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CZAS NOWYCH
TECHNOLOGII
Poluzowane obostrzenia odbudowują logistyczne łańcuchy dostaw przystosowujące się do nowej
rzeczywistości. Firmy mające„we krwi” sztukę dostosowywania działań do zmieniających się sytuacji,
opracowały procedury zapewniające ciągłość dostaw. Uruchomiły również działanie w obszarach dotąd nie obsługiwanych. Postawiły na technologie, która zapewnia bezpieczeństwo i gwarantuje jakość usług.
W EMILU nr 7/2021, piszemy o firmach które działając w tych
trudnych czasach wypełniają kryteria konkursów i plebiscytów, organizowanych na rynku. Prologis otrzymał tytuł Friendly Workplace 2021, to wyróżnienie przyznawane jest
corocznie firmom, które wspierają swoich pracowników na
wielu polach, pomagając zachować im równowagę między
pracą a życiem prywatnym. Firma DB Schenker uznana
została za najbardziej odpowiedzialną firmą w swojej branży
w Rankingu Odpowiedzialnych Firm.
Piszemy o parytetach zawodowych, DHL Supply Chain
w swojej strategii światowy lider logistyki kontraktowej
stawia nie tylko na innowacje, cyfryzację, środowiskową
odpowiedzialność i zaangażowanie w lokalne społeczności,
ale także na wykorzystywanie potencjału kobiet na rynku
pracy oraz wspieranie inicjatyw adresowanych do dzieci i młodzieży, w tym także dziewczynek.
Wyjątkowo wysoki popyt konsumpcyjny, to woda na młyn dla logistyki. Eksperci szacują, że rynek
logistyczny szybko odbije się od pandemicznego roku 2020, a jego globalny wzrost może wynieść
około 4% rocznie. W takich warunkach Grupa Kuehne+Nagel osiągnęła bardzo dobre wyniki finansowe – wszystkie jednostki biznesowe były w stanie znacznie przekroczyć przychody w porównaniu
z poprzednim rokiem, o czym piszemy wewnątrz wydania.
Technologie w transporcie to digitalizacja, pojęcia takie jak IoT, Ai, Big Data czy Connected Cars, stały
się realnym przyczynkiem cyfrowej rewolucji, która za sprawą technologii 5G upowszechnia się
w transporcie drogowym. Przykładem rozwiązania, które przełamuje schematy, jest pionierska platforma DKV LIVE, która łączy wielozadaniową kartę paliwową z funkcjami systemu telematycznego.
Marta Nowik, Konsultant w dziale powierzchni magazynowych i logistycznych, AXI IMMO analizuje
rynek logistyczny w Krakowie, pisze że:„Obecnie Kraków jest jednym z mniejszych rynków logistycznych w Polsce, który charakteryzuje się niską dostępnością terenów inwestycyjnych ze względu na
ukształtowanie powierzchni i rozdrobnioną strukturę właścicielską. Z tego względu to rynek z relatywnie wysokimi stawkami czynszów i ograniczoną dostępnością.” Więcej w komentarzu wewnątrz
numeru.
Zapraszam do ciekawej lektury.
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learningowej, na której mają do dyspozycji setki kursów z różnorodnych dziedzin wiedzy. Co więcej, wiosną wystartowała najnowsza platforma coachingowa BetterUp. Dzięki niej pracownicy
będą mogli wspólnie z managerami
jeszcze lepiej decydować o kolejnych
etapach ścieżki rozwoju.
Prologis umożliwia też elastyczne
godziny pracy, tak aby każdy mógł
w miarę możliwości dostosować
godziny pracy do swoich indywidualnych potrzeb – ten model jest
wydajny, a do tego zgodny z kulturą
włączania i zrozumienia. Dlatego
Prologis, Fot. Prologis

PROLOGIS Z NAGRODĄ
FRIENDLY WORKPLACE 2021
Prologis otrzymał tytuł Friendly
Workplace 2021! Wyróżnienie
przyznawane jest corocznie
firmom, które wspierają swoich
pracowników na wielu polach,
pomagając zachować im
równowagę między pracą
a życiem prywatnym, tworząc
zdrowe środowisko pracy, dbając
o partnerskie relacje
z pracownikami oraz inwestując
w rozwój zawodowy.
udzie są dla nas zawsze na pierwszym miejscu, ponieważ to dzięki
nim możemy odnosić sukcesy
jako firma. Dlatego traktujemy naszych
pracowników jak wewnętrznych klientów – z taką samą otwartością, profesjonalizmem, zaangażowaniem i zrozumieniem. Otrzymany tytuł Friendly
Workplace to kolejny dowód na to, że
stworzyliśmy wyjątkowe miejsce,
w którym pracownicy mogą czuć się
po prostu dobrze, i przy naszej pomocy rozwijać się zgodnie z obraną ścieżką – powiedział Paweł Sapek, senior
vice president, szef Prologis na Europę
Środkową.
Jurorzy ze szczególnym uznaniem
odnieśli się do zaangażowania Prolo-

L

gis w szereg działań mających na celu
zapewnienie pracownikom odpowiedniej równowagi i dobrego samopoczucia podczas pandemii.
W ostatnim roku firma bardzo mocno
skupiła się na przeciwdziałaniu negatywnym skutkom pandemii na kondycję pracowników, nadal kontynuuje
i rozwija te projekty. W ramach Programu Wsparcia Pracowników i ich
rodzin oferuje dostęp do niezależnych
doradców, którzy pomagają w wielu
aspektach codziennego życia – od
wsparcia psychologicznego, przez
pomoc w znalezieniu opieki dla dziecka,
po konsultacje finansowe czy prawne.
Zewnętrzni specjaliści Health Advocate
zapewniają pełną poufność, a pomocy
udzielają w formie najdogodniejszej dla
osoby potrzebującej wsparcia.
Kolejnym elementem, który Prologis
wprowadził, aby pomóc w zachowaniu harmonii i odzyskaniu energii
w czasie gdy od wielu miesięcy pracujemy zdalnie, jest ogólnoeuropejski
program "Recharge", prowadzony
przez zewnętrznych specjalistów.
Pracownicy Prologis mogli też nieprzerwanie rozwijać swoje kompetencje
i zainteresowania dzięki platformie e-
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firma poszła w tym zakresie o kolejny
krok dalej i wprowadza obecnie filozofię„Flexibility”. Jej podstawą jest całkowicie nowe podejście do elastycznego miejsca pracy.
„Ostatni rok był wyzwaniem dla
wszystkich – i pracowników i pracodawców. W tym czasie naszym priorytetem było zapewnienie zespołom
i ich rodzinom jak największego
poczucia bezpieczeństwa oraz konkretnego wsparcia. Jesteśmy dumni, że
nasze zaangażowanie zostało zauważone i docenione przez grono ekspertów. Natomiast największą nagrodą
było dla nas uznanie wyrażone bezpośrednio przez pracowników” – podkreśla Marta Tęsiorowska, vice president,
Head of Marketing & Communications
Prologis w Europie.
Godło „Friendly Workplace” przyznawane jest co roku firmom przez ekspertów kolegium redakcyjnego
Marka Pracodawcy. W procedurze
konkursowej szczegółowej ocenie
poddawane są inicjatywy z pięciu
zakresów: relacje z pracownikami,
rozwój zawodowy i osobisty, work life
balance, zdrowe środowisko pracy
oraz oferowane benefity. ◼

CHRONOMETR WYDARZEŃ

W maju 2021 roku funkcję
dyrektora Air &amp; Sea Logistics
w Dachser Polska objął Marcin
Długosz, który zastąpił na
stanowisku Roberta Pastryka.
arcin Długosz ma 16-letnie
doświadczenie w branży
spedycji morskiej i lotniczej,
zarówno na stanowiskach kierowniczych, jak i w zespole sprzedaży. Jako
Country Manager Air &amp; Sea Logistics w Polsce odpowiada za funkcjonowanie i strategiczny rozwój obszaru
biznesowego obejmującego transport lotniczy – połączenia bezpośrednie, czarterowe, usługi ekspresowe
i kurierskie, jak również interkontynentalny transport morski w zakresie przesyłek drobnicowych (LCL) oraz pełnokontenerowych (FCL).
- Transport lotniczy i morski odgrywają kluczową rolę w globalnych łańcuchach dostaw. W ostatnim czasie
przekonaliśmy się, że jedynym sposo-

M

Dachser. Fot. Dachser

NOWY DYREKTOR
DACHSER AIR & SEA
LOGISTICS W POLSCE
bem na utrzymanie ich ciągłości jest
elastyczność, która pozwala szybko
reagować na nagłe zdarzenia oraz
zmiany na rynku. Przed nami wiele
wyzwań, ale z tak doświadczonym
zespołem ekspertów i globalną siecią
transportową, jakimi dysponuje
Dachser Air & Sea Logistics na pewno
stawimy im czoła – powiedział Marcin
Długosz.
Marcin Długosz jest absolwentem
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na kierunku Handel Międzynarodowy. Dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobywał w firmach
Plit Kraków, Rohlig Suus Logistics
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i cargo-partner. W latach 2010-2018
był wykładowcą w Wyższej Szkole
Bankowej we Wrocławiu, gdzie prowadził zajęcia z zakresu transportu
i spedycji.
– Marcin to doświadczony menedżer
i logistyk. Wnosi do naszej firmy profesjonalizm i wiedzę, które z pewnością
stworzą nową wartość dla klientów
Dachser Air & Sea Logistics w Polsce.
Jestem przekonany, że pod jego kierownictwem, budowana od ponad
dekady dywizja logistyki lotniczej
i morskiej, umocni swoją pozycję na
rynku – powiedział dr inż. Grzegorz
Lichocik, prezes Dachser Polska. ◼
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Kuehne+Nagel

KUEHNE+NAGEL ROZSZERZA
SIEĆ LOGISTYCZNĄ
I PRZEJMUJE SALMOSPED
W NORWEGII
Kuehne+Nagel zawiera wiążącą umowę nabycia 100% udziałów
w Salmosped AS. Firma z siedzibą w Oslo jest wiodącym norweskim
spedytorem towarów łatwo psujących się, specjalizującym się
w transporcie produktów z owoców morza. W 2020 r. wygenerowała
obroty na poziomie 118 mln CHF i obsłużyła około 63 tys. ton towarów.

D

ziś Norwegia jest jednym z największych producentów w sektorze rybołówstwa i akwakultury na świecie. Pomimo pandemii
eksport ryb z Norwegii pozostał na wysokim poziomie, z atrakcyjnymi perspektywami dla rozwoju rybołówstwa
i akwakultury morskiej na linii brzegowej o długości 21 000 km.
Przez lata Kuehne+Nagel rozwinęło
globalną sieć logistyczną dla produk-

tów łatwo psujących się z ponad 70
stanowiskami na całym świecie. Dzięki
nim produkty docierają do konsumentów końcowych z optymalnym
okresem przydatności do spożycia
i maksymalną świeżością. W segmencie produktów łatwo psujących się,
szybkie
przejęcie
Salmospedu
wzmacnia globalną sieć Kuehne+Nagel w branży owoców morza, uzupełniając istniejące operacje w Halifax,
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Vancouver (Kanada), Londynie (Wielka
Brytania) i Santiago (Chile).
Dennis Verkooy, Senior Vice President
Global Perishables & Head of Carrier
Management w dziale logistyki lotniczej Kuehne+Nagel Management AG,
mówi: „Logistyka produktów nietrwałych jest silnym motorem wzrostu
Kuehne+Nagel. Chociaż od lat jesteśmy obecni w branży owoców morza
w Norwegii, dzisiejsze przejęcie
wzmacnia nasze możliwości eksportu
drogą lotniczą z tego ważnego kraju
produkującego owoce morza. Nie
możemy się doczekać powiększenia
naszego norweskiego zespołu o specjalistów Salmosped”. ◼
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P3. Fot. P3

POLSKI E-COMMERCE
STAWIA NA P3 BŁONIE
P3 długoterminowy inwestor i deweloper europejskich obiektów
magazynowych rozpoczął budowę magazynu o powierzchni 17 600 m2
w parku P3 Błonie. Głównym najemcą budynku będzie firma 123 Łazienka,
jeden z największych sklepów internetowych z wyposażeniem łazienek
w Polsce, która zajmie 10 500 m2. Pozostała część budynku zostanie
przeznaczona na wynajem.

B

artłomiej Hofman, Managing Director P3 Logistic Parks w Polsce mówi:
„Powierzchnia dedykowana dla firmy 123 Łazienka będzie w pełni odpowiadała wymaganiom, jakie narzuca
handel przez internet. W ramach niej powstanie nie tylko część magazynowobiurowa, ale także showroom zapewniający możliwość testowania produktów
i strefa osobistego odbioru towaru dla
klientów. Jestem pewien, że tak zaplanowany budynek zapewni dalszą możliwość rozwoju naszemu partnerowi, firmie 123 Łazienka, ponieważ to właśnie
e-commerce posiada znaczący potencjał do rozwoju handlu. W ostatnim roku
sprzedaż na świecie przez Internet wzrosła o blisko 28% w porównaniu do roku
poprzedniego i nadal prognozowany
jest jej dalszy wzrost.”
123 Łazienka to polski, internetowy lider
wyposażenia łazienek i kuchni. W swoim
sklepie oferuje szeroki wybór produktów

renomowanych, międzynarodowych
marek tj. Cersanit, Hansgrohe, Grohe czy
Duravit. Powierzchnia magazynu w P3
Błonie zostanie w pełni dostosowana do
potrzeb klienta. Na terenie obiektu znajdzie się część magazynowa (9.880 m²)
z 3-poziomową antresolą i showroom
oraz część biurowa (630 m²).
Obiekt zostanie wybudowany zgodnie
z wymaganiami certyfikacji BREAM na
poziomie very good. Przy jego realizacji
użyte zostaną panele z rdzeniem PIR
efektywniej izolujące od czynników
zewnętrznych, a dach o wzmocnionej
konstrukcji pozwoli w przyszłości na
montaż paneli fotowoltaicznych.
W magazynie zainstalowane zostanie
energooszczędne oświetlenie LED wraz
z systemem automatycznego sterowania DALI, a krany z perlatorami w łazienkach uruchamiane będą na podczerwień. Budynek wyposażony zostanie
także w instalacje do odzysku wody
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szarej i zegar astronomiczny. Na jego
terenie znajdą się także 2 stacje do ładowania samochodów elektrycznych.
Generalnym wykonawcą inwestycji
jest firma Kajima Poland.
Rafał Kieszkowski, Właściciel 123Łazienka i marki Mexen mówi: „Wraz
z dynamicznym rozwojem naszej firmy
i znacznym wzrostem ilości realizowanych zamówień zdecydowaliśmy się na
wynajem nowej, większej i w pełni
dostoswanej do naszych potrzeb
powierzchni magazynowej. Wybraliśmy
P3 ze względu na dużą elastyczność
inwestora w zakresie wyposażenia
obiektu i lokalizację parku P3 Błonie,
który położony jest w pobliżu naszej
dotychczasowej siedziby, co zapewni
ciągłość zatrudnienia naszym pracownikom. Kluczowy był dla nas także termin
realizacji budynku jeszcze w tym roku.”
Park P3 Błonie położony jest zaledwie
27 km na zachód Warszawy, na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 92 z autostradą A2 (która jest częścią europejskiej trasy tranzytowej E30). W skład
parku wchodzi 14 budynków, w których poza typowymi powierzchniami
magazynowymi znajdują się również
m.in. chłodnie, mroźnie i data center. ◼
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Cushman & Wakefield. Fot. PROPO

CUSHMAN & WAKEFIELD
ROZPOCZYNA
WSPÓŁPRACĘ Z PROPCO
Międzynarodowa firma doradcza
Cushman & Wakefield rozpoczyna
współpracę z PROPCO, firmą
deweloperską skupiającą się na
małych obiektach magazynowych
typy Small Business Units.
Zadaniem Cushman & Wakefield
będzie reprezentacja firmy
w procesie komercjalizacji nowo
powstających obiektów na
południu Polski.
becna deweloperska działalność PROPCO koncentruje się
na małych formatach projektów komercyjnych, w tym Small Business Units – autorskim programie budowy małych modułów biznesowych
w całym kraju oraz nieco większe magazyny spełniające funkcje ostatniej
mili o powierzchni około 5000 mkw.

O

Zawarta umowa obejmuje m.in. magazyn Flex Space Zabrze oraz SBU Sosnowiec.
Cieszymy się na nadchodzącą współpracę z deweloperem PROPCO i nasz
udział w procesie komercjalizacji
obiektów na Śląsku od samego
początku budowy. Magazyny typu
Small Business Units cieszą się coraz
większym zainteresowaniem ze strony
najemców, szczególnie wśród intensywnie rozwijającej się branży e-commerce, a oferowane przez PROPCO
powierzchnie odpowiadają na ich
potrzeby – mówi Justyna Kwiatkowska, Leasing Manager w Cushman
& Wakefield.
Flex Space Zabrze to nowoczesny
magazyn o powierzchni ponad 11 000
mkw. z dostępną powierzchnią maga-
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zynową i produkcyjną. Składa się z 4
modułów o powierzchni 1600 mkw
oraz 2250 mkw, które można łączyć ze
sobą. Powierzchnia magazynowa
stworzona jest z myślą o elastycznym
najmie m.in. pod e-commerce, data
centre czy lekką produkcję.
SBU Sosnowiec to obiekt o powierzchni
6500 mkw. składający się z niewielkich i
kompaktowych powierzchni magazynowych, biurowych i wystawienniczych. Przeznaczenie modułów to m.in.
e-commerce, lekka produkcja, self-storage czy logistyka ostatniej mili.
Oba projekty budowane są z zastosowaniem nowoczesnych i ekologicznych rozwiązań, a ich oddanie do
użytku planowane jest na przełomie II
i III kwartału 2022 roku, co jest uzależnione od stopnia komercjalizacji. ◼
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DHL. Fot. DHL

KOBIECA STRONA
DHL SUPPLY CHAIN
Różnorodność jest jednym
z kluczowych elementów
globalnej strategii, której
realizację do 2025 roku
zapowiedziała Grupa Deutsche
Post DHL, w tym będący jej częścią
polski oddział DHL Supply Chain.
Firma, która zatrudnia w Polsce
ponad 6 tysięcy osób, z czego
ponad połowę stanowią kobiety,
za sprawą swojego podejścia,
codziennych praktyk oraz
projektów dedykowanych
kobietom i dziewczynkom, chce
dawać przykład innym.
swojej strategii światowy lider logistyki kontraktowej
stawia nie tylko na innowacje, cyfryzację, środowiskową odpowiedzialność i zaangażowanie w lokalne społeczności, ale także na
wykorzystywanie potencjału kobiet

W

na rynku pracy oraz wspieranie inicjatyw adresowanych do dzieci i młodzieży, w tym także dziewczynek. Za
sprawą wewnętrznych programów,
warsztatów, szkoleń, projektów rozwojowych, networkingowych oraz
mentoringowych DHL Supply Chain
pomaga kobietom budować umiejętności zawodowe i rozwijać kompetencje tak, aby czuły, że mają realny
wpływ na swoją przyszłość.
– Połowę naszych pracowników stanowią kobiety. To świetne specjalistki,
które spełniają się, awansują i odnoszą sukcesy we wszystkich działach
firmy. Zależy nam, żeby i kobiety,
i mężczyźni czuli się w DHL Supply
Chain dobrze, każdego dnia mieli
takie same możliwości realizowania
się w pracy i byli ocenieni za to, jakie
kompetencje posiadają i jak wykonują swoją pracę, a nie za to jakiej są
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płci. – mówi Monika Duda, która od
prawie roku pełni funkcję dyrektor
zarządzającej, będąc jednocześnie
pierwszą kobietą w strukturze DHL
Supply Chain w Polsce, która objęła
tak wysokie stanowisko kierownicze.
DHL Supply Chain dba o takie środowisko pracy, w którym różnorodność
jest wartością, a różnice pomiędzy
pracownikami są źródłem inspiracji
i motorem napędowym rozwoju.
Firma skupia się na zarządzaniu,
w którym płeć nie jest ani kryterium
wyboru pracownika, ani decyzji związanych z promocjami.
Nie bez znaczenia są także programy,
które mają pomagać firmie zdobywać
i rozwijać talenty. W DHL Supply
Chain CEE funkcjonuje również inicjatywa ‘Kobiety w DHL’ mająca na celu
wpieranie kobiet w firmie, mentoring
i budowanie ich pewności siebie.

CHRONOMETR WYDARZEŃ

Tym, co przekonuje kandydatów do
DHL Supply Chain jest nie tylko rozpoznawalna, globalna marka gwarantująca stabilność zatrudnienia, ale
także możliwość pracy z najlepszymi
lokalnymi ekspertami i szerokie perspektywy rozwoju kompetencji
w strukturach firmy.
SZCZĘŚLIWY RODZIC, DOBRY
PRACOWNIK
Priorytetem strategii DHL Supply
Chain jest również wspieranie kobiet
w ciąży, młodych mam i rodziców
w ogóle w tym, żeby ciąża, macierzyństwo i wychowanie dzieci
w żaden sposób nie kolidowało
z pracą zawodową.
– Każda z naszych Koleżanek przebywających na urlopie macierzyńskim
wie, że w czekamy na ich powrót.
Dobrze wiemy, że stworzenie takich
warunków, żeby kobiety mogły się

Monika Duda, Dyrektor zarządzająca
DHL Supply Chain w Polsce

Andries Retief, CEO DHL Supply Chain w Centralnej i Środkowej Europie

spełniać rodzinnie i zawodowo, bez
trudnych wyborów i z jak najmniejszą
liczbą kompromisów jest kluczem do
stworzenia przyjaznego miejsca pracy
- dodaje Monika Duda.
Andries Retief, CEO DHL Supply Chain
w Centralnej i Środkowej Europie
mówi: „Różnorodność i wyrównywanie szans kobiet w pracy przynosi
realne korzyści w firmie - zróżnicowane zespoły podejmują lepsze, trafniejsze decyzje. Równość kobiet
w biznesie powinna być naturalnym
zjawiskiem - inicjowanie tych zmian
uważam za swój obowiązek i przywilej. Jestem przekonany, ze talent nie
ma płci – a nam w DHL Supply Chain
zależy na budowaniu najlepszego
zespołu.”
W całym klastrze Europy ŚrodkowoWschodniej, DHL Supply Chain rozpoczyna kampanię rekrutacyjną skierowaną do kobiet: poprzez te kampanię
firma pokazuje, że jest firmą, którą
umożliwia kobietom rozwój zawodowy i budowanie swojej kariery.
Rekrutacje przeprowadzane są na
wszystkie stanowiska – od pracowników magazynowych poprzez liderki
zespołu, managerki i dyrektorki
w działach funkcyjnych.
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GO, GO GIRLS!
W kręgu działań na rzecz rozwoju
kobiet, które prowadzi polski oddział
DHL Supply Chain, jest także wspieranie uzdolnionej sportowo młodzieży,
w tym dziewczynek i młodziczek. Od
zeszłego roku firma jest partnerem
siatkarskiej drużyny młodziczek trenujących w jednym z najbardziej
zasłużonych warszawskich klubów,
MOS Wola Warszawa. Radosław Krukowski, będący w zarządzie klubu,
a na co dzień trener zespołu młodziczek, po podpisaniu umowy sponsorskiej podkreślał znaczenie zaangażowania DHL Supply Chain w rozwój
sportu dzieci i młodzieży, w tym
sekcji dziewczęcych, w trudnej dla
wielu klubów sytuacji spowodowanej pandemią.
Przed dwoma laty DHL Supply Chain
podjęła się także wspierania piłkarskiej akademii dla dziewczynek.
W założonym w 2015 roku klubie Diamonds Academy trenują dziewczynki
w wieku od 4 do 15 lat, a sam klub
w przeszłości został uznany najlepszą
warszawską inicjatywą pozarządową.
Na długiej liście sukcesów piłkarek
jest świeżo wywalczone Mistrzostwo
Polski Dziewcząt U13. ◼

CHRONOMETR WYDARZEŃ

Firma AXI IMMO zdecydowała się
na rozwój działalności operacyjnej
i otwarcie kolejnego, już
czwartego biura w Polsce. Od
maja br. za obsługę najemców
z sektora magazynowego
z północnych regionów Polski
odpowiadają Katarzyna
Głodowska i Jakub Jastrzębski.
Siedzibą lokalnego zespołu
została powierzchnia dostępna
u operatora coworkingowego O4
w centrum biznesowym – Olivia
Business Centre w Gdańsku.
a przestrzeni ostatnich kilku miesięcy firma AXI IMMO zdecydowała zwiększyć swoją rozpoznawalność na regionalnych rynkach
magazynowych. Po ugruntowaniu
swojej pozycji w Warszawie, Katowicach i Łodzi, nową lokalizacją został
Gdańsk. Lokalny zespół ekspertów korzysta z rozwiązań dostarczonych przez
operatora coworkingowego firmę O4
zapewniających im profesjonalną, nowocześnie wyposażoną przestrzeń biznesową w kompleksie biurowym Olivia
Business Centre. Do dyspozycji broke-

N

AXI IMMO. Fot. AXI IMMO

AXI IMMO
ROZWIJA SIĘ
NA PÓŁNOCY
POLSKI
rów AXI IMMO znajduje się m.in. sala do
pracy cichej, sala konferencyjna czy
wspólna kuchnia. Decyzja o otwarciu
biura w Trójmieście jest realizacją konsekwentnej polityki wizerunkowej AXI
IMMO, w której za obsługę najemców
odpowiada lokalny, doświadczony zespół ekspertów przy wsparciu wszystkich działów operacyjnych firmy, jej
know-how i międzynarodowych partnerów biznesowych.
- W ciągu ostatnich 12 lat, marka AXI
IMMO wyraźnie zaznaczyła swoją
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obecność na polskim rynku nieruchomości komercyjnych będąc dla wielu
klientów strategicznym partnerem
oferującym kompleksowe usługi
doradcze na terenie całego kraju. Urośliśmy jako Grupa i niezależna agencja,
która krok po kroku zdobywała
kolejne kompetencje. Nasze biura
w Warszawie, Katowicach czy Łodzi
potwierdzają nasze umiejętności oraz
fakt, że jesteśmy bardzo blisko biznesu
naszych klientów i doskonale znamy
ich potrzeby. Otwarcie nowego

CHRONOMETR WYDARZEŃ

oddziału w Trójmieście to kolejny etap
w naszej historii, który wyraźnie wskazuje, że plany AXI IMMO i potencjał
organizacji sięgają znacznie dalej –
mówi Renata Osiecka, Partner Zarządzający, AXI IMMO.
Trzon lokalnego oddziału firmy AXI
IMMO tworzą Katarzyna Głodowska
i Jakub Jastrzębski. Oboje ekspertów
to doświadczeni na rynku nieruchomości komercyjnych negocjatorzy
gwarantujący profesjonalne usługi
doradcze. Jakub posiada ponad 10letni staż jako leasing manager, z kolei
Katarzyna związana jest z rynkiem
nieruchomości od prawie 5 lat. Szeroki zakres kompetencji i doświadczenie w pracy na rzecz najemców
i wynajmujących pozwala obu brokerom na kompleksowe przygotowanie
ofert. Jakub jest absolwentem
wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Gdańskim, ponadto ukończył studia podyplomowe w zakresie
wyceny nieruchomości na Wydziale
Zarządzania UG oraz w zakresie
wyceny przedsiębiorstw w Szkole
Głównej Handlowej. Z kolei Katarzyna
to inżynier na wydziale chemicznym
Politechniki Gdańskiej na kierunku
chemia, a także jest na zaawansowanym etapie studiów na wydziale
Prawa i Administracji na Uniwersytecie Gdańskim.

Na zakończenie marca 2021 r. całkowite zasoby trójmiejskiego rynku
magazynowego wynosiły ponad
901 000 mkw. notując na przestrzeni
ostatnich 12 miesięcy największy
wzrost nowej podaży (123 000 mkw.).
w ujęciu procentowym +21%. Region
ten charakteryzuje się wysoką absorpcją i niskim współczynnikiem pustostanów (6,1%), przez co na koniec
I kw. 2021 r. wg zapowiedzi deweloperów, w budowie, znajdowało się
167 000 mkw. Silnym impulsem wpływającym na podaż jest dostępność
portów morskich, a przede wszystkim
portu kontenerowego DCT w Gdańsku oraz rozbudowana i gęsta sieć
połączeń kolejowych. Ponadto inwestycje w modernizację lub budowę
kolejnych kluczowych tras szybkiego
ruchu w tym np. trasę S6 tzw. Drogę
Kaszubską, docelowo stworzy równoległy do linii brzegowej pas transportowy pomiędzy Trójmiastem a Szczecinem i Berlinem. Innymi istotnymi
dla firm logistycznych arteriami
komunikacyjnymi są droga ekspresowa S7 zapewniająca dużą przepustowość i bezpieczeństwo w kierunku
Warszawy i Krakowa oraz zapewniającą komfortowy dojazd na południe
Polski autostrada A1 z łączącym ją na
węźle Łódź Północ autostradą A2
w kierunkach wschód-zachód.

– Po burzliwym, ale i obfitującym
w wiele nowych doświadczeń 2020 r.
stało się dla nas jasne, że Trójmiasto to
właściwy kierunek. Rosnąca na tym
rynku skala projektów deweloperskich, a przede wszystkim kluczowa
rola portów morskich to sygnały, których nie mogliśmy pominąć i chcemy
uczestniczyć w formowaniu tego
rynku jako aktywny gracz z pełnym
zakresem kompetencji – podsumowuje Renata Osiecka. ◼

DB Schenker

DB SCHENKER NAJBARDZIEJ ODPOWIEDZIALNĄ
FIRMĄ W SWOJEJ BRANŻY
DB Schenker uczestniczy w tym
zestawieniu od początku jego
istnienia. W tegorocznej edycji
zajął pierwsze miejsce w kategorii
„transport, logistyka, usługi”.
Przyznana nagroda dowodzi, że
operator logistyczny od lat
konsekwentnie realizuje strategię
zrównoważonego rozwoju.
cenie podlegały między innymi
odpowiedzialne zarządzanie, innowacyjność społeczna i komunika-

O

cja z interesariuszami – mówi Piotr
Zborowski, CEO North & East Europe
w DB Schenker i dodaje – Niewątpliwie oczekiwania społeczne od biznesu rosną. Tym bardziej cieszę się, że
nasze wysiłki zostały docenione. Gratuluję również wszystkim uczestnikom Rankingu.
Ranking Odpowiedzialnych Firm to
prestiżowe zestawienie firm działających w Polsce ocenianych pod kątem
jakości zarządzania społeczną odpo-
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wiedzialnością biznesu (CSR). Autorami zestawienia są Profesor Bolesław
Rok z Centrum Badań Przedsiębiorczości Pozytywnego Wpływu Akademii Leona Koźmińskiego oraz Jarosław Horodecki, dziennikarz i analityk.
Za weryfikację wyników odpowiada
Deloitte.
W tym roku w Rankingu wzięło udział
niemal 80 przedsiębiorstw, a zainteresowanie nim wyraziło dwa razy tyle. Ostatecznie zakwalifikowało się 70 firm. ◼

BILANS

Kuehne+Nagel. Fot. Kuehne+Nagel, Maksym Kaharlytskyi

KUEHNE+NAGEL
W PIERWSZEJ POŁOWIE 2021
ROKU PONADDWUKROTNIE
PODWAJA ZYSKI
Gospodarka światowa, która w pierwszej połowie 2021 r. nadal się
ożywiała, spowodowała silny popyt na usługi logistyczne. W takich
warunkach Grupa Kuehne+Nagel osiągnęła bardzo dobre wyniki
finansowe – wszystkie jednostki biznesowe były w stanie znacznie
przekroczyć przychody w porównaniu z poprzednim rokiem. Obroty netto
Grupy za pierwsze 6 miesięcy wyniosły 13,3 miliarda CHF i były o 35%
wyższe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. EBIT wzrósł ponad
dwukrotnie do 1,0 mld CHF

D

r Detlef Trefzger, dyrektor generalny Kuehne + Nagel International AG, komentuje:
„W tym roku mamy do czynienia z wyjątkowo wysokim popytem konsumpcyjnym, a jednocześnie z ograniczoną przewidywalnością dostaw.
Wysiłki naszych pracowników, po-

myślnie wdrożona strategia i elastyczne rozwiązania logistyczne po raz kolejny doprowadziły do spełnienia wysokich wymagań naszych klientów w
wymagającym środowisku rynkowym. Spodziewamy się, że popyt pozostanie silny i z ufnością oczekujemy
na dalszy pozytywny rozwój”.
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LOGISTYKA MORSKA
W II kwartale 2021 roku w logistyce
morskiej utrzymała się tendencja do
przewozów produktów o wyższej
wartości, co wraz z ograniczoną
pojemnością kontenerów i zmniejszoną produktywnością wymagało
wysokiego poziomu intensywności
usług.
Przy 2,2 mln TEU w pierwszej połowie
2021 r. wolumeny kontenerów wzrosły o 3% w porównaniu z tym samym
okresem ubiegłego roku. Obroty
netto jednostki wyniosły 5,2 mld CHF,
a EBIT 504 mln CHF. Konwersja
ponownie osiągnęła nowy rekordowy
poziom, wynoszący 46,7%.

BILANS

Tab. Bilans Kuehne+Nagel

Grupa Kuehne+Nagel CHF mln

H1 2021

H1 2020

Δ

Q1 2021

Q1 2020

Δ

Obrót netto

13,273

9,808

35%

7,241

4,896

48%

Zysk brutto

4,327

3,65

19%

2,308

1,772

30%

Wynik operacyjny (EBITDA)

1,398

799

75%

787

421

87%

EBIT

1,036

419

147%

605

235

157%

Zysk za okres

764

309

147%

446

170

162%

Szczególnie cenna dla klientów Kuehne+Nagel okazała się platforma internetowa seaexplorer, która przedstawia aktualne informacje o sytuacji
transportowej.
LOGISTYKA LOTNICZA
Pomimo globalnych ograniczeń przepustowości, w pierwszej połowie
2021 r. logistyka lotnicza odnotowała
znaczny wzrost wolumenu za sprawą
elastycznych rozwiązań dla klientów,
takim jak kombinowany transport
morski i lotniczy. Jednostka biznesowa ponownie odnotowała silny
wzrost udziału w rynku. Szczególnie
dużym zainteresowaniem cieszyły się
rozwiązania transportowe dla produktów farmaceutycznych i podstawowych, a także e-commerce.
Od maja do ogólnego wyniku przyczyniła się również pierwsza konsolidacja z firmą Apex, jednym z wiodących spedytorów w Azji. Kuehne+Na-

gel i Apex wspólnie oferują swoim
klientom atrakcyjną ofertę w konkurencyjnej azjatyckiej branży logistycznej, szczególnie w obszarze e-commerce, high-tech i e-mobility.
Przewozy lotnicze w pierwszej połowie 2021 r. wzrosły o 44% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku i wyniosły 988 tys. ton.
Obroty netto wyniosły 4,0 mld CHF,
a EBIT 406 mln CHF. Współczynnik
konwersji wyniósł 42,3%.
Zapotrzebowanie na rozwiązania
przyjazne dla środowiska, takie jak
zrównoważone paliwo lotnicze (SAF),
gwałtownie wzrosło w tym okresie.
W odpowiedzi Kuehne+Nagel nawiązało współpracę z American Airlines,
IAG Cargo (British Airways) i Air
France-KLM Martinair Cargo.
LOGISTYKA DROGOWA
W drogowej jednostce biznesowej
pierwsze półrocze 2021 roku charak-

teryzowało się znacznym wzrostem
liczby przesyłek, maksymalizującym
wykorzystanie sieci. Kuehne+Nagel
nadal przyjmowało rosnącą liczbę
zamówień klientów w europejskich
sieciach drobnicowych, bez wpływu
na jakość ich realizacji.
Obroty netto jednostki biznesowej
w pierwszej połowie 2021 r. wyniosły
1,8 miliarda CHF, a EBIT wzrósł ponad
dwukrotnie do 54 milionów CHF
w porównaniu z tym samym okresem
ubiegłego roku.
Cyfrowa platforma do odprawy celnej
„Your Easy Brexit Solution” –pierwotnie
zaprojektowana na potrzeby Brexitu –
została wdrożona w drugim kwartale
2021 r. i z uwagi na jej sukces jest teraz
dostępna do zarządzania odprawą
celną na całym świecie. W regionie Azji i
Pacyfiku rezerwacje cyfrowe za pośrednictwem eTrucknow odnotowały silny
wzrost; platforma jest już dostępna w 18
krajach na całym świecie.

Tab. Logistyka morska

Grupa Kuehne+Nagel CHF mln

H1 2021

H1 2020

Δ

Q1 2021

Q1 2020

Δ

Obrót netto

5,242

3,386

55%

2,849

1,662

71%

Zysk brutto

1,08

673

61%

598

329

82%

EBIT

504

167

202%

298

88

239%

Grupa Kuehne+Nagel CHF mln

H1 2021

H1 2020

Δ

Q1 2021

Q1 2020

Δ

Obrót netto

3,976

2,46

62%

2,326

1,369

70%

Zysk brutto

959

642

49%

557

335

66%

EBIT

406

181

124%

243

110

121%

Tab. Logistyka lotnicza
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Tab. Logistyka drogowa

Grupa Kuehne+Nagel CHF mln

H1 2021

H1 2020

Δ

Q1 2021

Q1 2020

Δ

Obrót netto

1,809

1,584

14%

939

721

30%

Zysk brutto

630

538

17%

326

257

27%

EBIT

54

26

108%

30

9

233%

Grupa Kuehne+Nagel CHF mln

H1 2021

H1 2020

Δ

Q1 2021

Q1 2020

Δ

Obrót netto

2,246

2,378

-6%

1,127

1,144

-2%

Zysk brutto

1,658

1,797

-8%

827

851

-3%

EBIT

72

45

60%

34

28

21%

Tab. Logistyka kontraktowa

LOGISTYKA KONTRAKTOWA
W pierwszej połowie 2021 roku logistyka kontraktowa zdołała rozwinąć
swoją działalność dzięki specjalistycznym rozwiązaniom dla branży farmaceutycznej i e-commerce. Te dwa
segmenty odpowiadały za około 80%
nowych kontraktów.
Ze względu na zbycie części portfela
logistyki kontraktowej w Wielkiej Brytanii w styczniu 2021 r. obroty netto
w wysokości 2,2 mld CHF w pierwszej
połowie 2021 r. były nieco niższe niż

w roku poprzednim. EBIT poprawił się
o 60% do 72 mln CHF.
W pierwszej połowie roku zespoły
logistyki kontraktowej otworzyły kilka
wysoce zautomatyzowanych obiektów, w tym nowe centra dystrybucyjne dla półprzewodników i dóbr
konsumpcyjnych.
KOMENTARZ PRZEWODNICZĄCEGO
RADY DYREKTORÓW
Dr Joerg Wolle, Prezes Zarządu Kuehne+Nagel International AG, mówi:
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„Kuehne+Nagel zamknęło drugi
kwartał 2021 roku absolutnym rekordem. Odzwierciedla to właściwe
podejście do strategii, którą obraliśmy
i podjęte w ostatnich latach inicjatywy, a także nasze wczesne
i pomyślne dążenie do cyfrowego
przywództwa. W tych wyjątkowych
czasach nasza firma stawia na przedsiębiorczą wizję i wysoce zmotywowany zespół. Co równie ważne, nasza
ukierunkowana ekspansja w Azji
coraz bardziej się opłaca”. ◼

BILANS

FINIATA GROUP. Fot. FINIATA GROUP

60% FIRM LOGISTYCZNYCH
ZAMIERZA W TYM ROKU
ZAINWESTOWAĆ W NOWE
ROZWIĄZANIA
Eksperci oczekują, że rynek
logistyczny szybko odbije się od
pandemicznego roku 2020, gdyż
według prognoz do 2024 roku
jego globalny wzrost ma wynieść
4,7% rocznie1.
rawie 7 na 10 badanych przedstawicieli firm logistycznych
w Polsce uważa, że obecna sytuacja na rynku jest trudniejsza niż rok
temu, ale jednocześnie 9 na 10 jest
zdania, że ich obroty w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie zmniejszą się.
Co więcej, połowa z nich spodziewa
się, że ich przedsiębiorstwa osiągną
w tym czasie zyski². Odbicie się od

COVID-19 będzie jednak w dużej mierze zależało od rozwoju rynku e-commerce, wykorzystania technologii
w codziennej działalności oraz utrzymania płynności finansowej w firmach. A każdy z tych obszarów jest
równie wymagający.
Pomimo wyzwań, jakie niósł ze sobą
rok 2020, polska branża logistyczna
nie tylko zdołała im sprostać, ale także
z optymizmem patrzy w przyszłość połowa jej przedstawicieli spodziewa
się zysków w ciągu najbliższych 12
miesięcy³. Wynika to w dużej mierze z
rozwoju handlu internetowego, który
sprawił, że globalny rynek logistyki e-

commerce wzrośnie o prawie 30%
w 2020 roku⁴, wpływając w ten
sposób bezpośrednio i pośrednio na
tysiące firm działających w powiązanych sektorach, tj. transportu, magazynów i dostaw.
„Perspektywy dla rynku logistycznego
na kolejne lata są optymistyczne,
jednak sektor będzie musiał zmierzyć
się z pewnymi wyzwaniami, aby
utrzymać tempo wzrostu. Rozwój
rynku e-commerce daje duże możliwości, ale generuje też nowe
potrzeby klientów i przedsiębiorstw.
To sposób zaadresowania tych
potrzeb zdeterminuje, czy firmom

¹ Transport Intelligence, Total Logistics 2021
² CBRE, Confidence Index 2021

³ CBRE, Confidence Index 2021

⁴ Transport Intelligence, Global e-commerce
Logistics 2021

P

18

BILANS

w branży uda się załapać na fale wzrostową rynku. Będą musiały nie tylko
przygotować odpowiednie strategie,
ale także być otwarte na innowacje
technologiczne i radzić sobie z utrzymaniem płynności finansowej,” mówi
Jan Enno Einfeld, dyrektor zarządzający Finiata Group, lendtech, który
zapewnia elastyczną linię kredytową
dla przedsiębiorstw, w tym z branży
logistycznej.
ADEKWATNA ODPOWIEDŹ NA
WZROST E-COMMERCE
Do 2026 roku wartość polskiego
rynku e-commerce ma wynieść 162
mld zł przy średnim rocznym wzroście na poziomie 12%⁵. Oznacza to, że
będzie potrzebować odpowiednich
zasobów, aby sprostać rosnącym
potrzebom – a podstawowym fundamentem firm logistycznych będzie
musiała być gotowość do tego. Co
piąty respondent przyznał, że jednym
z głównych wyzwań dla niego w nadchodzącym roku będzie zwiększenie
szybkości dostarczania produktów
(np. dostawy tego samego dnia) oraz
rekrutacja pracowników (do magazynowania lub dystrybucji)⁶. Rozwiązania powstają szybko – jak pokazują
prognozy, ok. 2–2,5 mln mkw.
powierzchni ma być budowane rocznie – to ok. 10% obecnej powierzchni
magazynowej w Polsce⁷. Ważne
będzie również usprawnienie procesów związanych z logistyką ostatniej
mili, a także budżet na rekrutację pracowników, bez których nie da się
przeprowadzić żadnych procesów.
Wszystko po to, by zadbać o jak najwyższą jakość doświadczeń klientów
- w końcu nawet 42% polskich konsumentów deklaruje, ze jest skłonnych
porzucić markę już po jednym złym
doświadczeniu⁸.

⁵ PwC, Perspectives of e-commerce
development in Poland
⁶ CBRE, Confidence Index 2021
⁷ BOŚ Bank, Estimates regarding warehousing
space in Poland
⁸ PwC, Perspectives of e-commerce
development in Poland

„

Przez ostatnie kilkanaście lat
odkryliśmy że zmiana przestarzałego
systemu obsługi koliduje z naszymi
normami przyjętymi w poprzednim

WŁĄCZENIE WIĘKSZEJ ILOŚCI
TECHNOLOGII DO CODZIENNYCH
PROCESÓW
Optymalizacja codziennych procesów będzie kolejnym poważnym
wyzwaniem, a w szczególności
badane firmy wymieniają: zarządzanie stale zmieniającym się poziomem
wymagań klientów, cykle pracy i personel, możliwości transportowe,
a także radzenie sobie z nieoczekiwanymi zakłóceniami w łańcuchu
dostaw. Rozwiązaniem tych problemów może być zwiększone wykorzystanie technologii, ponieważ 77%
badanych uważa, że bardzo ważne
jest wprowadzanie innowacji w celu
wspierania ich działalności⁹. Machine
learning, sztuczna inteligencja, internet rzeczy (IoT) i 5G - to zaledwie kilka
z technologii, które w najbliższych
latach będą napędzać rozwiązania dla
logistyki, ponieważ zapewnią zwiększoną widoczność w czasie rzeczywistym codziennych procesów i przejrzystość łańcucha dostaw. Co więcej,
według ponad połowy respondentów, w ciągu 5 lat około 10-19% zasobów ludzkich ma zostać zastąpionych
przez technologię i automatyzację¹⁰.
Firmy, które nie zdążą do tego czasu
nadrobić zaległości, mogą znaleźć się
w trudnej sytuacji.
UTRZYMANIE PŁYNNOŚCI
FINANSOWEJ
Spowalniająca gospodarka, klienci
domagający się lepszych cen i pracownicy żądający lepszych wynagrodzeń oraz brak wykwalifikowanej

⁹ CBRE, Confidence Index 2021
¹⁰ CBRE, Confidence Index 2021

19

kadry – to główne problemy, z którymi przyjdzie się zmierzyć operatorom logistycznym w ciągu najbliższych 12 miesięcy¹¹. Wszystko to może
przyczynić się do trudności w utrzymaniu płynności finansowej, szczególnie w Polsce, gdzie opóźnienia
w płatnościach faktur są problemem
dla ponad 70% firm w kraju¹².
„Opóźnienie w zapłacie faktury przez
wykonawcę może przełożyć się na
opóźnienie w zapłacie przez jego
podwykonawcę, co w efekcie generuje efekt domina, gdzie jeden dłużnik
tworzy kolejnych dłużników. I mimo
rozwoju e-commerce, branża logistyczna jest szczególnie narażona na
długi. Kurierzy są winni innym firmom
około 30 mln zł¹³, firmy transportowe
są zadłużone na ok. 1,2 mld zł¹⁴”
komentuje Jan Enno Einfeld.
Biorąc pod uwagę, że w tym samym
czasie 60% firm logistycznych zamierza dokonać nowych inwestycji
w tym roku¹⁵. Będą one potrzebowały
pomocy w utrzymaniu płynności
finansowej, aby zachować równowagę pomiędzy potrzebami rynku,
klientów, pracowników, a jednocześnie utrzymać przewagę konkurencyjną poprzez rozwój nowych usług
i inwestowanie w innowacje. Elastyczna linia kredytowa, oferowana
przez Finiatę, może pomóc w niespodziewanych wydatkach, ale także
w pokryciu większych inwestycji. ◼

¹¹ CBRE, Confidence Index 2021
¹² Intrum, European Payment Report 2020
¹³ Krajowy Rejestr Długów, Couriers sink into
debts because of their contractors
¹⁴ Krajowy Rejestr Długów, Transport with
a record-breaking debt
¹⁵ CBRE, Confidence Index 2021
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DKV. Fot. DKV

NA DKV LIVE
DANE TELEMATYCZNE
W CZASIE RZECZYWISTYM
Digitalizacja transportu staje się
faktem. Pojęcia takie jak IoT, Ai,
Big Data czy Connected Cars, nie
tylko zadomowiły się w naszym
słowniku, ale stały się realnym
przyczynkiem cyfrowej rewolucji,
która za sprawą technologii 5G
upowszechnia się w transporcie
drogowym. Tysiące produktów
i rozwiązań, które dotąd działały
oddzielnie i gromadziły potężne
ilości danych, teraz zaczynają się
łączyć i przenikać.

P

rzykładem rozwiązania, które przełamuje schematy, jest pionierska
platforma DKV LIVE, która łączy
wielozadaniową kartę paliwową z funkcjami systemu telematycznego. Telematykę dostarcza Styletronic – firma
przejęta rok temu przez DKV. System
DKV LIVE integruje miliardy danych, gromadzonych w czasie rzeczywistym, by
udostępniać je przewoźnikom w postaci intuicyjnych usług.
Na początek uruchomione zostały
funkcje: Track&Trace oraz szacowany
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czas przejazdu ETA. Śledzenie lokalizacji pojazdu jest możliwe z dokładnością do 10 sekund, co niebagatelnie wpływa na usprawnienie logistyki.
Zapewnia przejrzystość w całym łańcuchu dostaw – z uwzględnieniem
indywidualnego czasu pracy i odpoczynku kierowcy. DKV LIVE oferuje
również planowanie tras w oparciu
o wysokiej jakości mapy Here. Przy
planowaniu system uwzględnia aktualny poziom zatankowania ciężarówki
oraz bieżące informacje o cenach na

TECHNOLOGIE

wszystkich stacjach w sieci. Stacje
można segregować – podobnie jak
dotąd w usługach DKV – według
kosztu paliwa albo odległości.
Nowością oferowaną na rynku europejskim tylko przez DKV LIVE jest alert
bezpieczeństwa, jeśli operator odnotuje chęć płatności kartą paliwową
poza lokalizacją pojazdu. Dzięki weryfikacji danych z chmurą w czasie rzeczywistym, taka transakcja jest blokowana, co skutecznie chroni przed
nadużyciami.
Dlaczego takie funkcjonalności a nie
inne? Odpowiedzi udzieliły ogólnoeuropejskie ankiety wśród przewoźników,
na podstawie których wybrano najpotrzebniejsze usługi telematyczne.
Następnie, eksperci DKV i Styletronic
stworzyli rozwiązanie „pudełkowe”,
które z czasem będzie rozbudowywane o kolejne funkcje. Taki uproszczony serwis jest znacznie tańszy niż

pełnowymiarowe systemy telematyczne, a także łatwiejszy w instalacji.
Z JAKICH ELEMENTÓW
SKŁADA SIĘ PLATFORMA?
W ujęciu technicznym DKV LIVE to
system
chmurowy,
sprzężony
z modułem telematycznym mocowanym w pojeździe. Moduł podłącza się
przez złącze FMS lub CAN Click. Przesyłane w czasie rzeczywistym dane są
dostępne dla menedżerów floty
z poziomu mobilnej aplikacji, do
której mają swobodny dostęp za
pośrednictwem komputera czy telefonu. W ujęciu szerokim DKV LIVE stanowi technologiczny silnik usług big
data, wykorzystujący najnowocześniejsze technologie, by przekładać
miliardy danych na konkretne, łatwo
przyswajalne narzędzia.
„Tworzymy rozwiązania cyfrowe –
będące standardem w segmencie
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B2C - teraz także dla segmentu B2B,
dla firm logistycznych, transportowych i ich klientów”, mówi Marco van
Kalleveen, dyrektor generalny DKV
Mobility.
W tym roku planowane są kolejne
etapy rozwoju platformy, która stanowić będzie kompleksowe rozwiązanie do inteligentnego zarządzania
flotą. W planach jest m.in. połączenie
z giełdami ładunków oraz integracja
z tachografem cyfrowym. Dzięki systemowi „wszystko w jednym” małe
i średnie firmy dostały szansę skorzystania z benefitów cyfrowej rewolucji, które dotychczas były zarezerwowane tylko dla największych graczy
w sektorze TSL. Warto z niej skorzystać, szczególnie że DKV oferuje
teraz swoim klientom możliwość
bezpłatnego przetestowania platformy LIVE przez okres trzech miesięcy. ◼
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Thales Group. Fot. Thales Group

TECHNOLOGIE THALES
WYKORZYSTUJĄCE
SZTUCZNĄ INTELIGENCJĘ
POMAGAJĄ NA LOTNISKACH
Przygotowując się do pracowitego okresu letniego, lotniska stają przed
nowymi wyzwaniami – kryzysem w sektorze zdrowia publicznego
i nowymi przepisami dotyczącymi swobody przemieszczania się w strefie
Schengen. Technologie firmy Thales umożliwiają operatorom portów
lotniczych, liniom lotniczym i funkcjonariuszom straży granicznej
usprawnienie podróży i zwiększenie bezpieczeństwa w czterech głównych
punktach wokół lotniska.
BEZPIECZNA ODPRAWA
Pasażerowie mogą odprawić się zdalnie z dowolnego miejsca (domu,
hotelu itp.) za pomocą aplikacji mobilnej swojej linii lotniczej. Tożsamość
każdej osoby można natychmiast
zweryfikować za pomocą oprogramowania do rozpoznawania twarzy,
wykorzystując kombinację selfie zrobionego przez pasażera, danych biometrycznych i sprawdzania autentycz-

ności dokumentów. Rozwiązanie do
rozpoznawania twarzy sprawdza
około 40 punktów na twarzy pasażera
i ostrzega w przypadku jakichkolwiek
wątpliwości co do jego tożsamości.
Na podstawie weryfikacji tożsamości
i danych biometrycznych twarzy dla każdego pasażera tworzony jest tymczasowy token cyfrowy. Następnie twarz
pasażera identyfikuje go przy odprawie,
zdawaniu bagażu, kontroli bezpieczeń-
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stwa, kontroli paszportowej i bramce
wejściowej, eliminując konieczność okazywania biletu i dowodu osobistego
w każdym punkcie kontrolnym. System
analizuje rysy twarzy danej osoby
w czasie rzeczywistym, nawet gdy nosi
ona maseczkę ochronną, i dopasowuje
je do odpowiedniej tożsamości cyfrowej
w systemie. Żadne dane osobowe ani
zdjęcia nie są przechowywane – zaszyfrowany kod utworzony podczas
odprawy jest jedynym odniesieniem,
którego wymaga system.
IDENTYFIKACJA PASAŻERÓW
PRZY BRAMCE WEJŚCIOWEJ
W MNIEJ NIŻ SEKUNDĘ
Podczas wchodzenia na pokład pasażerowie są natychmiast identyfiko-
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wani dzięki rozpoznaniu twarzy, bez
konieczności zdejmowania masek lub
pokazywania kart pokładowych.
W niektórych przypadkach personel
naziemny może poprosić pasażera
o okazanie przepustki zdrowotnej,
którą można przechowywać w portfelu cyfrowym na smartfonie, w celu
potwierdzenia statusu szczepienia,
wyników testu PCR itp. Mobilny portfel identyfikacyjny chroni dane osobowe pasażerów i poświadcza autentyczność, ważność i integralność
danych zdrowotnych. Przepustki
zdrowotne można również uwierzytelnić podczas odprawy pasażerów
przed przybyciem na lotnisko.
Zastosowanie biometrii przy bramkach wejściowych skraca onboarding
o jedną trzecią. System kasuje tymczasowy token po wystartowaniu
samolotu.

wanie decyzji, które pomagają optymalizować i kontrolować przepływ
pasażerów wewnątrz terminalu (od
przybycia do wejścia na pokład i/lub
przylotu). Dzięki wysokowydajnym
algorytmom, te narzędzia i rozwiązania umożliwiają operatorom portów
lotniczych i interesariuszom modelowanie przylotów i odlotów, a także
innych danych lotniskowych i przeprowadzanie symulacji. Na podstawie
tych symulacji można przewidywać
możliwe zakłócenia w podróży (opóźnione lub odwołane loty) i dostosowywać dostępność zasobów na
ziemi, aby poprawić komfort pasażerów i skrócić czas oczekiwania.
Nowe kioski graniczne ułatwiające
kontrolę paszportową dla obywateli
spoza Europy
Zgodnie z nowymi wymogami dla
państw należących do strefy Schengen, obywatele spoza Europy przybywający do krajów strefy Schengen
będą już wkrótce mogli korzystać
z samoobsługowych kiosków granicznych Thales w celu wstępnej rejestracji swojej tożsamości, w tym
danych biometrycznych (odcisków
palców i biometrii twarzy) w mniej niż
minutę.
Rejestracja wstępna pozwala zaoszczędzić 30% czasu potrzebnego na
kontrolę paszportową. Oprogramo-

wanie systemu jest zoptymalizowane
pod kątem ultraszybkiego uwierzytelniania dokumentów i wykrywania
oszustw. Kilka bramek przy wejściach
(na lotniskach, portach, dworcach
kolejowych) zostanie wyposażonych
w kioski graniczne Thales do maja
2022 roku.
– Od kilkudziesięciu lat Thales
pomaga w zarządzaniu i zabezpieczaniu wrażliwej infrastruktury, takiej jak
dworce, areny sportowe i inne ważne
obiekty kulturalne. Dzięki swojej
wiedzy w zakresie nowych technologii, w tym sztucznej inteligencji, deep
learning i biometrii, wzmocnionej
przejęciem Gemalto w 2019 r., Thales
jest w stanie zapewnić portom lotniczym i ich ekosystemom nowe sposoby na zwiększenie wydajności operacyjnej, lepszą ochronę zdrowia
i bezpieczeństwa pasażerów oraz
poprawę jakości podróży. Technologie Thales oferują bezpieczne rozwiązania, które upraszczają obsługę pasażerów, gwarantują ochronę danych
osobowych i zarządzanie nimi z pełną
przejrzystością – komentuje Philippe
Keryer, wiceprezes ds. strategii, badań
i technologii, Thales.
O tym jak działa opracowany przez
Thales system można się również
dowiedzieć z krótkiej animacji na
temat nowych rozwiązań. ◼

POCZATUJ Z BETTY Z DB SCHENKER

Automation Competence Center
w warszawskim centrum technologicznym DB Schenker (Schenker
Technology Center Warsaw).
Chatboty usprawniają obsługę klienta
w dynamicznie rozwijającym się
cyfrowym świecie. Technologia ta
znacznie przyspieszy odpowiedzi na
prostsze zapytania, minimalizując
czas reakcji. Przy okazji uwolni czas
pracowników obsługi klienta na bardziej złożone zagadnienia. Ciekawostką jest, że imię Betty nosiła żona
Gottfrieda Schenkera – założyciela
firmy. ◼

INTELIGENTNE OPERACJE
LOTNISKOWE W CELU
OPTYMALIZACJI PRZEPŁYWU
PASAŻERÓW
Zaawansowane technologicznie rozwiązania Thales pomagają również
w zarządzaniu operacjami lotniskowymi w wielu miejscach docelowych.
Grupa zapewnia operatorom portów
lotniczych inteligentne rozwiązania
i narzędzia wspomagające podejmo-

P

olska jest kolejnym krajem, w którym DB Schenker wdrożył komunikację z wykorzystaniem chatbota. Betty działa już we Francji oraz w Szwecji,
gdzie obsługuje nawet 50% zapytań.
Operator logistyczny planuje wdrożyć
funkcjonalność chatbota we wszystkich krajach w Europie.
Wirtualna asystentka przez 24
godziny na dobę może udzielać
odpowiedzi w języku polskim lub
angielskim na pytania o status przesyłki i potwierdzenie dostawy. Potrafi

też przekierować zapytanie do konsultanta, jeśli będzie wymagało ono
głębszej analizy. Klienci mają dostęp
do chatbota z poziomu głównej
strony www.dbschenker.com/pl-pl.
Aplikacja nie wymaga logowania.
Betty ciągle się uczy, po pierwsze na
podstawie rozmów, po drugie ma
zapewniony nieustanny trening.
Twórcy bota pracują też nad dodaniem kolejnych funkcjonalności.
Platforma chatbotowa, oparta na IBM
Watson, została opracowana w Global
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LOGISTYKA KONTRAKTOWA

W maju DACHSER Polska
uruchomił codzienne połączenie
z rzeszowskiego oddziału do
Koszyc. To pierwsza linia
drobnicowa ze stolicy
województwa podkarpackiego do
centrum wschodniej Słowacji.
Dzięki niej dostawy między
regionami oddalonymi od siebie
o zaledwie 200 km w linii prostej
są możliwe już następnego dnia.
tała linia Rzeszów-Koszyce jest
odpowiedzią na potrzeby klientów, jak również ważnym krokiem w rozwoju międzynarodowej
sieci transportowej DACHSER. Dzięki
strategicznemu położeniu Koszyc
w pobliżu dróg krajowych i szlaków
międzynarodowych nowe połączenie
nie tylko przyspiesza dostawy na rynek słowacki, ale także otwiera europejskim i polskim eksporterom drzwi
do pozostałych krajów Europy Środkowej – powiedział Szymon Charachajczuk, regionalny kierownik sprzedaży
w oddziale DACHSER w Rzeszowie.

S

ZAUFANY PARTNER DLA
LOKALNYCH EKSPORTERÓW
Rzeszowski oddział DACHSER, obsługujący nową linię, jest zlokalizowany

DACHSER. Fot. DACHSER

DACHSER
Z PIERWSZĄ LINIĄ
DROBNICOWĄ
Z RZESZOWA DO
KOSZYC
przy porcie lotniczym Rzeszów-Jasionka, w bezpośrednim sąsiedztwie
autostrady A4 i stanowi centrum logistyczne dla południowo-wschodniej
Polski. Dysponuje magazynem logistyki kontraktowej o powierzchni
blisko 3000 metrów kwadratowych
oraz terminalem przeładunkowym
z dziewięcioma rampami przeładunkowymi. Podobnie jak pozostałe
osiem oddziałów DACHSER w Polsce,
jest przygotowany do obsługi przesyłek chemicznych, w tym materiałów
niebezpiecznych, tzw. ADR. Oprócz
transportu drogowego i magazynowania oddział obsługuje również
fracht międzykontynentalny, w tym
przesyłki lotnicze.
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W rzeszowskim oddziale DACHSER
pracuje zespół ekspertów, którzy
zapewniają obsługę logistyczną na
najwyższym poziomie. Umiejętnie
łączą wysokie standardy obowiązujące w globalnej sieci DACHSER ze
znajomością potrzeb i oczekiwań
lokalnych producentów. Jakość
i zakres usług przyciągają największych eksporterów m.in. z branży
meblarskiej, kosmetycznej czy DIY
z województwa podkarpackiego,
wschodniej części województwa
małopolskiego oraz części województwa świętokrzyskiego. Oddział obsługuje dziennie kilkaset międzynarodowych przesyłek o łącznej wadze blisko
100 ton. ◼

LOGISTYKA KONTRAKTOWA

UTLC ERA. Fot. UTLC ERA

WZROST
KONTENEROWEGO
TRANSPORTU
KOLEJOWEGO MIĘDZY
EUROPĄ A CHINAMI
Coraz większą popularnością cieszy się kontenerowy transport kolejowy
między Europą, a Chinami. Jego wzrost jest nawet silniejszy niż
przewidywali sami przewoźnicy. Jego przyczyny są złożone: transport
morski doświadczył w pierwszej połowie roku różnych niepowodzeń,
przez koszty transportu statkami wzrosły czterokrotnie, podczas gdy
koszty transportu koleją pozostały na tym samym poziomie. Dostawcy
usług kolejowych opracowują nowe rozwiązania logistyczne, napędzają
cyfryzację i dostosowują infrastrukturę do przewidywanego wzrostu.

N

ajwiększym dostawcą usług
w zakresie szerokotorowych
przewozów kontenerowych
jest UTLC ERA, spółka założona wspólnie przez Koleje Białoruskie, Kazachstanu i Rosyjskie, które odpowiadają
za 90% wszystkich przewozów tranzytowych między Chinami, a Europą.
Spółka rozwija się w bardzo dynamicznym tempie – przewiduje, że w ostatnich miesiącach 2021 roku odnotuje
kolejny, 20-procentowy wzrost. "Jesteśmy dwa lata przed naszymi prognozami" - twierdzi prezes Alexey Grom.
W 2020 r. UTLC ERA odnotował już 64procentowy wzrost rok do roku,
z 333 000 standardowych kontenerów
(TEU) do 547 000 obecnie. Odpowiada
to towarom o wartości 31,5 mld dolarów, czyli 5,5 procent wartości handlu
między Europą a Chinami. Pięć lat
temu, w 2016 r., firma przetransportowała zaledwie 100 983 standardowych
kontenerów.

Transport towarów na trasie liczącej
5 430 km zajmuje UTLC ERA 5,5 dnia
od granicy z Chinami do granicy
z Europą. Jak podkreśla Alexey Grom,
firma stale rozwija nowe zdolności
przeładunkowe i rezerwy, jednocześnie wdrażając nowe technologie
wraz ze swoimi partnerami. Na
początku czerwca na granicy chińskokazachskiej został otwarty nowy terminal przeładunkowy - Dostyk TransTerminal. Jego docelowa pojemność
przeładunkowa wynosi 700.000 TEU.
UTLC ERA testuje już obsługę pociągów kontenerowych z Chin do
Europy na nowym terminalu.
"Bardzo się cieszymy, że terminale na
granicach są rozbudowywane. Mam
tu na myśli nie tylko terminale wzdłuż
granicy z Chinami – obserwujemy
również szybki rozwój na Białorusi i w
obwodzie kaliningradzkim" - zaznacza prezes euroazjatyckiej firmy transportowej.
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Nowe technologie stosowane są na
głównym przejściu granicznym
Brześć-Małaszewicze na granicy europejskiej. Dodatkowo, trasy lądowe
z Chin do Europy i z powrotem uzupełniają usługi multimodalne, integrujące
kolej kaliningradzką, porty w obwodzie kaliningradzkim oraz trasy UTLC
ERA. Jednak obwód kaliningradzki ma
znacznie większy potencjał tranzytowy
i jest w stanie przewieźć 4-krotnie
większą ilość towarów niż obecnie.
W 2020 roku wolumeny dla Europy
obsługiwane przez rosyjską enklawę
Kaliningradu nad Morzem Bałtyckim
wzrosły o 320% rok do roku.
Z kolei Chiny nadal pozostają siłą
napędową transportu tranzytowego.
W pierwszych 6 miesiącach 2021 r.
kraj ten wysłał do Europy 200 200 TEU,
o 42 proc. więcej niż w roku poprzednim. W tym samym czasie przewozy
kontenerów z ładunkiem do Chin
wzrosły o 80% i wyniosły 116.500 TEU
(64.500 TEU w roku poprzednim).
Tylko w 2020 roku do sieci UTLC ERA
dołączyły 64 nowe trasy, 24 z Europy
do Chin i 40 w przeciwnym kierunku.
Na mapie pojawiły się 23 nowe stacje
odbiorcze i rozładunkowe
dla transportu towarowego – 18 z nich są zlokalizowane w samej Europie.
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MARTA NOWIK
Konsultant w dziale powierzchni
magazynowych i logistycznych
AXI IMMO

tego względu to rynek z relatywnie wysokimi stawkami czynszów i ograniczoną dostępnością. Dodatkowo przez lata wewnętrzny
popyt był głównie generowany przez
rozwój lokalnych producentów i dystrybutorów. Pomimo wyzwań związanych
z dostępnością gruntów, w ostatnich
pięciu latach, jego całkowite zasoby powiększyły się o niemal 245%. Przełomowy dla rynku krakowskiego rynku może
okazać się 2021 r., który będzie rekordowy w ciągu ostatnich 4 lat pod względem dostarczonej powierzchni.
Analizując lokalizacyjnie Kraków
możemy podzielić na kilka stref magazynowych. Największe zagęszczenie
obiektów logistycznych znajduje się
na wschód od granic miasta – w Kokotowie oraz na południowy zachód od
miasta w gminie Skawina. Ważną lokalizacją przemysłową są również okolice lotniska w tym m.in. Modlniczka
Kolebką krakowskiego rynku magazynowego są natomiast Rybitwy ze starszymi obiektami B-klasowymi i SBU
w granicach miasta. Nową perspektywiczną lokalizacją logistyczno-produkcyjną, dzięki ukończeniu wschodniej obwodnicy miasta na odcinku S7,
staje się Nowa Huta.
Skawina zlokalizowana na południowy zachód od centrum Krakowa,

Marta Nowik, Konsultant w dziale powierzchni magazynowych i logistycznych AXI IMO. Fot. AXI IMMO, Ijon Tichy / Unsplash

POTENCJALNE KIERUNKI
ROZWOJU KRAKOWSKIEGO
RYNKU MAGAZYNOWEGO
Północ, południe, wschód, a może jednak zachód, który z tych
kierunków wydaje się najkorzystniejszy dla rozwoju rynku
nieruchomości magazynowych w Krakowie? Obecnie Kraków
jest jednym z mniejszych rynków logistycznych w Polsce, który
charakteryzuje się niską dostępnością terenów inwestycyjnych
ze względu na ukształtowanie powierzchni i rozdrobnioną
strukturę właścicielską.
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posiada długie tradycje przemysłowe.
Podrynek ten został zdominowany
operatorów logistycznych i dystrybutorów. Natomiast położona na północny zachód od Krakowa Modlniczka charakteryzuje się obiektami
w formule BTO i BTS. Poza rejonem
Krakowa w województwie małopolskim potencjał magazynowo-prze-
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mysłowy drzemie, także w takich
lokalizacjach jak Bochnia, Brzesko
i Tarnów.
Niemniej według najnowszej analizy
rynku nieruchomości magazynowych
przygotowanych przez firmę AXI
IMMO w raporcie „Polski Rynek Magazynowy w I kwartale 2021 r.” dowiadujemy się, że Kraków to dziewiąty co do
wielkości rynek magazynowy w Polsce
oferujący ponad 560 000 mkw.
powierzchni. Oddanie do użytku
trzech inwestycji o powierzchni 62 000
mkw. w całym 2020 r. sklasyfikowało
go niemal na końcu wśród analizowanych
regionów
logistycznych
w Polsce. Sytuacji tej nie poprawiły
wyniki nowej podaży w pierwszym
kwartale 2021 r., gdyż w analizowanym
okresie nie oddano żadnej nowej
inwestycji. Barierą, która od lat skutecznie ogranicza budowę nowych obiektów o charakterze przemysłowo-logistycznym jest ograniczona liczba gruntów w mieście i jego okolicach.
Dodatkowo rozwój rynku jest do pewnego stopnia hamowany przez bliskość Górnego Śląska oddalonego

„

Barierą, która od lat skutecznie
ogranicza budowę nowych obiektów
o charakterze przemysłowologistycznym jest ograniczona liczba
gruntów w mieście i jego okolicach

zaledwie 100 km na zachód, czyli drugiego największego rynku logistycznego w Polsce.
Pomimo wyzwań impas z brakiem
powierzchni magazynowej w ostatnich
pięciu latach został przerwany i na krakowskim rynku obserwowaliśmy dynamiczną podaż. Deweloperzy tj. 7R, GLP
czy Panattoni wspierani przez lokalnych
inwestorów jak BIK czy Witek oddali do
użytkowania ok. 412 000 mkw. nowoczesnej powierzchni magazynowej,
która pozwoliła na wzrost całkowitych
zasobów magazynowych Krakowa
o 260%. Punktem zwrotnym dla lokalnego rynku była końcówka 2018 r.
i pierwsze półrocze 2019 r., kiedy
oddano do użytku park logistyczny 7R
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Park
Kraków
w
Kokotowie
o powierzchni 180 000 mkw. Inwestycja
położona ok. 15 km. od centrum Krakowa wskazała niejako potencjalny
wschodni kierunek dalszego rozwoju
tkanki magazynowej na tym rynku.
Dodatkowo strefy Kokotowa i Targowiska stanowią doskonałą alternatywę dla
starszych magazynów np. na Rybitwach, m.in. przez niższe w porównaniu
do magazynów miejskich czynsze.
Na zakończenie 2020 r. na krakowskim
rynku magazynowym znajdowało się
53 000 mkw. powierzchni w budowie,
które stanowiły ok. 9,5% jego całkowitych zasobów. Sytuacja ta poprawiła
się na koniec I kw. 2021 r., w trakcie
realizacji było dodatkowe 96 000 mkw.

KOMENTARZ

nowoczesnej powierzchni magazynowej. Duże znaczenie dla rozwoju lokalnego rynku ma planowane ukończenie inwestycji infrastrukturalnych jak
np. północnej części obwodnicy Krakowa, które potencjalnie otworzy
również północ miasta na kolejne,
nowe projekty magazynowe. Wśród
największych obecnie realizowanych
inwestycji znajdują się kolejny etap
parku logistycznego 7R Park KrakówKokotów o wielkości 33 000 mkw. oraz
dwa centra dystrybucyjne Panattoni tj.
Panattoni Kraków East II Targowisko,
18 600 mkw. i Panattoni Kraków West
Skawina, 17 600 mkw. Dołączenie
wymienionych obiektów zwiększy
całkowite zasoby Krakowa o 13%, co
przy wysokim poziomie absorpcji
może zachęcić kolejnych deweloperów do startu nowych inwestycji.
Według naszych szacunków w grudniu 2021 r. lokalny rynek magazynowy
powinien przekroczyć 700 000 mkw.
nowoczesnej powierzchni wliczając
w to planowane projekty.
Całkowity wolumen transakcji najmu
powierzchni magazynowej w Krakowie w 2020 r. wyniósł 137 000 mkw.
(+82% r/r). Wśród trzech największych
transakcji zanotowanych na rynku
znalazły się dwie transakcje z IV kw.
2020 r. czyli nowa umowa z poufnym
najemcą na 13 000 mkw. w 7R Park
Kraków (Kokotów) oraz najem 9 200
mkw. przez operatora logistycznego
firmę Kenig Spedition od Panattoni
Kraków East II Targowisko. Podium
domyka transakcja firmy Inpost, która
zajęła 9 100 mkw. w Panattoni City
Logistics Kraków I. Natomiast na
zakończenie I kw. 2021 całkowity
popyt wyniósł jedynie 15 000 mkw.
Wynik ten jednak nie powinien
dziwić, ponieważ niska aktywność
najemców spowodowana jest ograniczoną w ostatnich miesiącach
podażą, która na w koniec marca
2021 r. spowodowała spadek stopy
pustostanów do poziomu 3%. Co ciekawe, wartość ta jest najniższym
wynikiem od prawie 5 lat. Obecnie na

„

Kraków co jakiś czas przyciąga
również uwagę zagranicznych
inwestorów poszukujących dobrej
jakości aktywów magazynowych.
W ostatnim roku odnotowano dwie
transakcje w sektorze logistycznym

krakowskim rynku dostępne od ręki
pozostaje ok. 16 000 mkw.
powierzchni, przy czym średnia krajowa to 6.4%. Stabilna sytuacja
pozwala na utrzymanie stawek bazowych w większości lokalizacji w granicach 3,40 - 3,60 EUR/mkw. Specyfika
krakowskiego rynku polega na obsługiwaniu przede wszystkim lokalnych
przedsiębiorstw głównie z sektorów
logistyki, e-commerce, produkcji, sieci
handlowych i szeroko rozumianego
sektora budowlanego/DIY. Niemniej
największy udział w popycie w 2020 r.
wygenerowały firmy logistyczne
(70%), a zaraz z nimi uplasowały się
firmy z sektora e-commerce oraz
firmy produkcyjne.
Na lokalnym rynku znajduje się również grupa klientów zainteresowanych obiektami magazynowymi na
południe od Krakowa np. w okolicach
Nowego Sącza lub Nowego Targu.
Jednak w tych lokalizacjach, zaczynając od Myślenic największą trudnością
jest ukształtowanie terenu i koszty
związane z odpowiednim przygotowaniem gruntu pod inwestycję.
Oczywiście niewykluczone, że
w przyszłości powstanie w tych okolicach nowa tkanka obiektów przemysłowo-logistycznych, jednak w przeważającej większości jako inwestycje
prywatne. Średniej wielkości lub duże
huby dystrybucyjne obarczone zostałyby bardzo wysokim czynszem, co
nie zachęca zarówno deweloperów,
jak i najemców do podjęcia kroków
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w kierunku budowy hal magazynowych na południe od Krakowa.
Kraków co jakiś czas przyciąga również uwagę zagranicznych inwestorów poszukujących dobrej jakości
aktywów magazynowych. W ostatnim roku odnotowano dwie transakcje w sektorze logistycznym. Pierwszą
była sprzedaż wybudowanego przez
firmy 7R i Hillwood budynku typu
built-to-suit w ramach centrum logistycznego 7R Park Kraków (41 000
mkw.) do funduszu zarządzanego
przez GLL Real Estate Partners. Druga
transakcja dotyczyła parku logistycznego zlokalizowanego w podkrakowskiej Modlniczce. Nabywcą,
wycofującej swoje aktywa z regionu
Europy Środkowo-Wschodniej firmy
Goodman Group, została spółka GLP
Group. W ramach zakupu portfela
nieruchomości nowy właściciel nabył
prawa m.in. do parku logistycznego
Goodman Kraków Airport Logistics
Centre (115 500 mkw.). Finalizacja
transakcji odbyła się w III kw. 2020
roku, po orzeczeniu przez organy
regulacyjne. Na uwadze należy również mieć fakt, że w popularnym
ostatnio modelu finansowania
nowych obiektów magazynowych
tzw. modelu forward funding inwestorzy zainteresowani rozwojem
w województwie małopolskim mogą
skorzystać z oferty 26 Stref Aktywności Gospodarczej, a także Specjalnej
Strefy Ekonomicznej – Krakowskiego
Parku Technologicznego. ◼

