalizowanych na terenie
Niemiec, co stanowi ok. 15 proc.
lokalnego rynku. Znajdują się one
w strategicznych miejscach, aby
kierowcy samochodów
ciężarowych przemieszczający się
we wszystkich kierunkach Europy
mogli znaleźć dogodny punkt
tankowania na swojej trasie.
Kolejne stacje tankowania LNG
Novatek są w trakcie realizacji
i zostaną wkrótce oddane do
użytku.
ieć stacji LNG Novatek to ważna
część infrastruktury do tankowania skroplonego gazu ziemnego
na niemieckiej mapie transportowej.
Kierowcy mogą zaopatrzyć się w skroplony gaz ziemny Novatek w następujących miastach: Rostock, Poczdam,
Buchholz, Lübbenau, Elsterheide, Neu-
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ROSNĄCA
W SIŁĘ SIEĆ
STACJI LNG
NOVATEK
W NIEMCZECH
münster, Dessau, Knüllwald, RhedaWiedenbrück i Vogelsdorf.
Infrastruktura do tankowania skroplonego gazu ziemnego w Niemczech
jest szczególnie ważna z uwagi na
położenie geograficzne i krzyżujące się
główne europejskie szlaki transportu
dalekobieżnego. Rozwojowi tego
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rynku sprzyjają udogodnienia wynikające ze zwolnienia do końca 2023 roku
samochodów ciężarowych zasilanych
LNG z opłat drogowych.
Stacje Novatek cieszą się ogromnym
zainteresowaniem wśród przewoźników bijąc kolejne rekordy. Obiekty
mogą obsłużyć nawet do 150 pojazdów

BILANS

na dobę, przy czym średnio tankowanie
gazu trwa około 10 minut, a bak może
pomieścić nawet do 400 kg LNG. Największą popularnością cieszy się stacja
Novatek w Buchholz z uwagi na jej unikalne położenie przy autostradzie A7,
u zbiegu tras prowadzących z portów
nadmorskich na południe kraju.
Dogodna lokalizacja, możliwość wnoszenia opłat kartami flotowymi oraz

dotrzeć do stacji, bo np. zabrakło mu
paliwa na autostradzie lub znajduje się
w serwisie.
Na europejskim rynku TSL widoczny
jest wyraźny trend w wymianie taboru
na pojazdy zasilane skroplonym gazem
ziemnym. Szczególnie dotyczy to firm
spedycyjnych, które już mają pozytywne doświadczenia z tego typu rozwiązaniami i doceniają nie tylko kom-

„

Na europejskim rynku TSL
widoczny jest wyraźny trend
w wymianie taboru na pojazdy zasilane
skroplonym gazem ziemnym

kredytowymi to nie jedyne udogodnienia dostępne na stacjach Novatek,
które obsługiwane są przez spółkę BarMalGas GmbH. Firma zapewnia swoim
klientom całodobową pomoc techniczną, w tym także usługę tzw. awaryjnego tankowania LNG w sytuacji,
gdy pojazd nie może samodzielnie

fort jazdy, ale przede wszystkim duże
oszczędności. Przewoźnicy, którzy
posiadają co najmniej 30 takich pojazdów mogą skorzystać z możliwości
zainstalowania stacji tankowania LNG
Novatek na terenie swojej firmy i jednocześnie mogą świadczyć usługi
innym podmiotom. Spośród 10 ogól-
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nodostępnych stacji LNG Novatek, aż
4 są zlokalizowane na terenie baz transportowych. Taki obiekt funkcjonuje od
grudnia 2019 roku w Rostocku na terenie firmy Spedition Heinrich Gustke
GmbH, w której ponad 50 ze 130 pojazdów zasilanych jest skroplonym gazem
ziemnym. Stacja ta jest jednocześnie
pierwszą neutralną pod względem
emisji dwutlenku węgla stacją tankowania LNG Novatek w Europie.
„Zgodnie z przyjętą strategią, jako producent i dostawca LNG, angażujemy
się w rozwój infrastruktury tankującej,
która powstaje w Niemczech oraz
w Polsce. Nasze intensywne działania
w tym zakresie są odpowiedzią na
ogromne zapotrzebowanie na rynku”
– powiedział Dariusz Bratoń, Prezes
Novatek Green Energy.
Skroplony gaz ziemny to czyste i ekonomiczne paliwo napędowe, które
obecnie wyznacza trendy na globalnym rynku transportowym, bo chociaż
duże nadzieje pokłada się w wodorze
oraz energii elektrycznej, to są to rozwiązania dopiero we wstępnej fazie
rozwoju, czego nie można już powiedzieć o LNG. ◼

BILANS

Jakub Grabowski, Principal w Page Executive

POLSKI PRZEMYSŁ
PNIE SIĘ W GÓRĘ
Jak liderzy mogą wykorzystać dobrą
koniunkturę w branży do rozwoju biznesu?
Według najnowszych danych GUS produkcja przemysłowa wzrosła
w październiku o 7,8% r/r. Polskie firmy z sektora przemysłowego
poradziły sobie z kryzysem, wykazując niezwykłą odporność na
zaburzenia w globalnych łańcuchach dostaw. Jednocześnie dyrektorzy
organizacji wciąż stoją przed dużymi wyzwaniami. Jednym z nich jest
narastający problem ze znalezieniem wykwalifikowanych pracowników.
Jakich liderów obecnie najbardziej poszukują firmy przetwórcze?
O szansach, przed którymi stoi sektor przemysłowy w Polsce, mówi Jakub
Grabowski, Principal w Page Executive, firmie specjalizującej się
w przeprowadzaniu rekrutacji na najwyższe stanowiska zarządzające.
ZAPEWNIENIE PRODUKTU
KLUCZEM DO SUKCESU
Kondycja sektora produkcji przemysłowej w Polsce jest w tym momencie
wyjątkowa dobra. Wobec wyzwań
związanych z pandemią wiele firm
zaczęło szukać nowych sposobów na
poprawę procesów produkcyjnych

i rewizję łańcucha dostaw. Dzięki
temu udało im się nie tylko przetrwać
kryzys, ale wręcz poprawić swoją
wydajność i zwiększyć zyski, przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów produkcji. Te organizacje, które chcą utrzymać swoją konkurencyjność na rynku,
poszukują skutecznego lidera odpo-
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wiedzialnego za optymalizację procesów produkcji.
- Obecnie obserwujemy wzrost zainteresowania liderami, którzy zajmują się
optymalizacją procesów produkcyjnych
w zakładach pracy oraz poszukują rozwiązań w zakresie dywersyfikacji łańcucha dostaw w związku z dużymi brakami w dostępności surowców na świecie. Przedsiębiorstwa, które skupiają się
na sprzedaży, a nie zapewnieniu produktu, mogą w przyszłości mieć spore
problemy w zrealizowaniu zaplanowanych celów, a nawet w osiągnięciu
profitowości. Liderzy, którzy potrafią
wykorzystać obecną korzystną kondycję
przemysłu do optymalizacji i zwiększenia produkcji, jednocześnie zapewniając firmie bezpieczeństwo w wypadku

BILANS

kolejnego kryzysu, są w tym momencie
najbardziej poszukiwani – mówi Jakub
Grabowski z Page Executive, firmy specjalizującej się w rekrutacji na najwyższe stanowiska zarządzające.
TRANSFER PRODUKCJI SZANSĄ
DLA POLSKICH SPÓŁEK
Zaburzenia w globalnych łańcuchach
dostaw oraz niedobory komponentów
to wyzwania, z którymi w ostatnim czasie
musiały się zmagać wszystkie przedsiębiorstwa z sektora przemysłowego.
W celu uniknięcia ryzyka problemów
z transportem i wydłużenia czasu dostaw
z zakładów produkcyjnych z Azji firmy
zaczęły szukać alternatywnych dostawców. W związku z tym Polska stała się
jednym z najbardziej optymalnych
miejsc dla zagranicznych inwestorów.
– Firmy europejskie coraz częściej decydują się na relokacje części swojej produkcji nad Wisłę. Polska stała się optymalnym krajem ze względu na swoją
lokalizację, niższy koszt prowadzenia
działalności w porównaniu z Zachodem
oraz wysoko wykwalifikowaną kadrę
inżynierów i specjalistów, a także dobrą
jakość wytwarzanych produktów.
W związku z narastającym trendem
zachodnich inwestycji w naszym kraju,
polskie spółki mają w tym momencie
możliwość zwiększenie swoich mocy
produkcyjnych i poprawę jakości produktu. Firmy, które wykorzystają tę
okazję do rozwoju, będą miały szansę
pozyskania większych funduszy na swój
biznes, a polscy specjaliści będą mieli
jeszcze więcej możliwości zatrudnienia
– mówi Jakub Grabowski.
WZROST ZNACZENIA DYREKTORA
DS. ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
Coraz więcej firm z sektora przemysłowego zauważa potrzebę dopasowania
swoich działań do idei zrównoważonego rozwoju. Organizacje poszukują
ekologicznych rozwiązań w zakresie
przetwarzania komponentów, zwiększają korzystanie z energii odnawialnej
i ograniczają zużycie niekorzystnych
dla środowiska surowców. Przedsiębior-

„

Firmy europejskie coraz częściej
decydują się na relokacje części swojej
produkcji nad Wisłę. Polska stała się
optymalnym krajem m.in. ze względu
na swoją lokalizację

stwa, które nadają priorytet kwestii ekologii, mają lepsze szanse na zachowanie konkurencyjności na rynku a nawet
zwiększenia zysków. Według Światowego Forum Ekonomicznego organizacje, które stworzyły zrównoważone
łańcuchy dostaw mogą odnotować
nawet 20-procentowy wzrost przychodów w porównaniu z firmami, które nie
wdrożyły tego typu rozwiązań.
– W odpowiedzi na wyzwania związane z zagrożeniami środowiskowymi
i zrównoważonym rozwojem, coraz
więcej firm wyznacza w swoich strukturach rolę Chief Sustainability Officer.
Rolą dyrektora ds. zrównoważonego
rozwoju jest wdrożenie w firmie rozwiązań, umożliwiających realizację
podjętych zobowiązań dotyczących
ochrony środowiska. Ważnym zadaniem CSO jest także skuteczna komunikacja wprowadzonych działań,
a także budowanie świadomości pracowników w tym obszarze. Osoba na
tym stanowisku musi podjąć wyzwania finansowe, które wiążą się z procesem „zielonej transformacji” zakładu.
Jednocześnie skuteczny lider może
osiągnąć swoim działaniem nie tylko
korzyści środowiskowe, ale także biznesowe – dlatego CSO zajmuje często
pozycję blisko zarządu spółki – komentuje Jakub Grabowski. – Przedsiębiorstwa muszą liczyć się nie tylko
z rosnącą presją ze strony inwestorów
oraz regulatorów rynku w zakresie
zrównoważonego rozwoju. Świadomość społeczna jest coraz większa,
a klienci częściej chcą wiedzieć, w jaki
sposób działa firma i jaki jest jej wpływ
na środowisko – według badania EY z
lutego 2021 roku 60 proc. konsumentów chętniej będzie kupować pro-
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dukty i usługi od przedsiębiorstw, które
są transparentne we wszystkim, co
robią – podsumowuje Jakub Grabowski z Page Executive.
CZEGO OCZEKUJĄ
NAJLEPSI KANDYDACI?
W październiku produkcja sprzedana
przemysłu w Polsce wzrosła o 2 proc.
w stosunku do września, co stanowi
jeden z najlepszych wyników na przestrzeni ostatnich kilku lat. Dobra kondycja sektora i zwiększony popyt na
usługi i produkty z tej branży, a także
przenoszenie procesów produkcyjnych
organizacji zagranicznych do Polski
wpływa na dużą dynamikę na rynku
pracy i zapotrzebowanie na wysoce
wykwalifikowanych specjalistów. Obecnie wyzwaniem liderów będzie opracowanie strategii rekrutacyjnej, dzięki
której firma będzie mogła rywalizować
na rynku o najlepsze talenty.
- Najbardziej poszukiwani pracownicy
mają oczywiście wysokie oczekiwania
dotyczące wynagrodzenia, ale także
wymagają od potencjalnych pracodawców jasnego określenia możliwych
kierunków rozwoju w firmie. Kandydaci są często niechętni do zmiany,
dlatego część organizacji decyduje się
na poszukiwanie doświadczonych
managerów, którzy mają potencjał do
objęcia stanowisk na wyższym szczeblu
– mówi Jakub Grabowski.
– Najbardziej transparentne firmy mają
szanse pozyskać najlepsze talenty. Kandydaci chcą wiedzieć nie tylko to, w jaki
sposób organizacja poradziła sobie
w czasie kryzysu, ale także jaka jest jej
średnio- i długoterminowa strategia
rozwoju – podsumowuje Jakub Grabowski, Principal w Page Executive. ◼
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Verizon Connect. Fot. Verizon Connect

POŁOWA FIRM
OBNIŻA KOSZTY
PALIWA DZIĘKI
TELEMATYCE
Dzięki telematyce prawie połowa
europejskich firm odnotowała
zmniejszenie liczby wypadków,
a 52% – obniżenie kosztów paliwa.
Takie wnioski płyną z badania
przeprowadzonego na zlecenie
firmy Verizon Connect wśród
przedsiębiorstw korzystających
z tego rozwiązania.
echnologia monitorowania firmowych samochodów może też
pomóc w utrzymaniu konkurencyjności i budowaniu przewagi rynkowej. W przypadku aż 56% przedsiębiorstw telematyka wpływa na
poprawienie obsługi klienta i pomaga
zatrzymać go na dłużej.

T

ZMNIEJSZANIE KOSZTÓW
FIRMOWYCH SAMOCHODÓW
Aż 7 na 10 firm przebadanych w Europie
firm stwierdziło, że wzrost kosztów jest
jednym z największych wyzwań bizne-

sowych. 39% w kontekście codziennych
operacji związanych z flotą pojazdów
wymieniło rosnące koszty utrzymania.
42% wskazało, że w pandemii koncentrowało się na eliminowaniu nieplanowanych wydatków.
– Pandemia nadwyrężyła finanse wielu
przedsiębiorstw i przyniosła nowe
wyzwania związane z utrzymaniem
konkurencyjności. Badanie pokazało też,
jak duży efekt mogą przynieść rozwiązania do zarządzania firmową flotą. Telematyka pomaga znacznie zredukować
koszty i wykonywać większą ilość pracy
dzięki lepszej koordynacji zleceń w terenie oraz planowaniu pracy kierowców
– nawet w odległych lokalizacjach i przy
zmieniających się harmonogramach. W
8 na 10 firm inwestycja w taki system
zwraca się najpóźniej po roku, a w 4 na
10 w ciągu sześciu miesięcy – wskazuje
Sebastian Bazylak, Marketing Manager
w firmie Verizon Connect.
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52% przedsiębiorstw, które wdrożyły
system monitorowania firmowych
pojazdów, zaobserwowało spadek
zużycia paliwa, a 12% – kosztów pracy.
Prawie połowa (45%) zwiększyła też
produktywność (np. liczbę miejsc
pracy, wykorzystanie samochodów).
Przedsiębiorstwa, które korzystały z rozwiązań wideo, odnotowały zmniejszenie kosztów związanych z wypadkami
(57%) i ubezpieczeniem pojazdów
(47%).
OCHRONA PRACOWNIKÓW
W DOBIE EPIDEMII
W czasie pandemii firmy nie rezygnowały z inwestycji w rozwiązania do
monitorowania samochodów i poprawiania bezpieczeństwa kierowców. 6
na 10 firm w Europie przygotowało
procesy weryfikacji bezpieczeństwa
procesów oraz ochrony pracowników
i pojazdów. Prawie połowa wdrożyła
nowe systemy, które pomogły im nadzorować dane dotyczące samochodów, a 38% – rozwiązania monitorujące godziny pracy pojazdów i pracowników. Telematyka pozwoliła
nadać priorytet ochronie zespołów
i kierowców, m.in. przez promowanie
bezpiecznej jazdy. W 43% firm, które
korzystają z tego typu rozwiązania,
spadła liczba wypadków. ◼
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en w pełni elektryczny robot,
wykorzystujący najnowsze osiągnięcia w dziedzinie robotyki
mobilnej oraz oprogramowanie oparte
na sztucznej inteligencji, potrafi przyjmować zamówienia, wykrywać i podnosić samochody, a następnie parkować je w odległości kilku centymetrów
od siebie.
Podczas testu, dwa roboty Stan będą
przemieszczać i parkować używane
samochody w obszarze około 100
miejsc parkingowych. Następnie będą
one usuwać pojazdy na żądanie i ustawiać je w gotowości do załadowania
przez operatora na naczepy transportowe.
Celem projektu jest określenie, czy
zastosowanie robotów pasuje do procesów logistycznych na terenie placów
składowych GEFCO. Szeroko zakrojone
testy będą prowadzone w różnych
scenariuszach na dużej liczbie samochodów. Odbędą się one zgodnie ze
standardami bezpieczeństwa, w strefie
przeznaczonej dla robotów, zamkniętej
dla nieupoważnionego personelu.
W ramach pilotażu oceniona zostanie
również integracja oprogramowania i
narzędzi operacyjnych.

GEFCO. Fot. GEFCO

GEFCO TESTUJE
ROBOTA STANLEY
ROBOTICS
GEFCO, globalny ekspert w dziedzinie łańcuchów dostaw dla przemysłu
i wiodący dostawca logistyki dla branży motoryzacyjnej w Europie,
rozpoczyna testy autonomicznego robota mobilnego Stanley Robotics
w rzeczywistych warunkach pracy, na placu składowym pojazdów Nanteuille-Haudouin we Francji. Robot Stan został zaprojektowany w celu
optymalizacji przechowywania gotowych pojazdów na placach składowych.
Projekt ten wpisuje się w innowacyjne
podejście GEFCO, oparte na testowaniu różnych technologii w obszarach
robotyzacji, sztucznej inteligencji, big
data i automatyzacji procesów robotycznych (RPA), a także wykorzystaniu
alternatywnych źródeł energii.
„Jednym z priorytetów GEFCO jest
wprowadzanie innowacji i wdrażanie
nowych technologii. Test robota Stanley Robotics jest częścią tego podejścia do innowacji i ciągłego doskonalenia naszych procesów, aby sprostać
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potrzebom klientów” – mówi Vittorio
Battaglia, Prezes GEFCO France.
„Jesteśmy bardzo dumni z projektu
realizowanego wspólnie z GEFCO,
europejskim liderem logistyki dla
branży motoryzacyjnej. To dla nas
ważny krok i jesteśmy przekonani, że
będzie on początkiem długotrwałej
współpracy, której efektem będzie
wdrożenie robotów na innych platformach logistycznych GEFCO” – podsumowuje Clément Boussard, Prezes
Stanley Robotics. ◼
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Brother Polska. Fot. Brother, Tara Clark / Pexels

MAKSYMALNA
WYDAJNOŚĆ PRZY
MNIEJSZYM WYSIŁKU
Rynek handlu detalicznego bardzo
dynamicznie ewoluuje, dlatego
detaliści mierzą się z nie małym
wyzwaniem, starając się sprostać
zmieniającym się oczekiwaniom
konsumentów. Nowe technologie
dostarczają przedsiębiorcom
możliwość dotarcia do klienta,
a odpowiednio dostosowane
i wdrożone rozwiązania znacznie
przyspieszają serie procesów
w firmie, uwalniając przy tym
kapitał ludzki – który jest
szczególnie istotny w tych czasach.
Szukając rozwiązań, które nie
tylko pozwolą zapewnić lepsze
doświadczenia w trakcie zakupów,
ale również odciążą
zatrudnionych, detaliści coraz
częściej sięgają po innowacyjne
narzędzia.
ż trzy na pięć małych i średnich
przedsiębiorstw handlu detalicznego (59%) zainwestowało (lub
zamierza to wkrótce zrobić) w rozwiązania do zdalnego drukowania lub skanowania – wynika z raportu„Technologia w handlu detalicznym – Cyfrowa
transformacja biznesu” opracowanego
przez Brother. Mobilność pracowników
jest szczególnie istotna w tej branży,
umożliwia nie tylko sprzedaż i wydawanie paragonów w dowolnym miejscu
w sklepie, ale również pomaga utrzymać płynną obsługę klientów, ograniczając kolejki do kasy i zwiększając przy
tym prawdopodobieństwo zakupu
produktów przez klienta. Szukając innowacji technologicznych, które mogą
ułatwić proces nabywania towarów,

A
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detaliści mogą korzystać z rozwiązań,
które już dobrze znają.
Etykiety, to podstawowe ogniwo
łączące sklepy i magazyny umożliwiające przedsiębiorstwom efektywne
zarządzanie zasobami. Scentralizowany system do druku etykiet pozwala
na tworzenie szablonów standardowych oznaczeń cenowych, dzięki
czemu możliwe jest odgórne zarządzanie ceną produktu w całej sieci. Dzięki
temu odciąża się poszczególne sklepy,
unikając czasochłonnego konfigurowania – ten model wspiera również
zarządzanie zapasami magazynowymi, zwłaszcza gdy jest zintegrowany
z innymi systemami – można wtedy
monitorować stany magazynowe.
Inteligentne rozwiązania w zakresie
drukowania zwiększają wydajność
i oszczędzają czas pracowników, którzy
dzięki temu mogą skoncentrować się

na klientach. Warto zauważyć, że detaliści, szczególnie w sektorze spożywczym, wprowadzili technologie skanowania produktów w czasie rzeczywistym, to znaczy w trakcie zdejmowania
produktów z półki i wkładania do
koszyka.
„To rozwiązanie umożliwia klientom
skanowanie produktów na bieżąco,
szybką płatność i wyjście ze sklepu.
Podobnie jak mobilne kasy, ten sposób
działania eliminuje kolejki do punktów
kasowych, co w dobie dystansu społecznego jest niezwykle cenne. Również sprzedawcy detaliczni i ich pracownicy zostają uwolnieni od żmudnego skanowania produktów przy
kasie, dzięki czemu mogą wykonać
inne czynności. Może to pozytywnie
wpłynąć na obsługę klienta, proces
uzupełniania półek sklepowych oraz
dostosowywanie powierzchni sklepo-
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wej. Zdalne drukowanie i skanowanie
pomaga również w szybkim oraz
łatwym aktualizowaniu etykiet. Na
oznaczeniach można umieszczać informacje o zawartości alergenów, datach
ważności lub promocjach, co wspiera
sam proces sprzedaży” – komentuje
Katarzyna Idzkiewicz, Senior Marketing
Coordinator w firmie Brother Polska.
Warto zauważyć, że niektóre biznesy
idą o krok dalej, inwestując w pełni
elektroniczne paragony i etykiety.
Jesteśmy świadkami gwałtownego
wzrostu popularności paragonów elektronicznych. Aż 91% małych i średnich
przedsiębiorstw handlu detalicznego
już wdrożyło to rozwiązanie lub rozważa taką inwestycję w ciągu najbliższych trzech lat. Elektroniczne paragony mogą wspierać założenia zrównoważonego rozwoju, ale również
bardziej angażować klientów już po
zakupie. Takie rozwiązanie może
dostarczyć klientom przydatnych informacji oraz pozwala uniknąć potencjalnie niehigienicznej wymiany w czasach, gdy zachowanie dystansu społecznego jest na pierwszym planie.
Formaty elektroniczne znacznie ułatwiają reagowanie na potrzeby klientów w czasie rzeczywistym, co
pozwala sprzedawcom detalicznym
lepiej zrozumieć sam proces zakupowy konsumentów oraz wprowadzić
ukierunkowany marketing. Etykiety
elektroniczne będą coraz częściej stosowane na rynku, wynika to z faktu, że
są bardzo praktyczne i intuicyjne
w obsłudze – można je łatwo i odgórnie aktualizować, tak aby odzwierciedlały zmiany popytu w czasie rzeczywistym. Dodatkowo„inteligentne etykiety” mogą dostarczać kluczowych
informacji np. poprzez umieszczony
na nich kod QR, który przy zeskanowaniu przez klienta pokaże dodatkowe
dane przydatne przy podjęciu decyzji
zakupowej. Śledząc najnowsze trendy
i umiejętnie je wykorzystując, można
osiągnąć znacznie wyższe zyski,
usprawnić pracę personelu oraz umocnić pozycję biznesu na rynku. ◼
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Czwarty kwartał to tradycyjnie
czas wzmożonego ruchu
w sklepach online, dlatego
odpowiednie przygotowanie się
do sprzedaży w okresie
przedświątecznym ma duże
znaczenie dla wyników firm
działających w tym kanale
i zadowolenia ich klientów.
Odpowiedzią będzie m.in.
automatyzacja pakowania
maszynami Autobag
dostarczanymi przez firmę
Silny&Salamon.
lienci obawiają się zamawiać produkty w okresie tuż przed świętami u dostawców, którzy nie
uwzględniają szybkiej i darmowej wysyłki. Dlatego automatyzacja pakowania, a więc skrócenie czasu potrzebnego
na ten proces, pomoże zarządzającym
sklepami online wykorzystać ten wyraźny wśród kupujących trend i dobrze
przygotować się do sprzedaży. Na powodzenie całości złożą się również
dostępność odpowiedniego wolumenu produktów, estetyczne i jakościowe
opakowania oraz sprawne procesy logistyczne.

K

PREZENT SPAKOWANY
I BEZPIECZNIE DOSTARCZONY
Z pomocą przychodzi automatyzacja
pakowania, która usprawnia procesy
logistyczne. Już kilka firm skorzystało
z możliwości bezpłatnego przetestowania jakości i estetyki spakowania
konkretnych produktów maszynami
Autobag.
– Zgłosiły się do nas m.in. firma z branży
kosmetycznej, producent artykułów do
utrzymywania czystości, i dostawca akcesoriów dla gastronomii. Wachlarz produktów, które mogą być pakowane za
pomocą dostarczanych przez nas
maszyn jest szeroki. Doradzamy w doborze optymalnego opakowania i maszyny,
aby spełnić oczekiwania klientów i przekonać, że pakowanie w jakościowe worki
jest estetyczne, ekonomiczne i efektywne. Zachęcam inne firmy, by zgłaszały chęć sprawdzenia naszych rozwią-

Silny&Salamon. Fot. Silny&Salamon

JAK PRZYGOTOWAĆ
SIĘ NA ŚWIĄTECZNY
WZROST ZAMÓWIEŃ
W E-COMMERCE?
zań – mówi Karol Szostak, product
manager z firmy Silny&Salamon, która
jest wyłącznym dystrybutorem maszyn
Autobag, światowego lidera urządzeń
do pakowania.
Warto też pamiętać o tym, że do transportu tej samej liczby produktów
w workach, w porównaniu do opakowań kartonowych, potrzeba 10 razy
mniej ciężarówek ze względu na mniejszą masę przesyłek, co przekłada się na
mniejszy ślad węglowy w globalnym
transporcie.
OPAKOWANIE NA WYMIAR,
JAKOŚCIOWE I EKOLOGICZNE
Atutem maszyn pakujących Autobag
jest ich uniwersalność. Bez względu na
to, czy do spakowania będzie duża gra
planszowa, książka czy niewielki kosmetyk, można zrobić to na jednej maszynie bez marnowania materiału opako-
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waniowego. Zmiana formatu i rozmiaru
opakowania wymaga jedynie zmiany
worka, a brak konieczności przezbrajania urządzenia i demontażu zainstalowanego oprzyrządowania sprawiają,
że urządzenia sprawdzą się przy różnorodnym asortymencie sklepu.
Poza tym technologia, która automatycznie otwiera i zamyka torbę wysyłkową, pozwala pracownikom szybciej
pakować zamówienia. Z kolei wbudowana drukarka termotransferowa, która
pracuje w systemie next-bag-out,
umożliwia bezpośredni nadruk etykiety
logistycznej na każdym worku tuż
przed jego napełnieniem. Ten krok
eliminuje dodatkowy proces drukowania etykiet adresowych, co sprzyja ekologii, ponieważ dzięki bezpośredniemu nadrukowi na opakowaniu
kurierskim jest ono jednorodne
i w całości nadaje się do recyklingu. ◼

LOGISTYKA KONTRAKTOWA

W ramach minimalizowania
ryzyka biznesowego najemcy
magazynów stawiają na skracanie
łańcuchów dostaw – trend ten
może mieć największy wpływ na
kształtowanie się popytu na
powierzchnie magazynowe
w Europie w perspektywie
najbliższych trzech lat, podaje
Savills oraz Tritax EuroBox plc,
jedna z wiodących firm
inwestujących w nieruchomości
logistyczne na terenie Europy.
Według Savills, Polska staje się
celem dużych bezpośrednich
inwestycji zagranicznych.
badaniu European Real Estate Logistics Census przeprowadzonym przez Savills
i Tritax EuroBox plc, we współpracy
z firmą Analytiqa specjalizującą się
w badaniach globalnych łańcuchów
dostaw, 68% respondentów zadeklarowało zainteresowanie reshoringiem.
Relokacja procesów biznesowych na
rodzime rynki jest związana z zakłóce-

W

Savills. Fot. Savills, geralt / Pixabay

SKRACANIE
ŁAŃCUCHÓW
DOSTAW ODMIENI
OBLICZE SEKTORA
LOGISTYCZNEGO
W EUROPIE
niami dostaw spowodowanymi przez
pandemię, brakiem rąk do pracy i wzrostem cen paliw.
18% najemców uczestniczących
w badaniu rozważa ograniczanie
dostaw z rynków zagranicznych. Jednocześnie 54% respondentów przewiduje, że firmy będą gromadziły większe
zapasy, aby móc sprawniej realizować
zamówienia internetowe.
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Według autorów raportu, trendom tym
towarzyszy duży wzrost zapotrzebowania na powierzchnie magazynowe, które
w najbliższych miesiącach nadal będzie
rosło – częściowo wskutek upowszechniania się w Europie modelu pracy zdalnej, który dodatkowo generuje popyt
konsumencki w kanale online.
Prawie wszyscy najemcy biorący udział
w badaniu (95%) przewidują, że w naj-
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bliższych trzech latach ich zapotrzebowanie na powierzchnie magazynowe
wzrośnie lub utrzyma się na dotychczasowym poziomie, a prawie połowa
rozważa zwiększenie zajmowanej
powierzchni.
Do najbardziej ekspansywnych najemców należą operatorzy logistyczni 3PL,
ponieważ aż 58% z nich liczy się
z koniecznością wynajęcia dodatkowej
powierzchni, a także sieci handlowe
(46%) i firmy produkcyjne (41%).
„Od wybuchu pandemii Covid-19
popyt na powierzchnię magazynową
szybko rośnie, a towarzyszy temu jej
malejąca dostępność. Z kolei wysoki
poziom aktywności najemców potęguje zainteresowanie inwestorów tym
sektorem, o czym świadczy wzrost
rocznego wolumenu transakcji inwestycyjnych do 35 mld euro oraz spadek
stóp kapitalizacji dla najlepszych aktywów poniżej progu 3% na wielu najbardziej atrakcyjnych rynkach” –
komentuje Marcus De Minckwitz,
dyrektor działu nieruchomości przemysłowych i logistycznych w regionie
EMEA.
„W całej Europie brakuje magazynów,
a z powodu rosnącej popularności
sprzedaży internetowej możemy oczekiwać wzrostu stawek czynszowych w

John Palmer, dyrektor działu doradztwa inwestycyjnegow Savills Polska

„W ramach dążenia do minimalizowania ryzyka zakłóceń i zapewnienia
klientom lepszej obsługi 68% respondentów stawia na nearshoring, czyli
przeniesienie operacji do bliższych
regionów, a 54% przewiduje konieczność zwiększenia zapasów. W połączeniu z prognozowaną, dalszą automatyzacją procesów magazynowych
i upowszechnianiem się pracy zdalnej,
te długotrwałe trendy strukturalne
dodatkowo podkreślają, jak ważne dla
najemców są nieruchomości logi-

„

Pojawia się coraz więcej zapytań
od najemców zainteresowanych
otwarciem fabryk, obiektów produkcji
lekkiej czy głównych centrów
dystrybucyjnych na terenie Polski

najbliższych 3-5 latach” – dodaje Mike
Barnes, associate, dział badań rynków
europejskich w Savills.
Według 66% ankietowanych deweloperów automatyzacja procesów magazynowych będzie miała największy
wpływ na łańcuchy dostaw w perspektywie kolejnych 12 miesięcy.

styczne, a zwłaszcza magazyny w kluczowych lokalizacjach na największych
rynkach europejskich. Wraz z coraz
bardziej odczuwalną luką podażową,
w dłuższej perspektywie przełoży się
to na wzrost popytu najemców i inwestorów na wysokiej jakości obiekty logistyczne w najlepszych lokalizacjach” –
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mówi Nick Preston, partner i menedżer
funduszu Tritax EuroBox.
Niemniej jednak wyzwaniem dla
branży deweloperskiej nadal są
rosnące ceny gruntów i koszty
budowy – ponad połowa (57%) deweloperów przewiduje, że w najbliższych
pięciu latach będą one rosły w tempie
przekraczającym 5% rocznie.
Savills w swoim raporcie wskazuje również na różnice w podejściu do kwestii
związanych z ESG. 71% firm inwestycyjnych i zarządzających aktywami już
uwzględniło wymogi ESG w procesach
inwestycyjnych, natomiast 28% planuje je uwzględnić lub spełnić w najbliższych trzech latach.
„Polska staje się celem dla większych
bezpośrednich inwestycji zagranicznych, ponieważ jest jednym z nielicznych dojrzałych rynków, który może
zaoferować atrakcyjne tereny inwestycyjne i możliwość realizacji projektów
w krótkim czasie, a także konkurencyjne koszty pracy. Pojawia się coraz
więcej zapytań od najemców zainteresowanych otwarciem fabryk, obiektów produkcji lekkiej czy głównych
centrów dystrybucyjnych na terenie
Polski” – dodaje John Palmer, dyrektor
działu doradztwa inwestycyjnego dla
sektora nieruchomości magazynowych w Savills Polska. ◼
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TRENDY

W INWESTYCJACH
NA 2022 ROK

Rosnące ceny energii i ryzyko
przerw w jej dostawach, wskaźnik
wyszczepienia społeczeństwa,
poparcie dla UE, kwestie
podatkowe czy wreszcie zmiany
klimatyczne – m.in. te czynniki
aktualnie wpływają na decyzje
dotyczące prowadzenia inwestycji
w danym kraju.
ok 2020 pokazał, jak silny wpływ
pandemia wywarła na inwestycje.
W porównaniu do poprzednich
dwunastu miesięcy ich globalna wartość zmniejszyła się o 35%. Na tym tle
sytuacja Polski przedstawiała się bar-

R

dzo dobrze, spadek mieścił się wręcz
w granicach błędu statystycznego. Za
wcześnie jeszcze na oficjalne podsumowania, ale rok 2021 na pewno nie
był pod tym względem gorszy.
W światowej gospodarce nastąpiło
odbicie, a na krajowym rynku –
wyraźny wzrost w wielu segmentach.
Przyczyniło się do tego m.in. „odmrożenie” projektów, które w 2020 roku
wobec niepewnych perspektyw zostały
wstrzymane. Na rozwój sytuacji w 2022
roku można spojrzeć ze znacznym
optymizmem. Biznes oswoił już problemy wynikające z pandemii, nowe
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organizacyjne i technologiczne rozwiązania przyjęły się na dobre. Pojawiły
się natomiast nowe ryzyka. Niektóre
z nich odczuwalne będą na całym świecie, inne dotyczą kontynentu lub okażą
się dotkliwe dla Polski.
ELEKTROMOBILNA SZANSA
POLSKI
Coraz większym wyzwaniem dla biznesu okazuje się zapewnienie dostępu
do taniej energii elektrycznej. To problem ważny szczególnie dla energochłonnych gałęzi przemysłu – a firmy
z tego sektora po niedawnych problemach z utrzymaniem łańcuchów
dostaw ponownie zainteresowały się
Europą. Szczególnie obiecujące perspektywy rysują się przed elektromobilnością, a Polska jest beneficjentem
rozwoju tej branży. Już teraz krajowa
produkcja pokrywa ok. 30% zapotrzebowania na baterie w UE, Polska jest
też największym europejskim producentem autobusów elektrycznych.
Plany rozwoju sięgają dalej, ale rosnące
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ceny energii, a tym bardziej groźba
przerw w jej dostawie mogą zniechęcić potencjalnych inwestorów.
Paradoksalnie polskie opóźnienie transformacji energetycznej może przynajmniej na krótką metę okazać się dla nas
korzystne. Dramatyczny wzrost cen
gazu podniósł koszt energii elektrycznej

Z drugiej strony rozwój e-commerce
znacznie przyspieszył, co bezpośrednio
zwiększyło zapotrzebowanie na magazyny. Padają kolejne rekordy
powierzchni zarówno tych oddanych
do użytku, jak i planowanych. Klienci
wciąż oczekują skrócenia czasu dostawy,
a więc sieć obiektów musi być gęstsza.

Wielu inwestorów dąży do
skracania łańcuchów dostaw
i z większym zainteresowaniem
patrzy na lokalizacje w Europie

„

w Europie – polskie stawki z najwyższych stały się niemal najbardziej atrakcyjne w obszarze Wspólnoty. W wielu
krajach ogłoszone zostały ostrzeżenia
o możliwości blackoutu zimą, oparcie
energetyki na węglu zapewnia większą
niż gdzie indziej stabilność. Długofalowo
energetyka węglowa będzie jednak
obciążeniem, a nie atutem. Realny udział
OZE w miksie energetycznym jest coraz
częściej brany pod uwagę przez inwestorów, szczególnie we wspomnianym
wyżej sektorze elektromobilności.
W Europie powstają kolejne fabryki
baterii do samochodów elektrycznych.
Polska, jako jeden z pionierów, zajęła
ważną pozycję na tym rynku. Podberlińska fabryka Tesli – Gigafactory BerlinBrandenburg – da kolejny impuls do
rozwoju rynku: wymaga poddostawców i kooperantów, a to szansa zwłaszcza dla Polski Zachodniej. Na jej korzyść
przemawiają niższe niż za granicą koszty
pracy, fachowość pracowników i niewielka odległość od stolicy Niemiec.

Sektorowi magazynowemu wróży to
co najmniej kilka dalszych lat ciągłego
wzrostu. Dotąd inwestycje koncentrowały się w zachodniej i środkowej
części kraju.

NEARSHORING SPRZYJA
MAGAZYNOM
Wielu inwestorów, którzy kilka lat temu
wybudowaliby swoje fabryki na Dalekim Wschodzie, zaczęło dążyć do skracania łańcuchów dostaw i z większym
niż dawniej zainteresowaniem patrzy
na lokalizacje w Europie.

ZMIANA KLIMATU
Różnica poziomu wynagrodzeń między
Półwyspem Iberyjskim a Europą Środkową zaciera się i staje coraz mniej
istotna. Nowym czynnikiem wpływającym na wybór lokalizacji stały się
w ostatnich latach zmiany klimatyczne.
Południowe krańce kontynentu odczują

BEZPIECZNE KIERUNKI
Pandemia skłania przedsiębiorców do
ostrożności. W rezultacie w sektorze
biurowym rośnie zainteresowanie przestrzeniami typu flex, które można dopasować do zmieniającego się profilu
działalności i liczby pracowników.
Obawa przed skutkami COVID-19
wywarła wpływ także na politykę międzynarodowych firm. Niektóre z nich
ograniczają swoją działalność w krajach
o bardzo niskim stopniu wyszczepienia.
Potężna fala zachorowań w Indiach
skłoniła wręcz niektórych graczy do
wyjścia z tego rynku i poszukiwania
alternatywy w bezpieczniejszych regionach globu, np. w Europie Środkowej.
Do łask inwestorów wróciły również
Hiszpania i Portugalia.
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podwyższenie średnich temperatur
znacznie boleśniej niż Polska czy
Czechy; letnie upały mogą utrudniać
funkcjonowanie firm i zmniejszać atrakcyjność pracodawcy. To ważne w kontekście przyciągania najbardziej utalentowanych i najlepiej wykształconych
pracowników. Kadry to obecnie kluczowy zasób przedsiębiorstwa.
BRYTYJSKI PRZYKŁAD
Poparcie dla UE w Polsce jest najwyższe
w krajach wspólnoty. Polexitu nie chce
– jak wynika z październikowego sondażu CBOS – 90% ankietowanych. Równocześnie jednak rośnie grupa osób,
która uznają taki niekorzystny scenariusz za możliwy. Jeszcze we wrześniu
2021 wyjście Polski z Unii uznawało za
realne ok. 30% respondentów; zgodnie
z wynikami sondażu United Surves dla
RMF FM i „Dziennika Gazety Prawnej”
odsetek ten wzrósł do 42%. Choć
ryzyko wydaje się znikome, zwraca
uwagę zagranicznych inwestorów.
PODATKOWE KOMPLIKACJE
Bardziej prawdopodobne, a równie
ważne są zmiany systemu podatkowego. Ich kierunek interesuje m.in.
firmy z sektora nowoczesnych usług
dla biznesu. Tworzy on wysokopłatne
miejsca pracy, a dobrze wynagradzani
specjaliści silnie odczują presję fiskalną.
W rezultacie wzrośnie presja płacowa
pracowników, w konsekwencji obniżając – i tak już bardzo niskie – marże firm
z tego sektora. Niektóre z nich mogą
w tej sytuacji zdecydować się na
opuszczenie Polski. W tym sektorze
wyjście z kraju jest relatywnie łatwe;
nie ma kosztownej infrastruktury fizycznej, która wiąże przedsiębiorstwo
z konkretną lokalizacją.
Choć wspomniane wyżej zjawiska
wywrą wpływ na gospodarkę, mówić
o przyszłości jest dziś trudniej niż kiedykolwiek. Wciąż nie wiadomo, kiedy
ostatecznie świat upora się ze skutkami
pandemii, a liczba niewiadomych skłania do ostrożności w formułowaniu
długoterminowych prognoz. ◼

