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CZAS
PRZYZWYCZAJENIA
Kwiecień minionego roku był pierwszym pełnym miesiącem zatrzymania europejskiej
gospodarki, już wcześniej zakłócona została płynność łańcuchów dostaw z azjatyckiego
rynku. Światowa gospodarka zaczęła pogrążać się
w kryzysie, a rządy na całym świecie wprowadziły
rozwiązania łagodzące skutki ogłoszonej pandemii.
W niebywałym tempie rozpoczęło się dostosowywanie do zmienionej rzeczywistości, znaczonej
poważnymi zakłóceniami w dostawach.
Nawet w tak trudnej sytuacji, gospodarka chociaż
mocno ograniczona zakazami, działa, łańcuchy
dostaw przeorganizowały struktury, przenosząc
wiele operacji w cyfrowy świat. Automatyzacja procesów stała się bezwzględną koniecznością, pozwalającą na zapewnienie obsługi na wysokim poziomie jakościowym. Wprawdzie przygotowywano się
do tych procesów, jednak pandemia znacząco to
przyśpieszyła. Nie wszyscy są jednak gotowi na
wdrożenie tych zmian, 76% europejskich dyrektorów ds. informatyki jest zdania, że ich firmy nie są
dostatecznie przygotowane do automatyzacji.
Piszemy o tym kolejnym wydaniu EMIL’a.
Firmy dokonują podsumowania swoich działań zaradczych, duże organizacje o światowym
zasięgu analizują obszary swojej biznesowej aktywności dokonując stosownych korekt.
W dziale„Bilans”przedstawiamy wyniki finansowe dwóch operatorów logistycznych, realizujących globalne dostawy prezentują wyniki finansowe.
Jubileusz 15. lat działalności w Polsce obchodzi firma Dachser, jest to okazja do całościowego podsumowania obecności tej firmy na rynku polskim. Jest się czym pochwalić, przez
ten czas firma zbudowała solidną pozycje czołowego gracza na logistycznym rynku.
Z komentarza Bartłomieja Sutkowskiego, dowiemy się o strukturze i potencjale magazynowego rynku, który pomimo pandemii ma się bardzo dobrze, rozwijając się w obszarach
dotąd omijanych. Wiele na to wskazuje, że wolumen powierzchni magazynowej będzie rósł
w różnych formach, odpowiadając na zapotrzebowanie zmieniającego się rynku.
Powoli przyzwyczajamy się do działania w zmienionej pandemia rzeczywistości, firmy
dokonały lub są w trakcie fundamentalnych zmian w swoich organizacjach, by sprostać
wyzwaniom zmieniającego się rynku. Rynek nigdy nie był i nie jest „constans”, jednak czas
pandemii to coś więcej niż ewolucja.
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Dachser. Fot. Dachser

GOTOWI NA
PRZYSZŁOŚĆ
15 LAT DACHSER W POLSCE

DACHSER, jeden z największych
operatorów usług logistycznych
na świecie, obchodzi w tym roku
15-lecie swojej działalności
w Polsce. W tym czasie firma
zdobyła silną pozycję na polskim
rynku w obsłudze eksportu
drogowego oraz transporcie
przesyłek lotniczych i morskich.
Od 2006 roku, DACHSER Polska
przewiózł blisko 13,5 mln
przesyłek o łącznej wadze ponad 5
mln ton. Obecnie firma zatrudnia
627 pracowników w 9 oddziałach
zlokalizowanych w całej Polsce.
ACHSER Polska jest częścią
międzynarodowej sieci logistycznej DACHSER specjalizującej się w międzynarodowym trans-
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porcie ładunków drobnicowych
(przesyłki paletowe), logistyce kontraktowej w tym konfekcjonowaniu
towarów oraz usługach frachtu lotniczego i morskiego. Oferuje także specjalistyczne i kompleksowe usługi dla
sieci sklepów remontowo-budowalnych – DACHSER DIY–Logistics, oraz
dla branży chemicznej – DACHSER
Chem–Logistics. Swoją pozycję lidera
na rynku europejskim, firma w dużej
mierze zawdzięcza rozległej, liczącej
228 lokalizacji, sieci oddziałów oraz
najnowocześniejszym rozwiązaniom
IT, które przyczyniają się do optymalizacji bilansu logistycznego klientów.
Ujednolicone, połączone globalnie
systemy zapewniają przejrzystość
wszystkich procesów logistycznych,
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ciągłość przepływu informacji oraz
bezpieczeństwo danych.
OKNO NA EUROPĘ,
OKNO NA ŚWIAT
DACHSER Polska nieprzerwanie od 15
lat sukcesywnie rozbudowuje sieć
połączeń, która obecnie obejmuje
dostawy do 52 krajów, z czego 16 to
połączenia bezpośrednie. Pod względem wolumenu przesyłek najwięcej
dostaw z Polski jest realizowanych do
Niemiec, Francji, Danii, Czech i Austrii.
W ramach linii produktów entargo,
operator oferuje efektywne pod
względem czasu dostawy i kosztów
usługi transportowe na terenie całej
Europy. DACHSER Polska prowadzi
własną agencję celną zajmującą się
odprawą eksportową i importową
towarów, co znacznie usprawnia procesy logistyczne. Od 2010 roku firma
rozwija też dywizję DACHSER Air &
Sea Logistics. W tym czasie uruchomiła stałe połączenia drobnicowe
z Chin do Polski oraz zbudowała
zespół wysokiej klasy specjalistów
logistyki lotniczej i morskiej zintegro-
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wanej z siecią transportu drogowego.
Sukcesywnie rośnie także liczba przesyłek lotniczych na najważniejszych
trasach między Azją, Europą i Stanami
Zjednoczonymi.
NIEUSTANNY WZROST I ROZWÓJ
Od początku działalności w Polsce
DACHSER odnotowuje wzrosty przychodów i liczby przesyłek. W pandemicznym i wymagającym 2020 roku
firma wygenerowała obroty na poziomie 547 milionów złotych, to o ponad
10,5 proc, więcej niż w 2019 roku,
dostarczając 1,97 miliona przesyłek.
Tak dynamiczny rozwój wymaga znaczących inwestycji, które DACHSER
konsekwentnie realizuje, rozbudowując sieć krajowych oddziałów – aktualnie jest ich dziewięć w Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, Rzeszowie, Gdańsku,
Brwinowie k/Warszawy, Sosnowcu,
Strykowie k/Łodzi i Szczecinie – oraz
zwiększając liczbę bezpośrednich międzynarodowych połączeń z Polski.
W ubiegłym roku zakończyły się dwa
największe projekty inwestycyjne.
Pierwszy to budowa nowego obiektu
logistycznego pod Wrocławiem, na
który składa się terminal przeładunkowy o powierzchni ok. 5 300 metrów
kwadratowych oraz liczący ponad 14
000 metrów kwadratowych magazyn
wysokiego składowania. Drugi dotyczył rozbudowy terminala przeładunkowego w podłódzkim Strykowie,
który uzyskał łączną powierzchnię 6
500 metrów kwadratowych oraz
budynku biurowego o powierzchni
ponad 2 400 metrów kwadratowych,
w którym mieści się krajowe biuro
DACHSER Polska oraz oddział regionalny. Firma dysponuje obecnie
w Polsce 25 tysiącami metrów kwadratowych powierzchni przeładunkowej
oraz prawie 33 tysiącami metrów kwadratowych wysokiej jakości magazynów do obsługi logistyki kontraktowej.
„W czasie gdy otwieraliśmy polski
oddział DACHSER, na rynek wchodziły
też inne firmy. My nie tylko z sukcesem
weszliśmy na rynek, ale również zbu-

dowaliśmy stabilną i niesamowicie
dobrą organizację, która dzisiaj znajduje się w czołówce firm na rynku krajowym. Podstawą sukcesu DACHSER
w Polsce jest unikalne połączenie
wiedzy, kompetencji oraz właściwej
strategii wykorzystującej mocne
strony globalnej sieci z niezawodnym
i efektywnym łańcuchem dostaw.
Mam na myśli nie tylko doskonałą
infrastrukturę czy sprawnie działający
system teleinformatyczny, ale przede
wszystkim ludzi, którzy tworzą tę firmę.
Dziękuję całemu kierownictwu DACHSER Polska oraz wszystkim pracownikom firmy, bo to właśnie dzięki Wam
dziś DACHSER w Polsce jest utożsamiany z jakością, pewnością i innowacyjnością” – powiedział Wolfgang
Reinel, Managing Director European
Logistics North Central Europe
w DACHSER.
LUDZIE I WARTOŚCI
Zatrudnienie na poziomie 627 osób,
to ponad 13 razy więcej niż na
początku działalności, gdy w firmie
pracowało 46 pracowników. Co najważniejsze średni staż pracy w firmie
wynoszący 4,5 roku oraz współczynnik rotacji na poziomie 9 proc. świadczą o tym, że DACHSER Polska to nie
tylko prężnie rozwijająca się firma
logistyczna, ale też dobry praco-
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dawca. Firma podąża za precyzyjnie
określonymi wartościami takimi jak
zrównoważony rozwój, lojalność,
zaangażowanie i szacunek. To podstawa kreowania przyjaznego środowiska pracy, które sprzyja rozwojowi
zawodowemu.
GOTOWI NA PRZYSZŁOŚĆ
Trwająca pandemia, choć przyniosła
wiele nowych wyzwań, to nie stanęła
na drodze rozwoju DACHSER
w Polsce. W 2021 r. w dalszym ciągu
stawiamy sobie ambitne wyzwania
i wierzymy, że uda się nam je osiągnąć. Mamy jasno określoną strategię
i plan działań. Jako firma będąca częścią globalnej sieci logistycznej przygotowujemy naszą organizację również do tego, by móc szybciej reagować na zmiany. Trzymamy rękę na
pulsie, choć w dobie pandemii
trudno przewidzieć, co przyniesie
przyszłość. Sytuacja jest bardzo dynamiczna, a nowe wyzwania pojawiają
się praktycznie z dnia na dzień, dlatego niezbędna jest duża elastyczność – powiedział dr inż. Grzegorz
Lichocik, prezes DACHSER Polska.
15 lat działalności DACHSER w Polsce
to czas ciągłego rozwoju. Efektem jest
silna pozycja na rynku i zaufanie polskich eksporterów, które stanowią
solidną podstawę do wzrostu. ◼
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FIEGE. Fot. FIEGE

FIEGE ROZPOCZYNA
WSPÓŁPRACĘ Z LORENZ
Do grona klientów FIEGE dołączyła firma LORENZ SNACK-WORLD
LOGISTICS, należąca do Grupy Lorenz, znanego i renomowanego
producenta słonych przekąsek Crunchips, Curly, Monster Munch, Peppies,
i innych. Przedmiotem współpracy będzie obsługa logistyczna magazynu
przyprodukcyjnego w Stanowicach koło Wrocławia.

Z

adaniem FIEGE będzie zarządzanie procesami magazynowymi i ich optymalizacja przy
zachowaniu najwyższych standardów
jakościowych, mających zapewnić
terminowe i zgodne ze zleceniami
przygotowanie wysyłek produktów
Lorenz w warunkach dalszego wzrostu wolumenów.
„Przy wyborze operatora logistycznego kierowaliśmy się kilkoma czynnikami, ale niezwykle dla nas istotne
było profesjonalne i szczegółowe
nakreślenie planu dalszych optymali-

zacji
procesów
logistycznych
w naszym magazynie w Stanowicach.
Nasza firma cały czas dynamicznie się
rozwija,
więc
bezproblemowa
obsługa rosnących wolumenów jest
warunkiem koniecznym dla zachowania wysokiego stopnia zadowolenia
naszych kontrahentów. Zdecydowaliśmy się na współpracę z FIEGE, bo
propozycja jaką ta firma przedstawiła,
spełniła nasze oczekiwania – mówi
Tomasz Leciejewski, Dyrektor Planowania i Logistyki w The Lorenz Bahlsen Snack-World Sp. z o.o.
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„Dziękujemy naszemu nowemu
partnerowi za zaufanie. Bardzo
doceniamy pełną otwartość i transparentność, która pozwoliła nam na
przeprowadzenie
gruntownego
audytu aktualnych procesów logistycznych w magazynie i dzięki
temu przygotowanie przemyślanych
i starannie przeanalizowanych propozycji.
Podpisanie
kontraktu
z Lorenz Snack-World Logistics stanowi dla nas ogromne wyróżnienie i
jednocześnie zobowiązanie do osiągnięcia wspólnego celu, jakim jest
zapewnienie wysokiej jakości i produktywności, czyli tego, co dobry
operator logistyczny musi umieć
dostarczyć – mówi Tomasz Przybył,
Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu
w FIEGE Sp. z o.o. ◼
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HARDIS GROUP
OTWIERA ODDZIAŁ
W POLSCE
Hardis Group, firma
konsultingowa, świadcząca usługi
cyfrowe i niezależny dostawca
oprogramowania, otwiera
w Polsce spółkę Hardis Group
Polska z siedzibą w Warszawie,
umacniając swoją pozycję lidera
rozwiązań logistycznych na
europejskim rynku.
ardis Group chce zaznaczyć
swoją obecność w Europie
Środkowej, gdzie oprogramowanie do zarządzania magazynami –
Reflex WMS jest już używane przez
międzynarodowych
dostawców
usług logistycznych.

H

REFLEX ROZWIĄZANIA DO
ZARZĄDZANIA LOGISTYKĄ
Pakiet oprogramowania Reflex optymalizuje wszystkie operacje logistyczne w fabrykach, magazynach
i punktach sprzedaży detalicznej.
Z rozwiązań Hardis Group na całym
świecie korzysta 320 firm w 1100
magazynach. Ponadto oprogramowanie zostało uznane przez firmę Gartner za jedno z wiodących rozwiązań
na europejskim rynku wśród narzędzi
do zarządzania magazynem. Służy do
optymalizacji wyzwań logistycznych
najbardziej dynamicznych sektorów
biznesu, takich jak e-commerce,
dostawcy usług logistycznych, handel
detaliczny, FMCG, przemysł farmaceu-

tyczny i rolno-spożywczy. Pakiet
Reflex to ponad 25 lat badań, rozwoju
i wdrożeń. Jest modułowy i w pełni
konfigurowalny, pomagając zapewnić
przewagę konkurencyjną w logistyce.
POLSKA: NIEZWYKLE
DYNAMICZNY RYNEK
Wybór Polski wynika z silnej dynamiki
gospodarczej kraju, jego strategicznej
pozycji w Europie oraz wiodącej
pozycji w dziedzinie logistyki. Dla
Hardis Group Polska jest już znanym
rynkiem. Grupa współpracuje z największymi
międzynarodowymi
dostawcami usług logistycznych,
takimi jak FM Logistic, dla których
Reflex WMS jest rdzeniem logistycznego systemu informatycznego.
Nowa polska lokalizacja Grupy Hardis
wpisuje się w strategię rozwoju działań wokół oprogramowania Reflex na
arenie międzynarodowej. Strategia
zapoczątkowana w 2017 r. opiera się
przede wszystkim na rozszerzeniu
zakresu funkcjonalnego oferowanych
przez nią rozwiązań: poprzez szczególnie znaczące prace badawczo-rozwojowe (14% sprzedaż w 2020 r.
i podobna prognoza na 2021 r.).
Nowa siedziba Hardis Group w Polsce
to kolejny krok w kierunku rozwoju
europejskiej działalności firmy, bazujący
na pozytywnej obserwacji poziomu
dojrzałości spółek Hardis Group.
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„Podczas gdy rok 2020 zamknął się
stabilnym wolumenem biznesowym
w Hiszpanii, pomimo podpisania
nowych dużych kontraktów, holenderska spółka zależna odnotowała
przyspieszenie o 57% i stanowi
prawie jedną czwartą potencjału projektów łańcucha dostaw w ramach
grupy. To dobry wynik. Mamy ambicje
iść dalej i otwierać nowe oddziały” podsumowuje Nicolas Odet, prezes
Hardis Group.
ŁAŃCUCH DOSTAW: PIONIERSKA
EKSPANSJA GRUPY HARDIS
W EUROPIE
Głównym celem tej nowej lokalizacji,
podobnie jak poprzednio w Hiszpanii
i Holandii, jest przede wszystkim
zacieśnienie współpracy z polskimi
klientami poprzez stworzenie możliwości lokalnego zarządzania projektami. Działy operacyjne, sprzedażowe
i marketingowe, które będą odpowiedzialne za budowanie marki, rozwój
jej działań handlowych i budowanie
polskiego zespołu, zostaną zatem
powierzone lokalnym zespołom.
„Aktywnie rekrutujemy, szczególnie
konsultantów, którzy pomagają
naszym klientom we wdrażaniu
naszych rozwiązań w Polsce” - wyjaśnia Cécile Arnaud, dyrektor ds. rozwoju międzynarodowego w firmie
Hardis Group. ◼
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ELI. Fot. ELI

BUDOWA CENTRUM
LOGISTYCZNEGO
O POWIERZCHNI
100 TYS. MKW.
European Logistics Investment
(ELI), dynamicznie rozwijająca się
platforma logistyczna w Polsce,
rozpoczęła budowę swojego
najnowszego projektu
magazynowego zlokalizowanego
w Tychach – ważnym ośrodku
logistycznym na Śląsku.
est to kolejna zielona inwestycja
w portfolio firmy wykorzystująca
najnowsze technologie OZE,
a projekt uzyskał certyfikat BREEAM
na poziomie Excellent. Park Tychy, realizowany wspólnie z Panattoni, będzie składał się z dwóch budynków

J

oferujących łącznie 100 000 mkw. nowoczesnej powierzchni logistycznej.
Pierwszy budynek został już w całości
wynajęty.
European Logistics Investment (ELI)
rozpoczęło prace budowlane przy
nowym centrum magazynowym
w regionie Śląska. Park Tychy, planowany częściowo jako inwestycja typu
build-to-suit, realizowany jest wspólnie z partnerem strategicznym –
Panattoni, wiodącym deweloperem
obiektów logistycznych w Europie.
Jest to kolejna inwestycja deweloperska ELI, w której wykorzystano ekolo-
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giczne rozwiązania. W planie projektu
uwzględnione zostały m.in. panele
fotowoltaiczne, solary podgrzewające
wodę, zrównoważony system zarządzania wodą deszczową, a także bardziej oszczędne oświetlenie LED. ELI
zadbało również o zaplanowanie zieleni wokół inwestycji według standardów certyfikacji BREEAM oraz wyposażenie centrum w stacje ładowania
pojazdów elektrycznych. Park Tychy
dostarczy 100 000 mkw. powierzchni
GLA w dwóch budynkach, a jego
ukończenie planowane jest na III kwartał 2021 r. Na pierwszy budynek, oferujący ponad 58 000 mkw. powierzchni
magazynowej oraz 2 500 mkw. biurowej, ELI podpisało już długoterminową umowę najmu. Drugi budynek
zaoferuje swoim przyszłym najemcom
37 000 mkw. powierzchni magazynowej i 2 900 mkw. powierzchni biurowej. ◼
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CERTYFIKAT QUALITY
INTERNATIONAL 2021
DLA DHL PARCEL
Kapituła Programu Najwyższa
Jakość Quality International 2021
jednogłośną decyzją przyznała
DHL Parcel Polska tytuł laureata
oraz Złote Godło w kategorii QI
Order – za najwyższej jakości:
System Zarządzania Jakością
i Środowiskiem.
ajwyższa Jakość Quality International to ogólnopolski projekt, którego celem jest promowanie w firmach i instytucjach
skutecznych metod zarządzania jakością. Drugim celem jest wskazanie
i wyróżnienie tych firm i instytucji,
które reprezentują najwyższe standardy.
Kapituła Programu, odbywającego się
pod patronatem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Polskiego
Komitetu Normalizacyjnego Katedry

N

Zarządzania Jakością Uniwersytetu
Ekonomicznego w Krakowie bardzo
wysoko oceniła i nagrodziła działania
związane z wdrażaniem, a także promowaniem idei jakości we wszystkich
aspektach działalności DHL Parcel
Polska, zwłaszcza w zakresie systemu
zarzadząnia.
- W codziennej pracy ciągle staramy
się szukać okazji do doskonalenia.
Wspierają nas w tym liczne narzędzia,
szkolenia i nowatorskie aplikacje.
System Zarządzania Jakością to
bardzo rozbudowany mechanizm
w który swój wkład ma każdy pracownik. Pojęcie jakości może się przejawiać w wielu aspektach. W firmie
usługowej to nie tylko dbałość o bezpośrednią satysfakcję klienta, ale
także szereg działań związanych
z funkcjonowaniem samej firmy.
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Mogą to być działania związane z ciągłym doskonaleniem najróżniejszych
procesów wspierających dostarczanie wysokiej jakości usług, czy też ułatwiających wykonywanie rutynowych
codziennych aktywności – podkreśla
Dariusz Bąk – Quality Manager w DHL
Parcel Polska.
Najwyższa Jakość Quality International jest obecnie największym,
ponadbranżowym konkursem projakościowym w Polsce, skupiającym
wokół idei zarządzania jakością
przedstawicieli firm i instytucji działających na terytorium naszego kraju.
Godło Najwyższa Jakość Quality
International potwierdza, iż Laureaci
konkursu stosują najwyższe standardy zarządzania, a także stanowi
element budowania ich przewagi
konkurencyjnej. ◼

CHRONOMETR
BILANS
WYDARZEŃ

FACTORY WAREHOUSE
LOGISTICS – NOWA SPÓŁKA
ROHLIG SUUS LOGISTICS
Po okresie intensywnego rozwoju międzynarodowego i wejściu na
siódmy rynek, Rohlig Suus Logistics tworzy nową spółkę. Factory
Warehouse Logistics będzie zarządzała wszystkimi etapami logistyki
produkcji swoich klientów.

P

andemia Covid-19 w wielu przypadkach przyspieszyła procesy
zmian w organizacji pracy przedsiębiorstw. Rozwiązaniem zyskującym
coraz większą popularność jest między innymi przekazanie zarządzania
procesami logistycznymi w ręce wyspecjalizowanego
zewnętrznego
partnera. Ogranicza to nie tylko koszty
związane z zarządzaniem personelem,
obsługą floty pojazdów czy przestrzeniami magazynowymi, ale przede
wszystkim pozwala firmie na skoncentrowanie się na swojej głównej
działalności, co w czasie kryzysu jest
szczególnie istotne.

Nowa spółka oferuje kompleksowe
zarządzanie logistką zakładów produkcyjnych – od etapu kompletowania
komponentów, poprzez konsolidację
materiałów w miejscu pochodzenia, aż
po pakowanie zestawów i podzespołów. Factory Warehouse Logistics jest
odpowiedzialna także m.in. za przejmowanie zorganizowanej części zakładu
pracy, w tym zarządzanie personelem
magazynowym, co zagwarantuje bezpieczeństwo realizacji zleceń.
– Dzięki naszemu wieloletniemu i zróżnicowanemu doświadczeniu w zarządzaniu logistyką produkcji, jesteśmy w
stanie dostarczyć klientom usługę,
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która będzie dla nich wartością
dodaną. Każdy projekt rozpoczynamy
od pełnego przeglądu procesów logistycznych klienta i analizy ryzyka.
Dzięki temu zwiększamy efektywność
i bezpieczeństwo poszczególnych
procesów logistycznych – mówi Rafał
Małek, prezes Zarządu Factory Warehouse Logistics.
Factory Warehouse Logistics kieruje
swoje usługi głównie do przedsiębiorstw posiadających magazyny
przyprodukcyjne. Zakres oferty obejmuje zarówno kompleksowe przejęcie procesów logistycznych, jak
i zarządzanie usługami dodatkowymi
np. montażem czy zarządzaniem opakowaniami zwrotnymi. Już dziś spółka
realizuje kontrakt dla jednego z największych
producentów
AGD
w Polsce. ◼
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ESET. Fot. Martin Damboldt, Chanaka

ROŚNIE LICZBA
ATAKÓW HAKERSKICH
NA ŁAŃCUCHY DOSTAW
Wzrasta liczba cyberataków na łańcuchy dostaw – alarmują eksperci ds.
cyberbezpieczeństwa ESET. Pojedyncza kampania może zainfekować
ogromną liczbę urządzeń, zarówno należących do organizacji
komercyjnych, jak i rządowych. Efektem takich działań są straty finansowe
i wizerunkowe przedsiębiorstw. Zainfekowaniu mogą ulegać także
końcowe produkty, które trafiają do konsumentów.

S

pecjaliści ds. cyberbezpieczeństwa ESET od lat badają przypadki ataków wymierzonych
w branżę produkcyjną. Łańcuchy dostaw to rozległe procesy, rozpoczynające się od pozyskiwania surowców, a
kończące w momencie, gdy do rąk
użytkowników trafiają gotowe produkty. Pomiędzy tymi dwoma etapami rozgrywają się procesy projekto-

wania, produkcji, dystrybucji itp.
Mnogość elementów składających
się na łańcuchy dostaw, to doskonałe
środowisko dla cyberprzestępców.
Istnieje ryzyko, że w tym skomplikowanym systemie, korzystającym
z wielu cyfrowych rozwiązań, uda im
się znaleźć luki i odpowiednio je wykorzystać – stosując zasadę najsłabszego ogniwa.
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EFEKT KULI ŚNIEŻNEJ
Globalny cyberatak może rozpocząć
się od zainfekowania drobnego elementu, wchodzącego później w skład
produktu np. zainfekowany złośliwym
kodem firmware, umieszczony
w urządzeniu takim jak router może
stworzyć realne zagrożenie dla jego
użytkownika. Innym przykładem
cyberataku może być sytuacja związana z firmą FireEye – dostawcą
zabezpieczeń, która padła ofiarą
hakerów. Po dokładniejszym dochodzeniu ustalono, że atakującym udało
się stworzyć i dostarczyć aktualizację,
zawierającą złośliwe fragmenty kodu
do programu o nazwie Orion, firmy

CHRONOMETR WYDARZEŃ

SolarWinds, z którego korzystał FireEye. Backdoor wykryty przez badaczów ESET jako MSIL/SunBurst.A,
„skaził” produkt końcowy, którego
zadaniem jest zaawansowane zarządzanie siecią. Skażona aktualizacja trafiła do około 18 000 firm z całego
świata i organizacji rządowych – ostatecznych ofiar ataku. Umożliwiło to
hakerom prowadzanie dalszych działań w przypadku co najmniej 100
z nich.
– Potencjał szkód wynikających
z ataków na łańcuchy dostaw jest
olbrzymi. Naruszając bezpieczeństwo
tylko jednego dostawcy lub jednego
elementu produktu, cyberprzestępcy
mogą uzyskać nieograniczony i trudny
do wykrycia dostęp do dużych obszarów i szerokiej bazy klientów. W samym
czwartym kwartale 2020 roku badacze
ESET odkryli tyle przypadków ataków
na łańcuchy dostaw, ile w poprzednich
latach obserwowano rocznie. Tendencja ta będzie wzrastać, bo branża usługowo-produkcyjna dynamicznie się
rozwija. Nieautoryzowany dostęp do
jednego z dostawców to cenny towar,
który można odsprzedać podmiotowi
zewnętrznemu, otrzymując sowitą
zapłatę. To szczególnie motywuje środowisko cyberprzestępcze do dalszych
działań – komentuje Beniamin Szcze-

„

W czwartym kwartale 2020 roku
badacze ESET odkryli tyle przypadków
ataków na łańcuchy dostaw, ile
w poprzednich latach obserwowano rocznie

pankiewicz, starszy analityk zagrożeń
w ESET.
ATAK NA ŁAŃCUCHY DOSTAW
MOŻE DOTKNĄĆ KAŻDEGO
Postępująca cyfryzacja i automatyzacja
produkcji musi wiązać się z odpowiednimi procedurami bezpieczeństwa.
Gdy w proces wytwórczy zaangażowane są np. roboty i specjalistyczne
oprogramowanie, każda złośliwa ingerencja może doprowadzić do tragicznych skutów. W wyniku cyberataku
infrastruktura krytyczna jak np. elektrownie, zakłady produkcyjne, stacje
filtrowania i ujęcia wody mogą przestać poprawnie działać, a to może realnie wpłynąć na życie codzienne wielu
ludzi.
KONTROLA ŁAŃCUCHA DOSTAW
Kontrola bezpieczeństwa łańcucha
dostaw to olbrzymie wyzwanie dla
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przedsiębiorstw, a perspektywa uzyskania 100-procentowej pewności jest
niemal niemożliwa. Minimalizacja
zagrożeń to zatem tak naprawdę niekończącą się pętla zarządzania ryzykiem i zgodnością. W przypadku firmy
SolarWinds, dopiero dogłębna inspekcja produktu po ataku pozwoliła
zidentyfikować złośliwe fragmenty,
umieszczone głęboko w kodzie.
Jednak specjaliści ds. cyberbezpieczeństwa w dalszym ciągu przyglądają się nowym faktom w tej sprawie,
wskazującym, że atak mógł mieć miejsce dużo wcześniej, niż pierwotnie
zakładano.
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
W obliczu takich zagrożeń, przedsiębiorstwa produkcyjne muszą przede
wszystkim mieć wgląd w informacje
na temat wszystkich swoich dostawców i dostarczanych przez nich komponentów, w tym w obowiązujące
zasady, procedury i systemy zabezpieczające. Powinny także rozwijać
własne polityki bezpieczeństwa
oparte o zasady takie jak m.in. regularne testy penetracyjne, uwierzytelnianie dwuskładnikowe czy oprogramowanie zabezpieczające gwarantujące wielowarstwową ochronę. Warto
mieć świadomość, że aby uratować
reputację firmy, nie wystarczą stosowne umowy prawne określające
winę lub czyniące dostawcę odpowiedzialnym. W oczach konsumentów i opinii publicznej odpowiedzialność spoczywa na firmie, od której
użytkownicy kupują produkt lub
usługę. ◼
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CBRE

9 NA 10 FIRM
LOGISTYCZNYCH LICZY
NA WZROST OBROTÓW
Firmy z sektorów logistycznego, handlu i produkcji są zgodne, że
otoczenie gospodarcze w tym roku jest trudniejsze niż rok wcześniej wynika z „Confidence Index” CBRE. Branże różnie patrzą jednak na
przyszłość. Już 9 na 10 firm logistycznych uważa, że ich obroty
w najbliższych 12 miesiącach wzrosną lub pozostaną bez zmian.

W

handlu i produkcji to zdanie
podziela 60% firm. Za to
w kwestii warunków prowadzenia biznesu w kolejnych miesiącach to logistyka ma większe obawy.
Tylko 28% operatorów logistycznych
zakłada poprawę, podczas gdy w handlu i produkcji liczy na to 36% firm.
– Logistyka to jeden z tych sektorów
rynku, który na pandemii nie tylko nie
stracił, ale wręcz zyskał. Dlatego operatorzy logistyczni są bardziej pewni
sytuacji rynkowej i ich poziom optymizmu, mimo wyzwań związanych
z sytuacją na świecie, plasuje się na
podobnym poziomie jak rok temu.
Widać jednak, że przedsiębiorcy mają
nadzieję, że kolejne miesiące będą
lepsze. Spodziewają się zwłaszcza
wzrostu obrotów. Liczą na to zdecydowanie bardziej niż na poprawę
warunków prowadzenia biznesu –
mówi Agata Czarnecka, dyrektor
w dziale badań i analiz w CBRE.
TRUDNE WARUNKI PROWADZENIA
BIZNESU, ALE NADZIEJA NA
WYŻSZE OBROTY
Z raportu „Confidence Index” CBRE
wynika, że w ocenie przedsiębiorców
z sektorów logistycznego, produkcyjnego i handlu obecna koniunktura w

porównaniu z sytuacją sprzed roku
jest trudniejsza. Twierdzi tak aż 78%
firm. Co trzecia firma oczekuje
poprawy otoczenia gospodarczego
w najbliższych miesiącach. Niemal
połowa (44%) przewiduje pewne
zewnętrzne trudności w efektywnym
prowadzeniu działalności, a 24%
oczekuje, że warunki biznesowe
pozostaną na tym samym poziomie
co w 2020 roku.
Optymizmem napawa to, że na pytanie o przewidywane zmiany obrotów
w przyszłym roku ponad połowa
przedsiębiorców (52%) prognozuje
wzrost. Co czwarty zakłada, że obroty
nie ulegną zmianie, taki sam odsetek
oczekuje lekkiego spadku.
– Za optymizmem dotyczącym
wzrostu obrotów idą nieco mniej
pozytywne prognozy dotyczące rentowności biznesu. Jest to trend, który
powtarza się w każdym naszym
raporcie. Podczas gdy ponad połowa
firm prognozuje wzrost obrotów,
44% przewiduje wyższe poziomy
rentowności. Kolejne 27% stwierdziło, że nie spodziewa się zmiany
rentowności w ciągu najbliższych 12
miesięcy, a 29% twierdzi, że ich zyski
mogą spaść – mówi Agata Czarnecka.
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LOGISTYKA WIERZY WE WŁASNY
BIZNES, MNIEJ W OTOCZENIE
GOSPODARCZE
Operatorzy logistyczni surowo oceniają obecną koniunkturę gospodarczą. Niemal 7 na 10 przedsiębiorców
twierdzi, że obecne warunki rynkowe
są trudniejsze niż 12 miesięcy temu.
Dodatkowo, zaledwie 28% firm ma
nadzieję, że za rok warunki prowadzenia biznesu będą korzystniejsze. Okazuje się jednak, że mała wiara w otoczenie gospodarcze nie idzie w parze
z niską oceną prowadzenia własnego
biznesu. Niemal wszystkie, bo 92%
firm logistycznych uważa, że ich
obroty w najbliższych miesiącach
wzrosną lub pozostaną bez zmian.
Dodatkowo, połowa firm logistycznych spodziewa się wyższych zysków
w nadchodzącym roku. Spadek przewiduje co trzeci przedsiębiorca.
HANDEL I PRODUKCJA LICZĄ NA
POPRAWĘ WARUNKÓW
BIZNESOWYCH
Już 88% przedsiębiorców z sektorów
handlu i produkcji uważa, że obecne
warunki rynkowe są trudniejsze niż 12
miesięcy temu. Przedsiębiorstwa produkcyjne i handlowe patrzą za to
w przyszłość z większym optymizmem niż logistycy – 36% z nich
uważa, że warunki prowadzenia działalności będą korzystniejsze (w logistyce 28%). Co do obrotów, na wzrosty w kolejnych miesiącach liczy 6 na
10 przedsiębiorstw handlowych i produkcyjnych, natomiast dwie piąte
spodziewa się spadku. Wyższych
zysków spodziewa się 38% firm, co
czwarta przewiduje spadek, a 37% nie
przewiduje żadnych zmian. ◼
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Dachser. Fot. Dachser

WZROST
ZAUFANIA KLIENTÓW
I SATYSFAKCJONUJĄCE
WYNIKI ROCZNE
W 2020 roku, naznaczonym
pandemią COVID-19, DACHSER
praktycznie nie odnotował spadku
przychodów, a mocne drugie
półrocze zrównoważyło wpływ
częściowego zamknięcia
europejskiej gospodarki
w kwietniu i maju.
konsolidowane przychody netto
jednego z największych operatorów logistycznych wyniosły
5,61 mld euro, co oznacza niewielki
spadek (0,9 proc.) w porównaniu z rokiem 2019. W tym samym czasie firma
zainwestowała w sumie 190 mln euro
w rozwiązania poprawiające wydajność, wyposażenie techniczne i systemy cyfrowe.
Rok 2020 dla DACHSER okazał się
udany. Był to czas lojalności i atmos-

S

fery wzajemnego zaufania pomiędzy
dostawcą usług logistycznych, klientami i partnerami biznesowymi.
– Spełniliśmy naszą obietnicę zachowania stabilności podczas kryzysu
związanego z koronawirusem –
podkreślił Burkhard Eling, CEO
DACHSER. – Wielkim źródłem motywacji było dla nas ogromne wsparcie ze strony naszych klientów i partnerów. Szczególne podziękowania
należą się naszym pracownikom
magazynowym i wszystkim współpracującym z nami kierowcom,
dzięki którym ubiegły rok zakończył
się sukcesem. Pomimo dodatkowych obciążeń wynikających z pandemii wywiązali się ze swojej roli,
a ich wyniki były imponujące –
dodał Burkhard Eling.
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DACHSER utrzymywał globalne łańcuchy dostaw bez zakłóceń, oferując
elastyczne rozwiązania problemu
wąskich gardeł, szczególnie w transporcie międzynarodowym. Jednocześnie operator zadbał o jak najlepszą
ochronę zdrowia swoich pracowników, a także wspierał w tym zakresie
swoich wieloletnich partnerów serwisowych w Europie.
W przeciwieństwie do działu Road
Logistics, który odnotował spadek
o 2,2 proc., dywizja Air & Sea Logistics
osiągnęła wzrost o 5,2 proc. Dla tego
obszaru działalności korzystne okazało się posiadanie własnej sieci połączeń lotniczych, jak również wysokie
stawki frachtowe w transporcie międzykontynentalnym. Na poziomie
Grupy liczba przesyłek spadła o 2,5
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proc., do 78,6 mln, a tonaż o 2,9 proc.,
do 39,8 mln ton.
– Po solidnym pierwszym kwartale
zamknięcie gospodarek w wielu krajach europejskich oznaczało niekiedy
drastyczne zmniejszenie liczby przesyłek w transporcie lądowym – wyjaśnił Burkhard Eling. – Od czerwca
nastąpiła jednak wyraźna poprawa,
a wolumeny utrzymywały się mniej
więcej przez cały czas powyżej poziomów z 2019 roku. Nasz model biznesowy dowiódł, że jest odporny na kryzysy, a jednocześnie ma duży potencjał wzrostu i zdolność do adaptacji –
podkreślił CEO DACHSER.
ROZWÓJ POSZCZEGÓLNYCH
OBSZARÓW DZIAŁALNOŚCI
W 2020 roku obszar Road Logistics,
obejmujący transport i magazynowanie towarów przemysłowych i konsumpcyjnych (European Logistics)
oraz żywności (Food Logistics), po raz
kolejny nie stracił na dynamice wzrostu. Jednak nawet pod koniec roku
nie udało się w pełni zrekompensować spowodowanego lockdownem
spadku wolumenu w Europie
w kwietniu i maju. Najbardziej ucierpiały oddziały European Logistics we
Francji i na Półwyspie Iberyjskim. Spowodowało to spadek skonsolidowa-

nych przychodów netto segmentu
Road Logistics o 2,2 proc., do
poziomu ok. 4,5 mld euro.
O ile obszar European Logistics odnotował spadek o 3,2 proc., do 3,52 mld
euro, o tyle DACHSER Food Logistics
zwiększył swoje przychody do 982
mln euro, co oznacza wzrost o 1,9
proc. Rok 2020 był dość burzliwy dla
tego obszaru działalności, naznaczony z jednej strony panicznymi
zakupami w supermarketach, a z drugiej strony – powtarzającym się czasowym zamykaniem firm z branży
gastronomicznej, hotelarskiej i eventowej w Niemczech. Pomimo to
udało się zrekompensować spadek
dostaw w tych branżach poprzez
pozyskanie nowych klientów i zwiększenie obrotów dzięki współpracy
z detalistami w branży spożywczej. W
ciągu roku DACHSER Food Logistics
zwiększył tonaż przewiezionych przesyłek o 1,6 proc.
Na ubiegłoroczne przychody Air & Sea
Logistics korzystny wpływ miały niedobory zdolności przewozowych
w transporcie lotniczym i morskim
oraz odpowiadający im wzrost stawek.
Dzięki działalności w Azji obroty wzrosły o 5,2 proc., do 1,2 mld euro.
– Szybko zareagowaliśmy na wąskie
gardła w zakresie zdolności przewo-

zowych frachtu lotniczego, czarterując samoloty, by zwiększyć wydajność
naszej sieci transportowej – początkowo na potrzeby dostaw sprzętu
medycznego, później także innych
towarów dla naszych klientów.
W sumie w 2020 roku wykonaliśmy
około 150 lotów czarterowych
między Europą, Azją a Stanami Zjednoczonymi – powiedział Burkhard
Eling. Sytuacja w zakresie frachtu
morskiego nie była lepsza, ponieważ
ograniczone zdolności przewozowe
i dotkliwy brak pustych kontenerów
spowodowały niestabilność rynku
i gwałtowny wzrost stawek frachtowych. Najbardziej skorzystało na tym
LCL, czyli tzw. przesyłki drobnicowe. –
Biorąc pod uwagę duży potencjał, jaki
dostrzegamy w tej usłudze premium,
chcemy dalej zwiększać częstotliwość, pojemność i jakość naszych
usług LCL oraz dążyć do ich płynnego
połączenia z naszą europejską siecią
drobnicową – dodał Burkhard Eling.
STABILNOŚĆ I KONSEKWENCJA
Jak podkreślił Burkhard Eling, DACHSER nie pozwolił na to, aby kryzys
związany z koronawirusem odbił się
na jego działaniach. Dotyczy to
zarówno zmiany pokoleniowej
w zarządzie – przygotowanej w 2020

Przychody netto
(w mln EUR)

2020 (wstępne)

2019

Zmiana w 2020
vs. 2019

Road Logistics

4497

4596

-2,2%

European Logistics

3515

3632

-3,2%

Food Logistics

982

964

+1,9%

Air & Sea Logistics

1196

1137

+5,2%

Konsolidacja (odliczając przychody z udziałów
w spółce w wysokości 50% i niższych)

-86

-75

Grupa

5608

5658

16

-0,9%

BILANS

„

Po solidnym pierwszym kwartale
zamknięcie gospodarek w wielu krajach
europejskich oznaczało niekiedy
drastyczne zmniejszenie liczby
przesyłek w transporcie lądowym

roku a przeprowadzonej od 1 stycznia
2021 roku – jak i planowania inwestycji. – W ubiegłym roku zainwestowaliśmy w naszą globalną sieć logistyczną
142,6 mln euro. W tym roku przeznaczamy około 190 mln euro na zwiększenie możliwości w zakresie logistyki
kontraktowej oraz kontynuację digitalizacji procesów i modeli biznesowych – zapowiedział CEO DACHSER.
Ważną rolę w tym zakresie odgrywać
będzie nowo utworzona jednostka IT
& Development, którą pokieruje
Stefan Hohm, Chief Development
Officer.
Zdaniem Burkharda Elinga wysoki
wskaźnik kapitału własnego na

poziomie 61,6 proc. oraz wyraźne
przywiązanie udziałowców do
rodzinnej firmy zapewniają DACHSER
wsparcie, którego firma potrzebuje,
aby kontynuować wypróbowaną
politykę rozwoju z wykorzystaniem
własnych zasobów. Co więcej, koronakryzys wzmocnił zaangażowanie
DACHSER w szkolenia, szczególnie
dla kierowców i pracowników logistyki, które są głęboko zakorzenione
w kulturze korporacyjnej firmy.
W 2020 roku, pomimo ograniczeń
wynikających z pandemii, w Niemczech 625 stażystów i studentów studiów dualnych rozpoczęło swoją
karierę w DACHSER.
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– Naszym celem jest zachowanie
mocnych stron organizacji przy jednoczesnym zwiększeniu jej elastyczności. Innymi słowy, przyspieszamy
integrację naszych sieci i wprowadzamy technologie cyfrowe do
użytku w takich dziedzinach jak uczenie maszynowe czy lokalizacja nadwozi wymiennych. Będziemy również
nasilać działania w zakresie zrównoważonego rozwoju i ochrony klimatu
– zaznaczył Burkhard Eling. – W ciągu
najbliższych dwóch lat zamierzamy
rozszerzyć koncepcję DACHSER Emission-Free Delivery na co najmniej
jedenaście europejskich miast, wprowadzając jednocześnie więcej ciężarówek z napędem elektrycznym
i rowerów towarowych ze wspomaganiem elektrycznym. Co więcej, jako
członek Niemieckiego Stowarzyszenia Wodoru i Ogniw Paliwowych,
aktywnie wspieramy badania i testy
napędów wodorowych w pojazdach
ciężarowych – ogłosił Burkhard Eling,
CEO DACHSER. ◼

BILANS

KUEHNE+NAGEL
DOBRZE ZACZYNA ROK

WYNIKI ZA I KWARTAŁ 2021 ROKU
Wysoki popyt na usługi logistyki
morskiej i lotniczej. Odzyskane
i stabilne wolumeny logistyki
drogowej w Europie. Rosnące
zyski w logistyce kontraktowej po
zakończonej restrukturyzacji.
oczątek 2021 roku w Kuehne+Nagel naznaczony był dużym
popytem na usługi transportowe, szczególnie dla branży farmaceutycznej i e-commerce. Firma uzyskała
bardzo dobre wyniki: obroty netto wyniosły 6 miliardów CHF, EBIT 431 milionów CHF, a zyski za okres osiągnęły
wartość 318 milionów CHF i były znacząco wyższe w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku.
Dr Detlef Trefzger, dyrektor generalny
Kuehne + Nagel International AG,

P

mówi: „Dokładnie rok temu, na
początku pandemii, zdecydowaliśmy
się wdrożyć naszą sprawdzoną strategię. Po refleksji jesteśmy pewni, że
wybraliśmy właściwą drogę: w pierwszym kwartale 2021 mimo niespokojnego otoczenia rynkowego, które
zapewne pozostanie wyzwaniem
przez pozostałą część tego roku, byliśmy dobrze przygotowani i oferowaliśmy naszym Klientom niezawodne
usługi logistyczne”.
LOGISTYKA MORSKA
Odwrócenie pozytywnego trendu
dywizji logistyki morskiej z drugiej
połowy 2020 dotyczącego wskaźników związanych z zyskiem było kontynuowane w pierwszym kwartale 2021.
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Kuehne+Nagel sprostało niezwykle
wysokim wymaganiom Klientów,
szczególnie w USA w warunkach ograniczonych pojemności kontenerów,
zmniejszonej produktywności terminali i rosnącego popytu. Wzrost wolumenu był szczególnie zauważalny
w segmencie dóbr konsumpcyjnych.
Wolumeny kontenerów w pierwszym
kwartale 2021, pomimo spadku
popytu na surowce wtórne, wzrosły o
2% rok do roku i wyniosły 1,1 miliona
TEU. Obrót netto tej dywizji wyniósł
prawie 2,4 miliarda CHF, a EBIT 206
milionów CHF. Współczynnik konwersji osiągnął rekordowy poziom 42,7%.
Dzięki nowej funkcji alertów w platformie cyfrowej seaexplorer Klienci
dywizji morskiej są na bieżąco infor-

BILANS
Tab. Bilans Kuehne+Nagel

Grupa Kuehne+Nagel CHF mln

Q1 2021

Q1 2020

Δ

Obrót netto

6,032

4,912

22.8%

Zysk brutto

2,019

1,878

7.5%

Wynik operacyjny (EBITDA)

611

378

61.6%

EBIT

431

184

134.2%

Zysk za okres

318

139

128.8%

Wolne przepływy pieniężne

65

84

-22.6%

Grupa Kuehne+Nagel CHF mln

Q1 2021

Q1 2020

Δ

Obrót netto

2,393

1,724

38.8%

Zysk brutto

482

344

40.1%

EBIT

206

79

160.8%

Grupa Kuehne+Nagel CHF mln

Q1 2021

Q1 2020

Δ

Obrót netto

1,65

1,091

51.2%

Zysk brutto

402

307

30.9%

EBIT

163

71

129.6%

Grupa Kuehne+Nagel CHF mln

Q1 2021

Q1 2020

Δ

Obrót netto

870

863

0.8%

Zysk brutto

304

281

8.2%

EBIT

24

17

41.2%

Tab. Logistyka morska

Tab. Logistyka lotnicza

Tab. Logistyka drogowa

Tab. Logistyka kontraktowa

Grupa Kuehne+Nagel CHF mln

Q1 2021

Q1 2020

Δ

Obrót netto

1,119

1,234

9.3%

Zysk brutto

831

946

-12.2%

EBIT

38

17

123.5%

mowani o zakłóceniach w transporcie
kontenerowym. Ta przejrzystość okazała się szczególnie pomocna podczas marcowego incydentu w Kanale
Sueskim.
LOGISTYKA LOTNICZA
W pierwszym kwartale 2021 dywizja
logistyki lotniczej po raz pierwszy od
ponad dwóch lat odnotowała wzrost
wolumenu sprzedaży. Kontrastuje to
z ograniczonymi zdolnościami prze-

wozowymi na świecie. Doświadczenie Kuehne+Nagel w radzeniu sobie
z tym wąskim gardłem było szczególnie istotne w transporcie towarów podstawowych i farmaceutycznych.
Wolumen przewozów lotniczych
wzrósł, osiągając 433 tys. ton w pierwszym kwartale 2021 (16% rok do
roku). W połączeniu z wysokimi
dochodami obroty netto wzrosły do
??1,7 miliarda CHF, a EBIT do 163
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milionów CHF. Współczynnik konwersji wyniósł 40,5%.
Poczyniono dalsze postępy w cyfryzacji i automatyzacji procesów lotniczych (eTouch), szczególnie w odniesieniu do rezerwacji, fakturowania
i dokumentacji transportu.
LOGISTYKA DROGOWA
W dywizji logistyki drogowej pierwszy
kwartał bieżącego roku charakteryzował się wzrostem liczby przesyłek i tym
samym powrotem europejskich zdolności przewozowych do poziomu
z poprzedniego roku. Po słabym
początku 2021 popyt na transport
w Wielkiej Brytanii odnotował wyraźne
ożywienie w kolejnych miesiącach
I kwartału.
Obrót netto dywizji drogowej w pierwszym kwartale 2021 wyniósł 870 mln
CHF i doszedł do poziomu z poprzedniego roku, ale EBIT w wysokości 24
mln CHF poprawił się o 41,2% rok do
roku.
Platforma rezerwacji transportu drogowego online eTrucknow, pierwotnie zaprojektowana na rynek azjatycki, została pomyślnie uruchomiona
w Australii i Rosji w pierwszym kwartale 2021 roku.
LOGISTYKA KONTRAKTOWA
W I kwartale 2021 logistyka kontraktowa powróciła do organicznego
wzrostu na poziomie 4%, zgodnie
z warunkami rynkowymi. W wyniku
zbycia części brytyjskiej firmy z dniem
1 stycznia 2021 obroty w pierwszym
kwartale 2021 spadły.
Obrót netto jednostki w wysokości
ponad 1,1 miliarda CHF był o 9,3%
niższy niż w poprzednim roku, ale EBIT
wzrósł o 123,5% do 38 mln CHF.
Działalność w zakresie realizacji zamówień w branży farmaceutycznej i ecommerce ponownie miała pozytywny
wpływ. W marcu dywizja logistyki kontraktowej nawiązała strategiczne partnerstwo z Jointown, największym niepaństwowym dystrybutorem farmaceutycznym w Chinach. ◼
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CYFRYZACJA
W RAMACH
NOWEGO ŁADU
Najprawdopodobniej w maju
zaprezentowany zostanie „Nowy
Ład” – program będący zestawem
gospodarczych propozycji
i priorytetów Polski na najbliższe
lata. Jednym z głównych filarów
programu będzie „CyberPoland
2025”, czyli szybka cyfryzacja
i automatyzacja biznesów
w Polsce. Eksperci Abile uważają,
że inwestycja w cyfryzację
przedsiębiorstw każdej wielkości
będzie kluczem do odbudowy
gospodarki po spowolnieniu
wywołanym przez COVID-19.
edług indeksu Digital Economy and Society Index (DESI)¹
Polska znajduje się dopiero
na 23. miejscu wśród 28 państw Unii
Europejskiej pod względem poziomu
wdrażania gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego. Szczególnie blado wypadamy w zakresie cyfryzacji
przedsiębiorstw – 60% polskich przedsiębiorstw charakteryzuje się bardzo niskim poziomem cyfryzacji, podczas
gdy średnia w UE to 39%.
– Ten niski wskaźnik wynika z faktu, że
wielu polskich przedsiębiorców nie do
końca zdaje sobie sprawę, które procesy
i czynności w firmach można zautomatyzować. Rozmawiając z przedstawicielami biznesu obserwujemy, że przedsiębiorcy często szukają informacji i edukacji w tym zakresie. Zachęty do
wprowadzania cyfryzacji powinny więc
iść dwutorowo. Z jednej strony bezpośrednie ulgi i dotacje. A z drugiej – wsparcie merytoryczne i wskazywanie obsza-

W

¹ https://ec.europa.eu/digital-single-market/
en/digital-economy-and-society-index-desi

rów, które w pierwszej kolejności przyniosą bezpośrednie korzyści danej firmie
– mówi Mariusz Gołębiewski, wiceprezes
Abile Consulting.
PANDEMIA ZWIĘKSZYŁA
POTRZEBĘ SZYBKIEJ CYFRYZACJI
Pandemia nie tylko nie spowolniła procesów cyfryzacji, ale w części przedsiębiorstw wręcz wykreowała jej naglącą
potrzebę. Jak wynika z badań Deloitte²
w przypadku co piątej instytucji procesy cyfryzacji przedsiębiorstw przyspieszyły, a 9% badanych wskazało, że
to właśnie sytuacja pandemii było
impulsem do rozpoczęcia inwestycji
w inteligentną automatyzację.
– Czas pandemii zwiększył potrzebę
cyfryzacji różnego typu przedsięwzięć.
Celem jest umożliwienie lub ułatwienie funkcjonowania w wymagających
sytuacjach. Mówię tu o zakupach
przez internet, możliwości pracy zdalnej, czy chociażby o zapisaniu się na
szczepienie czy wizytę u lekarza. Oczywiście powinniśmy mieć świadomość,
że nie wszystkie codzienne czynności
uda się zautomatyzować. Powinniśmy
iść jednak w stronę ułatwiania sobie
życia i to nie tylko w czasach pandemii
– dodaje Mariusz Gołębiewski.
AUTOMATYZACJA
POWTARZALNYCH CZYNNOŚCI
DOSTĘPNA DLA KAŻDEJ FIRMY
Po ogłoszeniu Nowego Ładu
możemy spodziewać się, że robotyza-

² https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/
press-releases/articles/73-proc-firm-prowadziw-2020r-procesy-inteligentnej-automatyzacji.html
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cja procesów biznesowych (RPA) jeszcze bardziej zyska na popularności.
RPA to oprogramowanie służące do
automatyzowania prostych, powtarzalnych czynności biurowych m.in.
przenoszenia danych z poczty e-mail
do arkusza kalkulacyjnego czy wyszukiwania i segregacji informacji. RPA
nie jest fizyczną maszyną, lecz zbiorem algorytmów, więc koszty jej
implementacji i utrzymania są przystępne dla niemal wszystkich firm.
– Wszędzie, gdzie mamy do czynienia
z papierowym obiegiem informacji czy
z przetwarzaniem dużej ilości danych –
tam pojawia się duże pole do cyfryzacji.
Faktury krążące od kontrahenta do
naszego działu księgowości przebywają długą ścieżkę po różnych miejscach, zanim dotrą do systemu informatycznego. Jest to nieefektywne, a w
dobie Covid-19 również niebezpieczne
– uzupełnia Mariusz Gołębiewski. ◼
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EUROPA
NIEPRZYGOTOWANA
DO AUTOMATYZACJI
Większość europejskich
dyrektorów ds. informatyki uważa,
że ich organizacje są
niedostatecznie przygotowane do
automatyzacji – donosi Forrester.
Tylko co piąta firma potrafi jasno
określić, w jaki sposób
automatyzacja mogłaby
usprawnić ich procesy biznesowe.
rzech na czterech (76%) europejskich dyrektorów ds. informatyki
(CIO) uważa, że ich organizacja
jest niedostatecznie przygotowana do
wdrożenia automatyzacji, podaje ośrodek badawczo-doradczy Forrester.
Niewiele lepiej niż na Starym Kontynent jest w Ameryce Północnej (73%).
Najlepiej wypada Azja, gdzie “tylko”
dwóch na trzech (65%) ankietowanych
CIO uważa, że ich organizacja jest niewystarczająco dojrzała, by sprostać
wymaganiom automatyzacji. Zdaniem
Tomasza Marczuka, Menedżera ds.
Sprzedaży w BPSC, informacje od dyrektorów ds. informatyki są szczególnie
ważne, bo ci managerowie doskonale
orientują się w sytuacji firmy i jej cyfrowej dojrzałości.
– Jeszcze kilkanaście lat temu dyrektor
ds. informatyki (CIO) odpowiadał za
sprawne funkcjonowanie IT. Teraz ta
rola została scedowana na dział operacyjny, by pozwolić CIO działać bardziej
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strategicznie. Dziś manager odpowiedzialny za IT odpowiada za wdrażanie
technologii, które dają firmie przewagę nad konkurencją, on najlepiej
wie, co w przedsiębiorstwie piszczy,
tak w obszarze IT, jak i operacji biznesowych – tłumaczy Tomasz Marczuk.
DROGA BEZ CELU
Zdaniem Forrestera problemem europejskich przedsiębiorstw może być
brak jasnych celów, które określają, po
co firmy chcą się automatyzować.
Tylko co piąty (20%) zapytany CIO ze
Starego Kontynentu może określić,
czego właściwie oczekuje od robotyzacji i jak dzięki niej usprawnić procesy biznesowe. Najsłabiej zdaniem
analityków z automatyzacją radzą
sobie kraje z Europy Południowej
i Wschodniej.
– Te wyniki są efektem nierównomiernej digitalizacji – twierdzi Marczuk
i dodaje: – Wystarczy spojrzeć na nasz
kraj. Mamy wiele firm, które inwestują
w IT, wymieniają oprogramowanie na
nowsze i rozwijają park maszynowy. Po
drugiej stronie mamy grupę przedsiębiorstw, które nie są tak aktywne na
tym polu. Nie modernizują się systematycznie, dlatego automatyzacja jest dla
nich wyzwaniem. Potrzebujemy
zmiany nastawienia, digitalizacja nie
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może być postrzegana jako koszt a jako
inwestycja – wyjaśnia ekspert z BPSC.
PRZYSZŁOŚĆ AUTOMATYZACJI
W EUROPIE
Co czeka Europę? Forrester przewiduje,
że w 2021 roku wiele firm zachęconych
możliwością wykorzystania rządowych
pakietów stymulacyjnych, zrewiduje
swoje plany. To sprawi, że w perspektywie średnio i długoterminowej przybywać będzie managerów, którzy będą
chcieli zabezpieczyć przedsiębiorstwo
przed zdarzeniami niepożądanymi.
Podobnymi do pandemii, ale nie tylko,
także rynkowymi zawirowaniami. Zdaniem eksperta z BPSC robotyzacja nie
tylko wzmacniana biznesowy układ
odpornościowy, ale także poprawia
produktywność.
– Jeżeli producenci z Europy chcą być
konkurencyjni na globalnym rynku,
muszą rozwijać inicjatywy w obszarze
automatyzacji. To już się dzieje, ale
z roku na rok będzie przyspieszać
i będziemy świadkami dużych transformacji. Szczególnie w przemyśle –
mówi Tomasz Marczuk. Podobnego
zdania są analitycy Forrestera, którzy
uważają, że efektem wdrażania coraz
bardziej zaawansowanych technologii będzie przejście produkcji na
pełną automatyzację. ◼
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Małe i duże, obiekty typu BTS
i multi-let, w miastach i na
peryferiach, na zachodzie
i wschodzie, na północy i południu
– polski rynek powierzchni
magazynowych robi się coraz
bardziej zróżnicowany, a przez to
także ciekawszy. Rośnie popyt na
nowoczesne magazyny, które
wpisują się w zdywersyfikowane
łańcuchy dostaw i odpowiadają na
współczesne uwarunkowania oraz
potrzeby klientów. Przyjrzyjmy
się, jak kształtuje się obecnie
polska mapa obiektów
logistycznych i jak będzie się
zmieniać w najbliższej przyszłości.

BARTŁOMIEJ SUTKOWSKI
Manager, Investment Management,
Hines Polska Sp. z o.o.

MAGAZYNÓW BĘDZIE PRZYBYWAĆ
Rynek magazynowy jest obecnie
kształtowany przez kilka kluczowych
trendów. Są to: rozwój logistyki ostatniej mili, zagęszczanie i zwiększanie

POLSKI KRAJOBRAZ
MAGAZYNOWY
szybkości łańcucha dostaw, near-shoring i/lub on-shoring produkcji i magazynowania, a także rozwój nowoczesnych technologii. Zarówno Hines
w swoim globalnym opracowaniu
„Industrial Delivers: Logistics Steps into
the Spotlight” z lutego 2021 roku, jak
i wielu innych ekspertów rynkowych
przewiduje, że w najbliższej przyszłości
będziemy świadkami stałego przyrostu wolumenu powierzchni magazy-

nowej w różnych formatach na całym
świecie, w tym także w Polsce.
Dużą popularnością będą nadal cieszyły się magazyny wielkopowierzchniowe – ogromne centra typu BTS,
wykorzystywane m.in. przez duże
platformy e-commerce, oraz obiekty
wynajmowane przez kilku najemców
jednocześnie. Położone wzdłuż głównych szlaków komunikacyjnych,
pełnią funkcję centralnych hubów,
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z których obsługiwane są różne
regiony kraju oraz rynki zagraniczne.
Rozwój big boxów będzie napędzany
przez obecną tendencję do przenoszenia produkcji bliżej rodzimych
rynków i skracania łańcucha dostaw.
Polska jest dla europejskich firm
bardzo atrakcyjnym krajem do rozbudowy bazy logistycznej ze względu
na swoje centralne położenie, rozwijającą się infrastrukturę drogową, rela-

KOMENTARZ

tywnie płaskie ukształtowanie terenu
oraz niskie koszty operacyjne, a także
rosnącą bazę konsumentów.
MAGAZYNY W MIEŚCIE –
„JUST-IN-CASE”
Drugi typ obiektów, które odgrywają
bardzo ważną rolę w rozwoju, nie
tylko polskiego rynku magazynowego, ale także całych łańcuchów
dostaw, to mniejsze magazyny miejskie (o powierzchni do 15 tys. mkw.),
w tym także small business units
(SBU) o powierzchni do 10 tys. mkw.
Służą one obsłudze procesów ostatniej mili, a także jako centra przeładunkowe. Popyt na powierzchnię
magazynową w miastach zdecydowanie zwiększył się w okresie pandemii, kiedy wzrosła dynamika sprzedaży online, a wraz z nią oczekiwania
szybszych dostaw i sprawnej obsługi
zwrotów. Dodatkowa przestrzeń zlokalizowana bliżej końcowych odbiorców okazała się potrzebna również
do przechowywania większych zapasów, koniecznych, aby zabezpieczyć
się przed potencjalnymi przyszłymi
wstrząsami popytu i aby móc szybko
reagować na bieżące potrzeby konsumentów – mówimy tu o zmianie
modelu dostaw z „just-in-time” na
„just-in-case”.
Magazyny miejskie są obecnie przedmiotem zainteresowania różnego
rodzaju najemców – zarówno dużych,
międzynarodowych firm, jak i małych,
lokalnych przedsiębiorstw. Wśród
nich są sklepy internetowe, sieci rozwijające sprzedaż online, operatorzy
logistyczni, firmy kurierskie, przedsiębiorstwa zajmujące się lekką produkcją, a także dystrybutorzy produktów
z krótkim terminem przydatności,
w tym żywności. Wzrost podaży
powierzchni logistycznej w miastach
nie będzie jednak prawdopodobnie
tak dynamiczny, jak w przypadku
obiektów wielkopowierzchniowych,
położonych poza ich granicami.
Wynika to z wielu czynników.
W dużych aglomeracjach dewelope-

rzy muszą sprostać coraz bardziej
restrykcyjnym wymaganiom w zakresie zagospodarowania przestrzennego oraz wyższym kosztom działek.
Ponadto atrakcyjne lokalizacje znajdują się niejednokrotnie na terenach
poprzemysłowych. Dopasowanie ich
do nowych funkcji wymaga często
dodatkowych, znacznych nakładów
finansowych i czasu.

Pandemia uwypukliła potrzebę
magazynowania kluczowego sprzętu
medycznego, leków i innych produktów farmaceutycznych. W ubiegłym
roku w centrum uwagi znalazł się łańcuch chłodniczy, w kontekście przechowywania szczepionek przeciwko
COVID-19. Na ten moment mamy niedobór specjalistycznych magazynów
chłodniczych.

WAŻNY ELEMENT
TKANKI MIEJSKIEJ
Bez wątpienia magazyny miejskie,
zwłaszcza ostatniej mili, będą jednak
zyskiwały na popularności. Spodziewam się, że przybywać będzie szczególnie obiektów wielofunkcyjnych,
łączących powierzchnię magazynową z biurem, showroomem, salonem sprzedaży czy lekką produkcją,
a nawet centrum danych. Takie projekty idealnie wpisują się w tkankę
miejską, stanowiąc jednocześnie
miejsce składowania i drobnego
montażu, dogodny punkt prezentacji, odbioru i serwisu towarów dla
konsumentów, a nawet siedzibę
firmy. W Hines jesteśmy zdania, że
obiekty ostatniej mili są nieefektywne, jeśli służą jedynie magazynowaniu towarów. Uważamy też, że
tego typu centra logistyczne
powinny być projektowane bardziej
z myślą o szybkim transporcie produktów, niż ich magazynowaniu ze
względu na bardzo dużą rotację
zapasów w tym punkcie łańcucha
dostaw. Nie wystarczy zatem znaleźć
działkę blisko centrum miasta, aby
obiekt logistyczny efektywnie obsługiwał procesy ostatniej mili. Jego
skuteczność zależy przede wszystkim od funkcjonalności oraz dopasowania go do potrzeb lokalnej społeczności.

NA MAPIE KRAJU
Obecnie najwięcej magazynów znajdziemy w aglomeracji warszawskiej
oraz na Górnym Śląsku, a także
w centralnej części kraju (głównie
w okolicach Łodzi, Piotrkowa Trybunalskiego czy Strykowa) i na zachodzie Polski (zwłaszcza w rejonie Wrocławia i Poznania). Każdy z tych
regionów nadal posiada duży potencjał do rozwoju bazy magazynowej,
dlatego deweloperzy planują tam
nowe inwestycje. Kolejne centra
logistyczne powinny pojawić się
także w Trójmieście, Szczecinie i Krakowie oraz ich okolicy. Poza największymi aglomeracjami i ich otoczeniem, gdzie będą powstawały
zarówno magazyny miejskie, jak
i wielkopowierzchniowe, warto
zwrócić uwagę na Gliwice i Sosnowiec, gdzie można znaleźć atrakcyjne działki pod logistykę miejską.
Uwagę deweloperów przyciągają
także mniejsze ośrodki położone
wzdłuż zachodniej granicy, np.
Gorzów Wielkopolski, Zielona Góra,
Bolesławiec, Świebodzin czy Słubice
– bardzo dogodne dla najemców
obsługujących dostawy z i do Europy
Zachodniej oraz Południowej. Nowe
inwestycje, choć w mniejszym zakresie, planowane są też w rejonie Kielc,
Bydgoszczy i Torunia. Coraz większe
zainteresowanie
budzi
Polska
Wschodnia, szczególnie okolice
Lublina, Rzeszowa, Białegostoku
i Olsztyna. Myślę, że w przyszłości
możemy spodziewać się stabilnego
rozwoju powierzchni magazynowej
także w tej części kraju. ◼

MAGAZYNY
DO ZADAŃ SPECJALNYCH
Mówiąc o różnych rodzajach magazynów, chciałbym zwrócić również
uwagę na składowane w nich towary.
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