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NUTY GOSPODARCZEJ
AKTYWNOŚCI
Sierpniowe, chłodne dni przypominają nam o końcu lata, bodaj najprzyjemniejszej pory roku,
która rozpieszcza nas ciepłem i urlopowymi atrakcjami. Tego lata obchodziliśmy swoistą rocznicę
pandemii, która daje się ludziom i firmom we znaki.
Nauczyliśmy się już egzystować pośród zakazów i nakazów,
opracowaliśmy procedury, gospodarka się odbudowuje.
Osiągane wyniki w firmach zdają się zaprzeczać trudnościom i niełatwemu czasowi.
Panta rhei Heraklita doskonale wpisuje się w gospodarczą
rzeczywistość, w której firmy robią swoje z zachowaniem
procedur zgodnych z narzuconymi wymaganiami. Trwają
prace nad wykorzystaniem sztucznej inteligencji w powołanym przez DACHSER nowym Centrum Kompetencji
Data Science & Machine Learning. Continental przeprowadził społeczną akcję„Razem nam po drodze z pomaganiem”, a jej finał to 1,5 mln przebytych kilometrów
i ogromne wsparcie Fundacji Moc Pomocy. Euroazjatycka
Unia Gospodarcza (EUG) wspiera zrównoważony rozwój
euroazjatyckich szlaków tranzytowych i transportu kolejowego, dając zielone światło dla jedwabnego szlaku.
Rynek magazynowy bije kolejne rekordy, a deweloperzy
realizują inwestycje o łącznej powierzchni 3,4 mln mkw.
Międzynarodowy inwestor Accolade wyda 125 mln euro na inwestycje, które mają uzyskać certyfikat
zrównoważonego rozwoju BREEAM na poziomie Excellent. Według badania GXO Logistics 72%
detalistów inwestuje w procesy zarządzania zwrotami, bo to one będą największym problemem
w e-commerce. W bazie danych Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej
wpisanych jest ponad 182 tys. przedsiębiorców, których suma zaległości finansowych przekracza
już 6,2 mld zł.
DHL Express jako pierwszy na świecie zamówił dwanaście w pełni elektrycznych samolotów
towarowych „Alice” firmy Eviation, to początek floty o zerowej emisji. Roboty współpracujące,
ramiona robotyczne i internet rzeczy w połączeniu ze sztuczną inteligencją już teraz w wielu
firmach zastępuje z powodzeniem ludzi. Usługi co-packingu, tworzenia zestawów promocyjnych
i innych działań stają się częścią procesów automatycznych.
Płyńmy więc z nurtem gospodarczej aktywności firm, czerpiąc informacje z sierpniowego numeru
EMIL-a, do którego lektury serdecznie zapraszam.
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W powołanym przez DACHSER
nowym wewnętrznym Centrum
Kompetencji Data Science &
Machine Learning od początku
czerwca operator logistyczny
gromadzi wiedzę specjalistyczną
z prowadzonych projektów
badawczych i wdrażanych
innowacji dotyczących sztucznej
inteligencji, uczenia
maszynowego i nauki o danych.
ztuczna inteligencja (ang. artificial
intelligence, AI) sprawdziła się
w różnego rodzaju projektach i zastosowaniach w sieci DACHSER przynosząc wiele korzyści i przyczyniając
się do zwiększenia wydajności.„W najbliższych latach znaczenie sztucznej
inteligencji, uczenia maszynowego
i nauk o danych w transporcie, logistyce
i zarządzaniu łańcuchem dostaw będzie nadal rosło. Dlatego pracujemy
nad tym, aby umocnić swoją wiedzę w
tej ważnej dziedzinie i rozszerzyć możliwości w zakresie wdrażania oraz obsługi aplikacji uczenia maszynowego”
– powiedział Stefan Hohm, Chief Development Officer (CDO) w DACHSER.
W tym celu powstało Centrum Kompetencji Data Science & Machine Learning
DACHSER, którego zadaniem jest integracja i transfer wiedzy wewnątrz organizacji. DACHSER codziennie wytwarza
duże ilości danych, które stanowią pod-
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DACHSER. Fot. DACHSER

CENTRUM
KOMPETENCYJNE
DACHSER
stawę do rozwoju i wykorzystania technologii AI.„W przyszłości będziemy jeszcze lepiej wykorzystywać dane: pomogą
nam one znaleźć i wdrożyć nowe rozwiązania w różnych obszarach naszej
działalności”– zapowiedział Florian Zizler,
Team Leader Competence Center Data
Science & Machine Learning wDACHSER.
SZTUCZNA INTELIGENCJA WSPIERA
ANALIZY PROGNOSTYCZNE
Jednym z przykładów wykorzystania
kompetencji nowo utworzonego centrum w praktyce jest stworzony przez
DACHSER Enterprise Lab model prognostyczny wykorzystujący algorytmy
uczenia maszynowego do przewidywania liczby przesyłek przychodzących
do danego oddziału z wyprzedzeniem
do 25 tygodni.„Nasze dane historyczne
sięgają aż 2011 roku. Koncentrujemy
się na tych, dotyczących przesyłek.
Uzupełniamy tę bazę o dodatkowe
informacje, takie jak święta pań-
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stwowe czy wakacje. Dzięki temu
model jest w stanie rozpoznać wzorce
sezonowe, które są tak ważne w transporcie drogowym. Żeby jeszcze lepiej
przewidywać trendy, dodaliśmy również szeroki zakres wskaźników ekonomicznych" – powiedział Florian Zizler.
Dzięki temu DACHSER może zapewnić
pracownikom swoich oddziałów cenne
wsparcie przy podejmowaniu decyzji
związanych z planowaniem zdolności
operacyjnych w szczytach sezonów
i zapewnieniem płynności funkcjonowania terminalu przeładunkowego.
„Wyzwaniem dla prognoz bazujących
na wartościach historycznych było poradzenie sobie z wahaniami wolumenu
oraz pandemią koronawirusa. Jednak
jesteśmy optymistami i spodziewamy
się, że wkrótce nasze prognozy powrócą
do swojej zwyczajnej, wysokiej jakości”
– powiedział Team Leader Competence
Center Data Science & Machine Learning
w DACHSER. ◼
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Continental. Fot. Continental

WIELKI FINAŁ
POŻYTECZNEJ AKCJI
CONTINENTAL
W akcji udział wzięło 2935
uczestników, odnotowano ponad
1,5 mln przebytych kilometrów,
a co najważniejsze, przekazano
ogromne wsparcie dla Fundacji
Moc Pomocy! Dzięki akcji„Razem
nam po drodze z pomaganiem”
osoby poszkodowane
w wypadkach uzyskają
kompleksową pomoc w powrocie
do zdrowia.
połeczna akcja„Razem nam po drodze z pomaganiem”rozpoczęła się
14 maja i trwała aż trzy miesiące. W
tym czasie uczestnicy w różny sposób
gromadzili kilometry, by wesprzeć Fundację Moc Pomocy. W sumie zarejestrowało się 2935 aktywnych uczestników,
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którzy z determinacjąsiłąwłasnychmięśni
wspólniezebralipieniądzedlapodopiecznych Fundacji.Wśród 105 011 aktywności,
„na nogach” przebytych zostało około
230 tys. km, a korzystając z rowerów czy
rolek pokonano ponad 1,3 mln km.
Akcja Continental odpowiada na realny
problem dużej liczby wypadków drogowych w Polsce i jest kontynuacją
wcześniejszych działań edukacyjnych
firmy w zakresie zapewniania bezpieczeństwa na drodze. W Polsce mamy
ponad 400 tys. kilometrów dróg. Każdego dnia poruszają się po nich kierowcy, rowerzyści oraz piesi. Celem
działań jest zwrócenie uwagi na to, że
droga należy do wielu uczestników
ruchu. Continental, chcąc zaangażo-
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wać społeczności we wspólną akcję
pomocy poszkodowanym w wypadkach, postanowił zmotywować uczestników do aktywności ruchowych.
Dzięki aplikacji Activy na smartfonie,
każdy kto dołączył do misji Continental, mógł realizować kolejne wyzwania
i zbierać kilometry, które zostały zamienione na darowiznę dla Fundacji Moc
Pomocy. Do akcji „Razem nam po
drodze z pomaganiem” dołączyły
gwiazdy ze świata sportu – Gosia Rdest,
Cezary Zamana oraz bracia Szymon
i Dawid Godziek.
– 150–lecie działalności Continental na
świecie i 25–lecie w Polsce to doskonała
okazja nie tylko do podsumowań, ale
także do wyznaczenia sobie celów na
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przyszłość. Nasza firma od lat zwraca
szczególną uwagę na bezpieczeństwo –
konsekwentnie pracujemy nad rozwiązaniami, które służą jego poprawie. Chcemy
być wiodącym producentem w branży
oponiarskiej w zakresie odpowiedzialności społecznej i ekologicznej – mówi Piotr

Snakowski, Head of Marketing Department w Continental Opony Polska.
Firma Continental dzięki akcji „Razem
nam po drodze z pomaganiem”inspiruje,
edukuje i promuje odpowiedzialne
zachowania na drogach. Przyłączając się
do inicjatywy, każdy uczestnik nie tylko

07

zdobył informacje na temat bezpieczeństwa, ale przede wszystkim przyczynił się
do wsparcia osób poszkodowanych
w wypadkach. W zamian za aktywności
sportowe zrealizowane przez uczestników Continental przekaże 50 tys. zł na
rzecz Fundacji Moc Pomocy. ◼
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AXI IMMO. Fot. AXI IMMO

MIĘDZYNARODOWY
OPERATOR 3PL
W PROLOGIS PARK
POZNAŃ
Global Reach Logistics (GRL), zewnętrzny dostawca usług logistycznych
(3PL), wynajął 11 680 mkw. powierzchni magazynowej w centrum
dystrybucyjnym Prologis Park Poznań. Transakcja ta to kooperacja firm AXI
IMMO oraz czeskiej firmy doradczej 108 AGENCY, które na co dzień
realizują wspólne projekty w organizacji IRELS, skupiającej
międzynarodowych specjalistów w sektorze nieruchomości logistycznych.
Zaangażowanie obu podmiotów pozwoliło dotychczas na
reprezentowanie interesów klienta zarówno na polskim, jak i czeskim
rynku magazynowym.

G

RL jest partnerem 3PL w branży
ecommerce, dostarczającym
kompleksowe, zintegrowane
rozwiązania w zakresie łańcucha dostaw i realizacji zamówień dla detalistów internetowych w Wielkiej Brytanii,

Stanach Zjednoczonych i Europie. Wizja firmy opiera się na pozyskiwaniu
surowców, wytwarzaniu produktów
i dystrybucji wyrobów gotowych, aby
umożliwić klientom realizację ich celów.
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– Cieszymy się z rozszerzenia naszego
rozwoju operacyjnego i rozwiązań
logistycznych na Europę. Otwarcie
nowej lokalizacji w Polsce było logicznym podejściem do zaspokojenia bieżącego zapotrzebowania klientów,
oferując strategiczną lokalizację
z dostępem do głównych połączeń
transportowych, łączących Europę
Wschodnią z Zachodem. Z niecierpliwością czekamy na dalszy rozwój firmy
i stworzenie zoptymalizowanego rozwiązania dla detalistów e–commerce
– komentuje Henry Qi, Dyrektor Zarządzający Global Reach Logistics. –
W związku z Brexitem i atmosferą z nim
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związaną klienci poszukali możliwych
rozwiązań. Decyzja o wyborze tego
obiektu pozwoli współpracować im ze
swoimi klientami na całym świecie –
mówi Harry Johnson, dyrektor ds.
sprzedaży i marketingu w GRL. – To
ważny czas dla rozwoju firmy i jesteśmy
zachwyceni, że możemy powitać pracowników w naszym zespole wraz
z rozbudową tego obiektu – dodaje
Harry Johnson.
Transakcja najmu udała się dzięki obecności firmy AXI IMMO w sieci IRELS.
Celem organizacji jest rozwój współpracy i realizacji międzynarodowych
projektów logistycznych dla klientów
firm stowarzyszonych. Zarówno firma
AXI IMMO, jak i 108 AGENCY są członkami IRELS niemal od początku
powstania sieci w 2017 roku.
– Wprowadzenie Global Reach Logistics do Polski to udana kooperacja w
ramach międzynarodowej organizacji
IRELS i lokalnej współpracy z czeską
firmą 108 AGENCY. Odnośnie samej
transakcji, klient poszukiwał dużej,
dobrze skomunikowanej logistycznie

powierzchni, najlepiej dostępnej od
ręki lub w parkach magazynowych
z krótkim terminem do oddania.
W wyniku analizy i przedstawieniu kilku
wariantów na rozwój na polskim rynku,
firma Global Reach Logistics zdecydowała się przyjąć ofertę Prologis Park

i eksperta na polskim rynku nieruchomości magazynowych, który dodatkowo jest członkiem organizacji IRELS
– dodaje Jakub Holec, CEO, 108
AGENCY.
– Prologis Park Poznań spełnił kluczowe
wymagania naszego klienta, zapewnia-

„

Wprowadzenie Global Reach Logistics
do Polski to udana kooperacja w ramach
międzynarodowej organizacji IRELS i lokalnej
współpracy z czeską firmą 108 AGENCY

Poznań i wypełni w 100% jeden
z dostępnych budynków – powiedział
Piotr Roszkowski, Associate Director,
Industrial & Logistics, AXI IMMO.
– Global Reach Logistics to nasz wieloletni klient, który zdecydował się na
rozwój działalności na kolejnym europejskim rynku. Bez zawahania zdecydowaliśmy się polecić AXI IMMO jako
naszego doświadczonego partnera
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jąc strategiczną lokalizację, która
będzie wspierać jego rozwój na terenie
Polski, oferując nowoczesną powierzchnię logistyczną praktycznie od ręki.
Jestem przekonany, że Global Reach
Logistics będzie z satysfakcją odkrywał
kolejne atuty naszego poznańskiego
parku i cieszymy się na przyszłą współpracę – podsumowuje Damian Zdunkiewicz, Leasing Manager Prologis. ◼
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DUON. Fot. DUON

ROŚNIE
ZAINTERESOWANIE
NAPĘDEM LNG
Kiedy Komisja Europejska
debatuje nad nowymi normami
emisji spalin, większość
producentów samochodów
osobowych zapowiedziało
całkowitą elektryfikację. Z kolei
w branży transportowej trwają
znaczne wzrosty w rejestracjach
pojazdów zasilanych LNG.
aostrzenie standardów emisji
spalin w ramach normy Euro 7
może sprawić, że ich spełnienie
okaże się dla producentów samochodów osobowych bardzo trudne. Tymczasem plany Komisji Europejskiej zakładają neutralność klimatyczną (także
w transporcie) do 2050 r. Producenci
samochodów osobowych już teraz dostosowują się do nowej rzeczywistości,
ogłaszając:

Z

■ 2028 r. – to koniec silników spalinowych w nowych samochodach Opla;
■ 2033–35 – Volkswagena;
■ 2040 – Hondy;
DYLEMATY BRANŻY
TRANSPORTOWEJ
Tocząca się dyskusja nad przyszłością
branży motoryzacyjnej dotyczy nie
tylko samochodów osobowych, ale
też wszelkich pojazdów wykorzystywanych do transportu towarów.
O ile dla właścicieli samochodów osobowych oznacza to spore zmiany,
o tyle właściciele lub osoby decyzyjne
z firmy w branży TSL mogą mierzyć się
ze sporymi wyzwaniami, które stawiają
niekiedy rentowność biznesu pod znakiem zapytania. Dlatego też nie brakuje
głosów krytycznych wobec tak restryk-
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cyjnych planów Komisji Europejskiej.
Z czego wynikają obawy?
Zmiana taboru to dla każdej firmy
wysoki koszt, a szczególnie odczuwalne może to być w przypadku mniejszych przedsiębiorców, dla których
kwestie eko nie muszą być priorytetem. Co więcej potrzeba przejścia na
flotę elektryczną może być dla branży
wyzwaniem logistycznym, gdyż zasięg
samochodów elektrycznych nie gwarantuje komfortowej pracy nawet dla
aut dostawczych, w przypadku mniejszych dostaw czy kurierów, a co
dopiero dla ciężarowych.
Dodatkowe konsekwencje dla przedsiębiorców mogą być równie trudne i
wiązać się ze zwiększonymi kosztami,
jak: zmiany kadrowe, reorganizacja
logistyki itd.

BILANS

ROSNĄCA POPULARNOŚĆ
JEDNOSTEK LNG – Z CZEGO
WYNIKA?
Przejście z floty zasilanej jednostkami
spalinowymi na elektryczne może być
problematyczne, dlatego też rośnie
popularność LNG jako paliwa pomostowego. Potwierdzają to statystyki
rejestracji pojazdów powyżej 3,5 t zasilanych LNG. Według danych SAMAR
na podstawie CEPIK jeszcze w 2019
roku zarejestrowano zaledwie 15
takich pojazdów, w ubiegłym roku 650,
a w pierwszej połowie 2021 – już 655.
W 2019 roku zarejestrowano w sumie
ponad 28 tys. nowych pojazdów powyżej 3,5 t zasilanych dieslem, 78 – CNG
(sprężony gaz ziemny), rok później
liczby te wynosiły odpowiednio
ponad 19,5 tys. i 96, a w pierwszej połowie 2021: ponad 15 tys. i 133.
– To co warto podkreślić to fakt, że
jednocześnie rośnie udział rejestracji
pojazdów zasilanych LNG w rejestracjach nowych samochodów ciężarowych. W 2019 roku był on niezauważalny na poziomie 0,1 proc., natomiast
rok temu ten odsetek wynosił już
3 proc., a w bieżącym roku – już 4 proc.
Widoczny trend zwiększonego zainteresowania pojazdami ciężarowymi
zasilanymi LNG to m. in. efekt zalet
wynikających z przejścia z silników
spalinowych. To pokazuje, że chętnie
zmienia się mentalność właścicieli firm
transportowych, którzy nie tylko szukają oszczędności, ale też ich świadomość odnośnie aspektów ekologicznych prowadzenia biznesu stale rośnie
– mówi Łukasz Byczkowski, Dyrektor
Sprzedaży i Marketingu w DUON Dystrybucja sp. z o.o.
Wśród głównych czynników decydujących o przejściu na LNG wymienia
się m.in. niższe koszty.
– Nawet w przypadku wzrostu cen
LNG, w porównaniu do diesla ceny
pozostają niższe, a pamiętać należy, że
firmy transportowe mogą
z dostawcami gazu uzgodnić stałą, korzystną dla
siebie stawkę.
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UTLC ERA. Fot. UTLC ERA

POROZUMIENIE
RZĄDÓW PAŃSTW
EUROAZJATYCKIEJ
UNII GOSPODARCZEJ
W dniu 20 sierpnia br. szefowie
rządów Rosji, Białorusi
i Kazachstanu podpisali deklarację
intencji dotyczącą wsparcia
zrównoważonych euroazjatyckich
szlaków tranzytowych i transportu
kolejowego pomiędzy państwami
członkowskimi Euroazjatyckiej
Unii Gospodarczej (EUG).
od dokumentem podpisali się
dyrektor i prezes Kolei Rosyjskich
– Oleg Biełozerow, prezes Kazachskiego Towarzystwa Kolejowego –
Nurlan Sauranbajew oraz dyrektor Kolei
Białoruskich – Władimir Morozow. Deklaracja stanowiła wyraźne zobowiązanie stron do realizacji wspólnego projektu UTLC ERA (United Transport and
Logistics Company – Eurasian Rail Alliance) i wskazała drogę jego dalszego
rozwoju.
Strony wyraziły na piśmie swoje
wspólne dążenie, aby dać nowy impuls
do wspierania efektywnych usług transportu kontenerowego między Europą
a Chinami oraz do ich cyfryzacji. Celem
jest dalsze zwiększanie zdolności
w zakresie kolejowego transportu

P

towarów oraz umożliwienie wprowadzenia nowych technologii na całym
obszarze EUG.
W ramach tego porozumienia strony
podkreśliły szczególne znaczenie
wspólnego projektu transportowo–
logistycznego UTLC ERA dla euroazjatyckich szlaków tranzytowych i obiecały spółce dalsze wsparcie. UTLC ERA,
która przewozi prawie 90% ładunków
tranzytowych w regularnych pociągach kontenerowych między Chinami,
a Europą po torach szerokotorowych
o szerokości 1520 mm, chce stać się
siłą napędową procesów cyfryzacji
w dziedzinie zrównoważonego transportu i logistyki w ramach EUG. Oznacza to, że spółka przyczyni się do wprowadzenia jednolitej procedury EUG dla
tranzytu towarów. Intencją stron jest,
aby planowane działania były realizowane bez generowania dodatkowych
kosztów dla klienta.
Dokument zakłada transformację
cyfrową i wprowadzenie innowacji
technologicznych za kluczowe czynniki poprawy efektywności operacyjnej
i obniżenia kosztów transakcyjnych
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w całym euroazjatyckim sektorze transportowym. Szczególną uwagę zwrócono na poprawę efektywności środowiskowej transportu kolejowego oraz
na bez emisyjną logistykę kolejową
w celu zwiększenia atrakcyjności kolei
dla transportu towarów.
Podczas podpisania dokumentu, Alexei
Grom, prezes UTLC ERA, podkreślił, że
cyfryzacja ma szczególne znaczenie
w transporcie kolejowym i zaoferował
wykorzystanie swojej firmy do projektów pilotażowych: „Obecnie transport
kolejowy ma do odegrania kluczową
rolę, szczególnie w zakresie redukcji
emisji CO₂ i zanieczyszczenia środowiska. Aby wzmocnić te zalety, jesteśmy
gotowi realizować pionierskie projekty
pilotażowe i wdrażać innowacyjne
rozwiązania technologiczne na kolei,
aby napędzać nie tylko euroazjatyckie
szlaki tranzytowe, ale cały łańcuch
dostaw między Chinami, a Europą. Wraz
z naszymi partnerami i sąsiadami z EUG
jesteśmy na etapie wprowadzenia jednolitego listu przewozowego. Wierzę,
że rok 2022 będzie oznaczał przełom
w cyfryzacji usług kolejowych”. ◼

CHRONOMETR WYDARZEŃ

W

ypadkową tej aktywności
jest szybka absorpcja, która
wpływa na spadek poziomu
pustostanów (5,4%). Niemniej ilość
powierzchni w budowie jest rekordowa, deweloperzy realizują inwestycje
o łącznej powierzchni 3,4 mln mkw.
Firma AXI IMMO prezentuje wyniki raportu„Polski Rynek Powierzchni Magazynowych w I poł. 2021 r.”.
MAGAZYNY NIE TRACĄ NA
POPULARNOŚCI WŚRÓD
INWESTORÓW
Na zakończenie pierwszej połowy 2021
r. wolumen transakcji inwestycyjnych
na rynku nieruchomości komercyjnych
w Polsce osiągnął poziom 2 mld EUR
(60 transakcji), z czego ponad 40% (900
mln EUR), stanowiły zmiany właścicielskie w sektorze przemysłowo-logistycznym. Wśród największych transakcji w
analizowanym okresie znalazły się
sprzedaż portfela AEW, w którym znalazło się pięć nieruchomości o łącznej
powierzchni 166 000 mkw. zlokalizowanych na Górnym Śląsku, w Poznaniu
i Łodzi. Nowym właścicielem parków
magazynowych zostały REINO Capital
& IO Asset Management w imieniu Grosvenor Group. Drugie miejsce zajmuje
przejęcie przez poufnego nabywcę
nieruchomości w Warszawie i Wrocławiu, których właścicielem była firma
Panattoni. Podium domyka transakcja

AXI IMMO. Fot. AXI IMMO

REKORDOWY POZIOM
POWIERZCHNI MAGAZYNOWYCH W BUDOWIE
Polski rynek powierzchni magazynowych
w pierwszej połowie 2021 r. stymulował silny popyt
na poziomie 3,3 mln mkw., gdzie jak w poprzednich
kwartałach najwięcej transakcji zawarli najemcy ecommerce i operatorzy logistyczni. Z kolei po stronie
podażowej dostarczenie w zaledwie pół roku ponad
1,1 mkw. nowej powierzchni świadczy o solidnych
fundamentach sektora.
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z I kw. 2021., w której to Savills Investment Management zakupił od Tritax
EuroBox, Castorama BTS Stryków
o powierzchni 101 500 mkw. Na uwagę
zasługują także zmiany właścicieli
obiektów w segmencie logistyki miejskiej. Aktywnym graczem okazał się
deweloper 7R, który sprzedał swoją
inwestycję w Tczewie (39 000 mkw.
plus ok. 10 000 mkw. do wybudowania)

CHRONOMETR WYDARZEŃ

kanadyjskiemu funduszowi inwestycyjnemu BentallGreenOak, a także pozbył
się praw do 7R City Flex Sosnowiec i 7R
Siemianowice Śląskie o powierzchni 22
500 na rzecz paneuropejskiego podmiotu inwestycyjnego M7 Real Estate.
Duże zainteresowanie nieruchomościami logistycznymi powoduje kompresję stóp kapitalizacji, co skutkuje
wycenami na poziomie 5,3–5,5%
w ujęciu netto za obiekty prime typu
big box, z kolei za magazyny miejskie
należy spodziewać się ok. 4,75%.
– Głównym czynnikiem determinującymi dobre nastroje inwestorów i duże
zainteresowanie sektorem przemysłowo-logistycznym jest przede
wszystkim wolumen transakcji najmu
z udziałem najemców reprezentujących e-commerce, który utrzymuje
popyt na wysokim poziomie. Co warte
zauważenia w pierwszej połowie br.
rynek inwestycyjny w sektorze logistycznym zdominowały nieruchomości typu prime odpowiadające za ok.
80% całkowitego wolumenu. Symptomatyczne jest również to, że wraz z rozwojem e-commerce wśród inwestorów
rośnie apetyt na mniejsze obiekty
z segmentu logistyki miejskiej. Trend
ten był zwłaszcza widoczny w II kw.
2021 r. Niemniej, tego, co najciekawsze
spodziewamy się na zakończenie roku,
kiedy to rozpoczęte jeszcze pod koniec
ubiegłego lub na początku br. transakcje powinny zostać sfinalizowane –

zasoby polskiego rynku nieruchomości przemysłowych osiągnęły poziom
21,7 mln mkw. (+11% r/r). Z kolei wg.
zapowiedzi deweloperów na koniec I
poł. 2021 r. w budowie znajdowało się
3,4 mln mkw. (+96% r/r), co jest najlepszym wynikiem w historii rynku. Klasyfikację największych parków magazynowych o powierzchni powyżej
100 000 mkw. otwiera Panattoni BTS
Amazon w Świebodzinie (203 500
mkw.), przed Panattoni CEL HUB – BTO
Media Expert w Łodzi (158 000 mkw.)
Hillwood Rokitno w regionie Polski
Zachodniej (112 500 mkw.), Panattoni
Poznań X – BTS DHL (108 000 mkw.)
i Hillwood Bydgoszcz (102 000 mkw.).
Na koniec I poł. 2021 r. udział modelu
spekulacyjnego w nowej podaży
wynosił 29%.
Na koniec czerwca 2021 r. wskaźnik
powierzchni niewynajętej spadł do
poziomu 5,4% (-1,3 p. proc. r/r), przy
czym to region Górnego Śląska charakteryzuje się najwyższym poziomem
pustostanów (8,7%), natomiast po drugiej stronie osi znajduje się w Polska
Zachodnia (1,2%).
– Szybka absorpcja powierzchni i brak
stabilizacji w kosztach materiałów
budowlanych wpływaj na ograniczenia
zachęt ofertowych dla najemców ze
strony deweloperów na rynkach o najniższej dostępności w projektach
z rynku pierwotnego. Póki co, duży
popyt nie wpływa znacząco na wzrost

„

Symptomatyczne jest to, że wraz
z rozwojem e-commerce wśród
inwestorów rośnie apetyt na mniejsze
obiekty z segmentu logistyki miejskiej

analizuje Renata Osiecka, Partner Zarządzająca, AXI IMMO.
Na zakończenie czerwca br. deweloperzy dostarczyli 1,1 mln mkw. (-2% r/r)
nowoczesnej powierzchni magazynowej i produkcyjnej, przez co całkowite

średniej wysokości stawek czynszów,
które w ostatnich 6 miesiącach pozostały na stabilnym poziomie. Niemniej
spodziewamy się, że część właścicieli
nieruchomości przy niskim poziomie
pustostanów może zdecydować się na
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Anna Głowacz

Renata Osiecka

korektę i podwyżkę stawek wyjściowych – mówi Anna Głowacz, Dyrektor
Działu Powierzchni Logistycznych
i Magazynowych.
Aktywność najemców w pierwszej
połowie 2021 r. zakończył się wynikiem
3,3 mln mkw. (+40% r/r) wynajętej
powierzchni w ramach długoterminowych umów. Z kolei popyt netto nieuwzględniający przedłużenia na koniec
czerwca br. wyniósł 2,5 mln mkw.
(+40% r/r), w porównaniu do 1,8 mln
mkw. rok wcześniej. W całkowitym
wolumenie najmu wśród 15 największych transakcji w analizowanym okresie aż 11 dotyczyło powierzchni przeznaczonej w zupełności lub w dużej
części do obsługi handlu e-commerce.
Największą podpisaną umową jest
najem przez DHL budynku Panattoni

CHRONOMETR WYDARZEŃ

„

Duży popyt nie wpływa znacząco na
wzrost średniej wysokości stawek
czynszów, które w ostatnich 6 miesiącach
pozostały na stabilnym poziomie

BTS w Poznaniu (109 000 mkw.),
następnie internetowy sklep z meblami
zdecydował się na zajęcie 82 300 mkw.
w P3 Poznań II, a podium domyka globalny gracz e-commerce, który podpisał umowę najmu w budynku Panattoni BTS Gorzyczki (Górny Śląsk)
o powierzchni 82 200 mkw.
W strukturze popytu najaktywniejszymi grupami najemców w okresie
pomiędzy styczniem 2020 r. a czerwcem 2021 r. byli logistycy (30%), e-commerce (23%) tradycyjny handel (22%),
produkcja (8,4%) i budownictwo/wyposażenie wnętrz (5,5%).

– Na polskim rynku magazynowym
obserwujemy kontynuację silnego
trendu związanego z szybkim rozwojem handlu w internecie, który uczestniczy już w 23% zawieranych umów
najmu, przy czym transakcje te dotyczą
zarówno powierzchni wynajmowanej
bezpośrednio przez sklepy internetowe, jak i przez obsługujące je firmy
logistyczne. Niemniej pod względem
wynajętej powierzchni w ujęciu największych rynków logistycznych liderem na koniec I poł. 2021 r. pozostaje
Poznań z wynikiem 650 tys. mkw., który
wyprzedza Górny Śląsk – 552 tys. mkw.
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i Warszawę – 546 tys. mkw. – komentuje
Anna Głowacz.
– Dobre wyniki makro- i mikroekonomiczne polskiej gospodarki będą wpływać na wzrost zawieranych transakcji
najmu, przy czym możemy spodziewać się, że to sprzedaż towarów i produkcja przemysłowa będą główną siłą
napędową popytu na nieruchomości
przemysłowe. W konsekwencji poziom
powierzchni dostępnej do wynajęcia
od ręki będzie spadać, co pozwoli
deweloperom w drugiej połowie roku
na rozpoczęcie wielu nowych inwestycji, w tym projektów spekulacyjnych
na najbardziej dojrzałych rynkach.
Z dużym zainteresowaniem należy
obserwować ewentualne zmiany
wysokości w cenach materiałów, które
mogą zwiastować presję czynszową i
podwyższenie kosztów budowy
nowych obiektów – podsumowuje
Renata Osiecka. ◼

BILANS

Accolade. Fot. Accolade

PONAD 80 MLN EURO
W ROZBUDOWĘ MAGAZYNÓW
W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
Międzynarodowy inwestor Accolade podjął decyzję o rozbudowie swojego
parku przemysłowego w Gorzowie Wielkopolskim. Oprócz istniejących
53 000 mkw. powierzchni dla nowoczesnego biznesu w tej strategicznej
dla zachodniej Polski lokalizacji, firma pozyskała kolejne tereny i dostarczy
blisko 100 000 mkw. magazynów przemysłowych. Nowe projekty aspirują
do uzyskania certyfikatu zrównoważonego rozwoju BREEAM na poziomie
„Excellent”. Łączna wartość inwestycji Accolade w tym regionie wynosi
125 mln euro.

R

ozbudowa Gorzowa Wielkopolskiego podzielona jest na kilka
etapów. Powierzchnie gotowe
i w budowie są wynajmowane przez
takich najemców jak Omnipack, Logoplaste, Magma, Fiege, Faurecia czy Borne. Zakupione działki pozwolą na przygotowanie nowoczesnej infrastruktury
dla rosnących potrzeb obecnych najemców oraz pozyskanie kolejnych.
„Gorzów Wielkopolski to miasto, które
na przestrzeni lat, w wyniku przemian
historycznych i gospodarczych, przeżywało wzloty i upadki, wielokrotnie
udowadniając swoją przedsiębiorczość
i gotowość do rozwoju. Jestem przekonany, że umiejętność przekształcenia się z ośrodka przemysłu ciężkiego
i wykorzystania szans, które niesie ze
sobą rozwój nowoczesnego biznesu,
to w dużej mierze zasługa jego mieszkańców, tworzących wspólnotę ludzi

z inicjatywą i energią do działania. Dzisiejszy Gorzów wykorzystuje swoje
świetne położenie, infrastrukturę drogową i coraz mocniej zaznacza swoją
obecność na logistyczno-magazynowej mapie Polski. Dobitnie udowadnia,
że ma wiele do zaoferowania”- komentuje Michał Białas, Country Head Accolade Polska.
Kompleks w Gorzowie Wielkopolskim
położony jest 8 kilometrów od centrum
miasta i oferuje doskonałą lokalizację
blisko granicy z Niemcami, co stanowi
duży potencjał dla przedsiębiorców
przenoszących swoje centra logistyczne i lekką produkcję do regionu
Europy Środkowo-Wschodniej. Przyjazne warunki życia mieszkańców oraz
infrastruktura miejska sprawiają, że
lokalizacja ta jest również atrakcyjna
dla wykwalifikowanej kadry pracowniczej.
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„Rozszerzenie naszej działalności
w Gorzowie jest kluczowym elementem
strategicznego rozwoju wzdłuż zachodniej granicy, gdzie jesteśmy obecni również w Goleniowie, Szczecinie, Zielonej
Górze i Legnicy. W naszych oczach
Gorzów Wielkopolski jest ważnym
ośrodkiem magazynowo-logistycznym,
który czerpie korzyści również z położenia w Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej
Strefie Ekonomicznej - jednej z najszybciej rozwijających się stref ekonomicznych w Polsce” - dodał Michał Białas.
Wszystkie nowe projekty Accolade
w Gorzowie Wielkopolskim aspirują do
wysokiego certyfikatu zrównoważonego rozwoju BREEAM na poziomie
„Excellent”i posiadają szereg rozwiązań
skoncentrowanych na zaawansowanych ekologicznych, wysokooszczędnych systemach energetycznych
i doskonałej gospodarce wodnej. Accolade dąży również do wzbogacenia
otoczenia parku, w tym przypadku
poprzez zagospodarowanie terenu
z drzewami, krzewami i łąkami kwiatowymi, a także zapewnienia pracownikom dodatkowych udogodnień,
takich jak stacje ładowania rowerów i
pojazdów elektrycznych czy zielona
architektura obiektu. ◼

BILANS

GXO Logistics. Fot. GXO Logistics

WYNIKI GLOBALNEGO
BADANIA W LOGISTYCE
ZWROTÓW
GXO Logistics, Inc., największy na
świecie operator logistyki
kontraktowej opublikował dziś
wyniki swojego najnowszego,
globalnego badania dotyczącego
trendów w e-commerce oraz
w zwrotach. Badanie przedstawia
trendy w zwyczajach zakupowych
konsumentów i zachowaniach
detalistów oraz zależności między
rozwojem e-commerce a większą
liczbą zwrotów.

Kluczowe wnioski płynące z badania:
■ 72% detalistów inwestuje w procesy
zarządzania zwrotami.
■ Ponad jedna czwarta detalistów zainwestowała ostatnio w dodatkową
powierzchnię magazynową.
■ 57% konsumentów twierdzi, że posiadanie zrównoważonego programu zwrotów jest ważnym czynnikiem podejmowania decyzji przy
dokonywaniu zakupów online.
■ W ciągu ostatnich 12 miesięcy:
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– 36% detalistów stwierdziło wzrost
liczby zwrotów online.
– 37% detalistów przyznało, że zwroty
zwiększyły ich koszty operacyjne.
– 42% konsumentów potwierdziło, że
zwróciło przynajmniej jedną
sztukę odzieży zakupionej online.
Richard Cawston, Prezes GXO w Europie, powiedział: „Obserwujemy dynamiczny rozwój outsourcingu wśród
detalistów. Pragną oni pozbyć się
ryzyka związanego z ich łańcuchami

BILANS

dostaw. Poszukują takiego partnera
logistycznego, który dzięki zaawansowanej technologii i skali działania,
będzie wspierał rozwój ich biznesów
e-commerce. Szczególnie wobec
coraz większego zapotrzebowania w
obszarze zarządzania zwrotami, dlatego że wymagają one zastosowania
specjalistycznej technologii do optymalizacji zapasów”.
GXO wspiera swych klientów w dostosowaniu się do dynamicznego rozwoju e-commerce zapewniając rozwiązania dotyczące logistyki zwrotów
na wielką skalę. Aż 35% towarów
kupionych online jest zwracanych.
Przewiduje się, że zapotrzebowanie
na usługi logistyki zwrotów wzrośnie
w znaczący sposób. Krajowa Federacja Handlu Detalicznego (NRF) prognozuje, że wydatki w tym obszarze
wzrosną do 604 mld $ do 2025 roku.
Konsekwentna automatyzacja centrów logistycznych GXO zapewnia
coraz większą skuteczność, szybkość
i bezpieczeństwo. Dzięki zastosowaniu własnego oprogramowania oraz
eksperckiej wiedzy w zakresie projektowania łańcuchów dostaw GXO
może tworzyć dedykowane, zautomatyzowane rozwiązania odpowiadające konkretnym potrzebom i prognozować przyszłą wielkość zwrotów
produktów.
Przedstawione wnioski pochodzą
głównie z dwóch badań zleconych
przez GXO i przeprowadzonych przez
Statista. Dane dotyczące detalistów
zostały zebrane od 360 respondentów reprezentujących firmy różnej
wielkości w USA, Wielkiej Brytanii,
Francji i Hiszpanii. Dane konsumenckie pochodzą od około 4,000 respondentów z różnych grup demograficznych. Wyniki zostały uzupełnione
o wewnętrzne dane GXO oraz informacje kontekstowe ze źródeł
zewnętrznych. ◼

„

57% konsumentów twierdzi,
że posiadanie zrównoważonego
programu zwrotów jest ważnym
czynnikiem podejmowania decyzji przy
dokonywaniu zakupów online
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Krajowy Rejestr Długów

DŁUGI I ZATORY
PŁATNICZE
NADAL DUŻE
Spadła liczba zadłużonych
jednoosobowych działalności
gospodarczych, wzrósł natomiast
łączny dług najmniejszych firm.
Obecnie w bazie danych
Krajowego Rejestru Długów Biura
Informacji Gospodarczej
wpisanych jest ponad 182 tys.
takich przedsiębiorców, a suma
ich zaległości finansowych
przekracza już 6,2 mld zł.
a początku zeszłego roku w bazie danych KRD wpisanych było
ponad 190 tys. mikrofirm. Łączna kwota ich zadłużenia sięgała wówczas ponad 5,1 mld zł. Do czerwca
2020 r. przybywało dłużników i rosło
zadłużenie. W czasie pierwszej fali pan-

N

demii do bazy danych KRD wpisanych
było ponad 194 tys. jednoosobowych
działalności gospodarczych, a ich łączny dług sięgnął 5,8 mld zł.
– Od czerwca zeszłego roku liczba
zadłużonych JDG-ów spadła, ale ich
zadłużenie cały czas rosło. To wyraźny
sygnał, że część przedsiębiorców poradziła sobie z kryzysem i wyszła na
prostą. Niestety w dużej mierze najmniejsze firmy, które miały problemy
finansowe przed pandemią i w czasie
jej trwania, nadal mają trudności
z regulowaniem swoich zobowiązań
i pogłębiają zadłużenie. W grudniu
zeszłego roku wartość nieopłaconych
przez najmniejsze firmy zobowiązań
sięgnęła 6,36 mld zł. Zadłużonych na
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tę kwotę było wówczas 187 tys. mikrodziałalności – mówi Adam Łącki, prezes
Zarządu Krajowego Rejestru Długów.
HANDEL, TRANSPORT
I BUDOWNICTWO
Z NAJWIĘKSZYMI PROBLEMAMI
Najbardziej zadłużone jednoosobowe
działalności gospodarcze działają
w branży handlowej. W sumie mają do
spłacenia ponad 1,6 mld zł. Z tego 873
mln zł to dług ponad 20 tys. firm zajmujących się handlem hurtowym.
Natomiast pozostałe 781 mln zł to
zobowiązania 26 tys. firm zajmujących
się sprzedażą detaliczną.
Właśnie w tej branży padł również
rekord w zadłużeniu JDG-ów. Przedsiębiorca handlowy z Bydgoszczy ma do
oddania prawie 11 mln zł – to głównie
nieopłacone rachunki za prąd i zobowiązania wobec firmy faktoringowej.
Drugie w kolejności pod względem
zadłużenia są firmy działające w transporcie. Ponad 20 tys. małych przewoźników musi spłacić zobowiązania na
łączną kwotę 917 mln zł.
– Największym problemem przewoźników są przede wszystkim długie terminy zapłaty w branży transportowej.
Standardowo sięgają one 60 dni. To
oznacza, że ci przedsiębiorcy otrzymują
zapłatę za wykonaną usługę minimum
po dwóch miesiącach. Minimum,
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ponieważ często zdarza się, że ich kontrahenci jeszcze przeciągają terminy.
Dotyczy to w szczególności firm spedycyjnych, które pośredniczą w umowach przewozu. Tymczasem niezapłacone faktury i rachunki to nic innego
jak zamrożone pieniądze – dla firm
i dla całej gospodarki – mówi Andrzej
Kulik, ekspert Rzetelnej Firmy.
Niechlubne podium zamykają najmniejsze firmy z branży budowlanej.
Ponad 33 tys. JDG-ów z tego sektora
ma do spłacenia ponad 860 mln zł.
NAJWIĘKSZE REGIONY PRZODUJĄ
W ZADŁUŻENIU
W podziale na województwa najwyższe zadłużenie notują mali przedsiębiorcy z Mazowsza, którzy mają do
spłacenia 1,08 mld zł. Drugie pod
względem wielkości zadłużenie notują
firmy ze Śląska, które muszą oddać 805
mln zł. Trzecie miejsce zajmują 18 tys.
firmy z Wielkopolski, z długiem sięgającym 638 mln zł.
Średni dług jednoosobowej działalności gospodarczej w Polsce wynosi 34
230 zł. Ale są regiony, w których to
zadłużenie wynosi grubo powyżej średniej krajowej. Jak np. woj. małopolskie
(37 315 zł), mazowieckie (36 939 zł) czy
łódzkie (35 330 zł). Poniżej średniej są
przedsiębiorcy z województw lubuskiego (29 312 zł), opolskiego (30 523
zł) i zachodnio-pomorskiego (30 687 zł).
815 mln zł zamrożone u kontrahentów
Obecnie JDG-i mają do oddania swoim
wierzycielom 6,2 mld zł, ale same również są wierzycielami. Od swoich kontrahentów muszą odzyskać ponad 815
mln zł. Najwięcej od dużych firm oraz
od przedsiębiorstw z branży budowlanej (125 mln zł) i handlowej (101 mln zł).
– W naszej bazie danych wyraźnie
widać, że duże firmy nie płacą na czas
mniejszym podmiotom. Te przedsiębiorstwa i instytucje winne są najmniejszym działalnościom ponad 366
mln zł, co stanowi 45% łącznego zobowiązania wobec JDG-ów. Za nimi znajdują się jednoosobowe działalności
gospodarcze, które mają do oddania

mniejszym partnerom biznesowym
ponad 250 mln zł. Podium zamykają
konsumenci z długiem wartym ponad
194 mln zł – mówi Adam Łącki, prezes
Zarządu Krajowego Rejestru Długów.
Brak płatności na linii firma-firma nieuchronnie prowadzi do zatorów płatniczych, które są zmorą polskiej gospodarki. W przypadku relacji dużej firmy
z małą, często ta pierwsza wykorzystuje
swoją przewagę i przeciąga terminy
zapłaty za produkty lub usługi. Jednak
zobowiązania wobec JDG-ów mają
również inne JDG-i. To też jest efekt
właśnie braku płatności ze strony większych kontrahentów.
– Jeśli mała firma nie otrzyma zapłaty
od swojego kontrahenta, nie będzie w
stanie regulować własnych zobowiązań także wobec pozostałych partnerów biznesowych. Nawet jeśli chce być
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fair wobec innej małej firmy, nie może,
bo i z pustego nawet Salomon nie
naleje. Dlatego zatory płatnicze stanowią ogromną barierę w prowadzeniu
działalności, zwłaszcza dla mikrofirm –
mówi Andrzej Kulik, ekspert Rzetelnej
Firmy.
Co ciekawe, w gronie dłużników najmniejszych firm są również konsumenci. Niestety często na własne życzenie przedsiębiorców, którzy nie zawsze
dopełniają wszystkich formalności przy
podpisywaniu umowy. Taki dokument
jasno określa cenę i zakres prac do
wykonania. Zdarza się, że w trakcie
robót ustnie wprowadzane są dodatkowe zlecenia, o których w umowie
nie ma śladu. To wykorzystują nieuczciwi klienci, dla których brak zapisów w umowie to pretekst, by nie
zapłacić za wykonaną pracę. ◼
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DHL Express. Fot. DHL Express

ELEKTRYCZNE SAMOLOTY
TOWAROWE WE FLOCIE
DHL EXPRESS
DHL Express, światowy lider
międzynarodowych przesyłek
ekspresowych, jako pierwszy na
świecie zamówił dwanaście
w pełni elektrycznych samolotów
towarowych „Alice” firmy Eviation.
Model ten umożliwia liniom
lotniczym – zarówno towarowym,
jak i pasażerskim – posiadanie
floty o zerowej emisji. DHL Express
ma otrzymać elektryczne
samoloty w 2024 roku.
ekarbonizacja działalności to
jeden z głównych filarów strategii Grupy Deutsche Post DHL
na rzecz zrównoważonego rozwoju. W
kwietniu br. DHL Express zakupił 100
w pełni elektrycznych samochodów
dostawczych, a do 2030 roku planuje
powiększyć swoją flotę w Europie o ponad 14 000 takich pojazdów. Podjęte
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działania mają przybliżyć Grupę DHL
do osiągnięcia zerowej emisji dwutlenku węgla w 2050 roku. Oprócz elektryfikacji floty, Grupa inwestuje między
innymi w zrównoważone paliwa lotnicze i budynki neutralne dla klimatu.
– Bardzo poważnie traktujemy kwestie
związane z minimalizacją wpływu
naszej działalności na środowisko naturalne, dlatego elektryfikacja każdego
rodzaju transportu odgrywa dla nas
kluczową rolę. Aby to osiągnąć do
2030 r. w ramach grupy DP DHL, planujemy zainwestować 7 mld euro
w projekty związane z zieloną logistyką,
a 60 proc. naszej floty mają stanowić
pojazdy elektryczne. Zamówienie dwunastu innowacyjnych na skalę światową samolotów elektrycznych czyni
DHL Express nie tylko liderem ekologicznych rozwiązań logistycznych, ale
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też pokazuje, w jakim kierunku będzie
się rozwijać cała branża – mówi Edwin
Osiecki, wiceprezes ds. marketingu
i sprzedaży w DHL Express Polska.
Samolot może być obsługiwany przez
jednego pilota. Ładowanie niezbędne
dla godzinnego lotu potrwa maksymalnie 30 minut. Proces ten może
odbywać się podczas operacji załadunku i rozładunku, co zagwarantuje
terminowość dostarczania przesyłek
przez DHL Express na całym świecie.
Samolot może maksymalnie przewieźć
1 200 kg ładunku, a jego zasięg wynosi
do 815 kilometrów. Natomiast oprogramowanie pokładowe stale monitoruje wydajność lotu, aby zapewnić
optymalne wyniki. W związku z tym
model znakomicie nadaje się do obsługi
tras dowozowych. Warto też zauważyć, że wymaga mniejszych inwestycji
w infrastrukturę stacji.
„Alice” będzie funkcjonować we
wszystkich środowiskach obsługiwanych obecnie przez samoloty tłokowe
i turbinowe. W pełni elektryczny samolot „Alice” będzie można skonfigurować zarówno pod kątem potrzeb przewozu ładunku, jak i pasażerów. Pierwszy
lot prawdopodobnie odbędzie się
jeszcze w tym roku. ◼
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Fitech. Fot. Fitech

Zaawansowana robotyka
w połączeniu z technologiami
automatyzacji i modułami
edukacyjnymi umożliwia
wykonywanie zadań z większą
precyzją niż kiedykolwiek
i zwiększa produktywność
w przemyśle. Chociaż wiele
technologii robotyki, takich jak
sztuczna inteligencja czy IoT, jest
jeszcze w powijakach, nadal jest
to kolosalny skok w porównaniu
z tym, czym dysponowała branża
jeszcze pod koniec lat 80. XX
wieku. Jak wygląda dziś
automatyzacja procesów
produkcyjnych w branży
automotive? Z jakimi wyzwaniami
musi się zmierzyć? Sprawdzamy.
oboty współpracujące, ramiona
robotyczne i Internet Rzeczy
w połączeniu ze sztuczną inteligencją już teraz w wielu firmach produkują dużą część podwozi samocho-

R

AUTOMATYZACJA
PROCESÓW A WYZWANIA
BRANŻY AUTOMOTIVE
dowych, układów napędowych i innych komponentów, z wyjątkiem kilku
prostszych części, które mogą być wykonane przez ludzi. Automatyzacja
procesów produkcyjnych dzieje się na
naszych oczach. Roboty, które opanowały dziś branżę motoryzacyjną, radzą
sobie nawet z najbardziej złożonymi
zadaniami produkcyjnymi i wykonują
je kilka razy szybciej niż ludzie. Tym
bardziej, że coraz trudniej o znalezienie
wykwalifikowanych operatorów produkcji. To jeden z powodów, dla któ-
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rych w fabrykach coraz więcej procesów jest automatyzowanych. Brak siły
roboczej staje się coraz bardziej dotkliwy. Kiedy zaś popyt przewyższa podaż,
automatyzacja procesów produkcyjnych staje się prawdziwym remedium
na te problemy.
AUTOMATYZACJA PROCESÓW
PRODUKCYJNYCH W TROSCE
O LUDZI
Sektor motoryzacyjny zapewnia bezpośrednie i pośrednie miejsca pracy
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13,8 mln Europejczyków, co stanowi
6,1% całkowitego zatrudnienia w UE.
Co ciekawe, tylko 2,6 miliona osób jest
bezpośrednio zatrudnionych przy produkcji pojazdów silnikowych. To oznacza, że przemysł motoryzacyjny nie
tylko bezpośrednio zatrudnia dużą
liczbę pracowników produkcyjnych,
ale także tworzy dodatkowe miejsca
pracy w innych branżach łańcucha
dostaw. - Krzywa urodzeń pokazuje,
jak będzie się kształtował rynek pracowników w przyszłości. Wyraźnie
widać, że liczba urodzeń spada z roku
na rok nie tylko w Europie Zachodniej,
ale także w Polsce. Nie ma więc innej
drogi niż automatyzacja procesów produkcyjnych. Im szybciej i lepiej przygotujemy się do tych wyzwań już dziś,
tym sprawniej firmy będą działać
w przyszłości – zauważa Artur Burian,
manager w firmie Fitech, posiadający
12-letnie doświadczenie w zarządzaniu
projektami w branży budowy maszyn
(Automotive) i instalacji przemysłowych.
LICZY SIĘ JAKOŚĆ
Pierwszą linię produkcyjną uruchomiono ponad 100 lat temu. Od tego
czasu liczba samochodów poruszających się po drogach diametralnie
wzrosła. Automatyzacja procesów
produkcyjnych w branży automotive
to dziś nie tylko odpowiedź na skalę
i chłonność rynku. Istotna jest wydajność oraz wysoka jakość. Wrażliwe
układy, produkowane w fabrykach
a następnie montowane w samochodach, wpływają bezpośrednio na bezpieczeństwo ludzi. Firmy doskonale
zdają sobie z tego sprawę. Jak pokazują wyniki badań, ponad 90% firm
z tej branży automatyzuje się. Branża
motoryzacyjna jest też jedną z najszybciej rozwijających się pod kątem wykorzystania robotów. Jakie inne technologie są tu ważne? – Coraz ważniejszym elementem stają się stacje
testujące. Weryfikują nie tylko to, czy
produkt jest dobrze zmontowany, ale
też czy poprawnie działa. Wiedza na

ten temat pozwala uniknąć np. kosztownego serwisowania. – tłumaczy
Artur Burian z Fitech. - Równie ważne
są systemy traceability, czyli proces
śledzenia i identyfikacji produktu,
który w połączeniu z systemami bazodanowymi pozwala na archiwizowane
wszelkich parametrów produkcyjnych
budowanych podzespołów. – dodaje
Burian.
PIONIERSKA BRANŻA W ZAKRESIE
AUTOMATYZACJI PROCESÓW
PRODUKCYJNYCH
Motoryzacja była jedną z pierwszych
branż, która zastosowała systemy
wizyjne na linii produkcyjnej. Te stoso-
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wane obecnie spełniają wiele funkcji,
bardzo szybko się rozwijają i mają coraz
większe możliwości. Jedną z nich jest
kontrola tego czy produkt został
zamontowany kompletnie i w sposób
prawidłowy. Co jest ważne dla producentów samochodów i ich komponentów? Najważniejsza jest stabilność
produkcji. Cykl życia produktu jest dziś
krótki, a duża dynamika wymusza elastyczność linii produkcyjnej, która musi
być gotowa do dalszych modyfikacji.
Ważna jest możliwość adaptacji do
zmian, tak więc dynamiczna rekcja
dostawcy jest tutaj kluczowa. Automatyzacja procesów produkcyjnych zdecydowanie ją ułatwia. ◼
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GEFCO. Fot. GEFCO

OPERATOR 3PL
WCHODZI NA
RYNEK USŁUG
CO-PACKINGU
GEFCO Polska rozszerza współpracę
z klientami o usługi co-packingu,
realizowane przez oddziały
w Kątach Wrocławskich oraz Psarach
k. Wrocławia. GEFCO wygrało
przetarg na co-packing na etapie
przedłużania kontraktu z wiodącym
producentem artykułów
gospodarstwa domowego oraz
realizuje wysoko zautomatyzowany
proces pakowania termostatów dla
globalnego producenta części
motoryzacyjnych.

W

prowadzenie nowych usług
wiązało się z inwestycjami w
infrastrukturę magazynową
oraz ze zwiększeniem zatrudnienia.
W ramach nowego kontraktu GEFCO
w pełni przejęło od dotychczasowego
podwykonawcy co-packing artykułów
gospodarstwa domowego. Usługa
polega na tworzeniu zestawów sprzedażowych, złożonych z różnych
wariantów produktów domowych
jednorazowego użytku, dostępnych
w większości sieci handlowych
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w Polsce. Pracownicy oddziału GEFCO
w Kątach Wrocławskich nie ingerują w
wyroby jednostkowe, ale zmieniają
sposób ich pakowania przed transportem do punktów sprzedaży.
Produkty pakowane są najczęściej
w kartony SRP, gotowe do wystawienia
na regały sklepowe, w oparciu o aktualne dane sprzedażowe. Główne zadanie GEFCO polega na pakowaniu wyrobów tego samego rodzaju, ale w zakresie obowiązków zespołu jest również
produkcja stojaków promocyjnych na
potrzeby sezonowych kampanii marketingowych. Kompleksowa realizacja
usług magazynowania, transportu i copackingu pod szyldem GEFCO Polska
przyspiesza przepływ informacji oraz
znacznie ułatwia zarządzanie towarem,
który nie przechodzi przez dodatkowe
ręce.
„Rozszerzenie współpracy poprzedziliśmy analizą biznesu klienta i wyborem
najlepszego wariantu kosztowego,
opartego na pracy w systemie liniowym i według zasad lean manage-
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ment. Wcześniej każdy operator podwykonawcy pracował samodzielnie
nad swoim opakowaniem, co zwiększało zapotrzebowanie na powierzchnię roboczą oraz generowało większe
zapasy komponentów w strefie pakowania. Inwestując w sprzęt – przenośniki taśmowe, rolkowe czy ergonomiczne stojaki - wdrożyliśmy proces,
który skupia się na wartości dodanej
dla klienta” – mówi Krzysztof KRÓL,
Lean Manager, GEFCO Polska.
PRZENIESIENIE USŁUGI
CO-PACKINGU Z ZAGRANICZNEGO
CENTRUM DYSTRYBUCYJNEGO
DO POLSKI
Usługę co-packingu zlecił GEFCO również światowy lider produkcji oraz
sprzedaży części motoryzacyjnych, dla
którego operator logistyczny prowadzi
w Psarach k. Wrocławia globalne centrum dystrybucyjne produktów do
samochodowych układów chłodniczych. Dotychczas dolnośląski oddział
GEFCO zarządzał łańcuchem dostaw
wszystkich produktów klienta z kate-

gorii Cooling, ale z wyłączeniem termostatów, których pakowanie odbywało się w centrum dystrybucyjnym
w Niemczech. Powodowało to konieczność kompletacji i wysyłki zamówień
z dwóch krajów, ponieważ polski
magazyn nie posiadał pełnego asortymentu. Mając to na uwadze, klient
podjął decyzję o reorganizacji łańcucha dostaw części, oddając kompleksową obsługę w ręce specjalistów
GEFCO Polska.
Projekt zakładał przeniesienie operacji
co-packingu termostatów z Niemiec
do Polski, łącznie z transferem wysoko
zautomatyzowanej maszyny produkcyjnej do pakowania termostatów. Termostaty trafiają do Polski w opakowaniach zbiorczych ze światowych fabryk
klienta. Magazyn GEFCO opuszcza produkt końcowy, gotowy do dystrybucji
na wszystkie kontynenty.
Co-packing wymagał inwestycji na
terenie największego w Polsce magazynu GEFCO o powierzchni 42 000 m².
Prace objęły reorganizację magazynu
z wykorzystaniem 2000 nowych miejsc
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paletowych oraz 1800 miejsc na półkach typu mezzanine. W sierpniu
GEFCO uruchomi również dodatkową
linię do pakowania manualnego, która
jest odpowiedzią na wzrost liczby
zamówień. Projekt wymagał zatrudnienia blisko 20 operatorów do obsługi
linii automatycznej i manualnej.
„Jeżeli świadczymy dla klienta usługi
związane z magazynowaniem, dystrybucją oraz zarządzaniem transportem,
to również jest on skłonny powierzyć
nam kolejne zadania, takie jak co-packing. Realizacja kontraktu może opierać się na wykorzystaniu aktywów
klienta, ale również możliwe jest zaprojektowanie procesów od podstaw.
Rola GEFCO skupia się na profesjonalnym doradztwie, szukaniu optymalnych rozwiązań ukierunkowanych na
generowanie oszczędności oraz na
dobrej organizacji pracy. Co-packing
w ofercie GEFCO Polska to nowe możliwości rozwoju biznesu oraz wzmocnienie partnerskich relacji z klientami”
– mówi Tomasz KLIMCZAK, Kierownik
Oddziału GEFCO Psary. ◼
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Dachser. Fot. Dachser

CODZIENNIE
Z SOSNOWCA
DO ÜBERHERRN
DACHSER uruchomił codzienne
połączenie z Sosnowca do
Überherrn. Nowa bezpośrednia
linia drobnicowa obsługuje
import i eksport pomiędzy Polską
a Niemcami. Linia zapewnia także
dostawy z Niemiec do Poznania
oraz Wrocławia, przy
wykorzystaniu kontenerów
wymiennych.
owa bezpośrednia linia do
Überherrn została uruchomiona
w odpowiedzi na rosnący wolumen przesyłek ze Śląska i Małopolski
do Europy Zachodniej. Codziennie
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w drogę z Sosnowca do niemieckiego
Eurohubu wyrusza ciężarówka z dwoma kontenerami wymiennymi (swap
body).
– Centrum logistyczne Überherrn
odgrywa szczególną rolę w sieci DACHSER. Pełni funkcję jednego z tzw. Eurohubów – w sumie trzech głównych
węzłów drobnicowej sieci DACHSER.
Ze względu na lokalizację tuż przy
niemiecko-francuskiej granicy jest to
główna platforma przeładunkowa dla
obu tych krajów oraz innych europejskich rynków. Dzięki bezpośredniemu
połączeniu do Überherrn możemy
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zaoferować naszym klientom konkurencyjne czasy dostaw nie tylko do
Niemiec, ale też Francji, Hiszpanii czy
Portugalii – powiedział Marcin Jędrzejczyk, kierownik operacyjny DACHSER
w Sosnowcu.
Linia Sosnowiec-Überherrn obejmuje
również import do dwóch polskich
oddziałów. W drodze powrotnej jeden
z kontenerów odpinany jest we Wrocławiu, skąd wyrusza w trasę do Poznania, a drugi jedzie dalej do sosnowieckiego oddziału DACHSER.
– Codzienna linia Sosnowiec-Überherrn jest przykładem efektywnego
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zarządzania logistyką zaopatrzenia
i dystrybucji w DACHSER. Dopracowane w najdrobniejszych szczegółach,
skoordynowane procesy mają na celu
maksymalne łączenie ładunków, co
pozwala ograniczyć liczbę transportów. Robimy wszystko, aby sprostać
rosnącym potrzebom klientów i jednocześnie optymalizować wykorzystanie naszej floty oraz zredukować ruch
uliczny, a tym samym zmniejszyć szkodliwy wpływ na środowisko. Ponadto
konsolidacja kontenerów przyspiesza
realizację dostaw do odbiorców – podkreślił dr inż. Grzegorz Lichocik, prezes
DACHSER Polska.
DACHSER dysponuje obecnie jedną
z najbardziej rozbudowanych i wydajnych sieci transportowych w Europie,
opartą o gęstą siatkę regularnych połączeń między oddziałami, platformy
przeładunkowe oraz trzy Eurohuby:
w Überherrn, Clermont-Ferrand i Bratysławie, gdzie przesyłki drobnicowe
są konsolidowane w drodze do swoich
miejsc docelowych. Tak precyzyjnie

„

Nowa bezpośrednia linia do
Überherrn została uruchomiona
w odpowiedzi na rosnący wolumen
przesyłek ze Śląska i Małopolski do
Europy Zachodniej

zorganizowany system transportowy
zapewnia oszczędność czasu, energii
i kosztów, gwarantując bezbłędność
dostaw i ich terminowość. Dzięki temu
przesyłki w sieci DACHSER zawsze są
dostarczane zgodnie z planem.
W Polsce DACHSER od 15 lat obsługuje
rodzimych eksporterów i importerów
w zakresie transportu ładunków drobnicowych, logistyki kontraktowej oraz
usług frachtu lotniczego i morskiego,
a także specjalistycznych i kompleksowych usług dla sieci sklepów remontowo-budowalnych – DACHSER DIY
Logistics i branży chemicznej – DACH-
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SER Chem Logistics. Obecnie spółka
dysponuje w Polsce 25 tysiącami
metrów kwadratowych powierzchni
przeładunkowej oraz prawie 33 tysiącami metrów kwadratowych wysokiej
jakości magazynów do obsługi logistyki
kontraktowej. W 2020 roku firma wygenerowała obroty na poziomie 547 milionów złotych, obsługując 1,97 miliona
przesyłek. Aktualnie w kraju działa dziewięć oddziałów firmy: w Warszawie,
Wrocławiu, Poznaniu, Rzeszowie, Gdańsku, Brwinowie, Sosnowcu, Strykowie
i Szczecinie, które obsługują w sumie
blisko 100 regularnych połączeń. ◼
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Ostatnie półtora roku było
dowodem na to, że polski rynek
magazynowy ma się świetnie. Od
dłuższego czasu obserwujemy
jego dynamiczny rozwój, którego
nie spowolniła nawet pandemia.
Popyt na powierzchnię
magazynową utrzymuje się na
stabilnym poziomie, podobnie jak
podaż. Najpopularniejsze
lokalizacje od lat skupiają się
wokół kilku najważniejszych pod
kątem logistycznym regionów,
jednak na znaczeniu zyskują
również inne tereny, np. przy
granicy z sąsiednimi państwami.

TOPOWE LOKALIZACJE W POLSCE
Z punktu widzenia najemcy optymalne
usytuowanie magazynu pod kątem
łańcucha dostaw to zlokalizowanie go
jak najbliżej docelowego klienta.
Szczególnie atrakcyjne są zatem

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

NAJBARDZIEJ
KONKURENCYJNE LOKALIZACJE
MAGAZYNOWE W KRAJU

obszary w ramach największych aglomeracji w Polsce, a także wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych.
Z punktu widzenia inwestora – kryteria
wyboru miejsca są podobne, jednak
każdy gracz instytucjonalny będzie
dążyć do posiadania w swoim portfolio
magazynów, szczególnie tych tradycyjnych, położonych w sześciu największych i najbardziej płynnych hubach
logistycznych w Polsce. Należy do nich

Gdzie najlepiej inwestować?
przede wszystkim Warszawa, ale także
okolice Konurbacji Górnośląskiej,
Polska Centralna, Wrocław, Poznań czy
Trójmiasto. Inne obszary także pozostają atrakcyjne, zwłaszcza w przypadku obiektów wynajętych długoterminowo. Osią zainteresowania nadal
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pozostaje Warszawa i najbardziej rozwinięte huby logistyczne. Hines
w swoim portfolio posiada parki dystrybucyjne przy najbardziej atrakcyjnych logistycznie ośrodkach, do których dołączyły ostatnio kolejne inwestycje we Wrocławiu i w Warszawie.

KOMENTARZ

POWIERZCHNIE MAGAZYNOWE
ZYSKUJĄ NA POPULARNOŚCI
Rozwijająca się sieć autostrad i dróg
szybkiego ruchu korzystnie wpływa
na dalszy rozwój głównych rynków
logistycznych. Dzięki nowym szlakom
drogowym na znaczeniu zyskują także
nowe lokalizacje, zwłaszcza wzdłuż
naszej zachodniej granicy. Postępująca
budowa dróg we wschodniej Polsce
bardzo uatrakcyjni w najbliższych
latach także ten obszar kraju dla rynku
logistycznego. Innym ważnym czynnikiem dla deweloperów, który może
pozytywnie wpłynąć na wzrost zainteresowania daną lokalizacją jest planowanie miejscowe i przeznaczenie terenów pod składowanie i produkcję,
z kolei od strony najemcy kluczowa
jest dostępność pracowników na
wybranym obszarze.
CZEGO OCZEKUJĄ NAJEMCY
I INWESTORZY?
Wybór najlepszej lokalizacji zależy od
kilku czynników. Dla najemców kluczowe jest posiadanie możliwie naj-

bardziej elastycznej i dopasowanej do
potrzeb swojego biznesu powierzchni.
Obecnie dla nowych obiektów istotne
jest także dostarczenie takiej oferty
w możliwie krótkim czasie. Dodatkowym kryterium, coraz częściej podnoszonym w rozmowach z potencjalnymi
klientami, jest tzw. ESG (ang. environmental, social and corporate governance), czyli polityka zrównoważonego rozwoju. To nie tylko slogan, ale
czynnik faktycznie brany pod uwagę
przy podejmowaniu decyzji biznesowych w wielu przedsiębiorstwach.
Inwestorzy i najemcy częściej przyjmują oferty partnerów biznesowych,
którzy posiadają podobne wartości,
etykę działania i aktywnie podchodzą
do zagadnień ochrony środowiska.
Z naszych doświadczeń wynika, że
najemcy są skłonni związać się dłuższą
umową w sytuacji, gdy będzie dla nich
dostępna powierzchnia spełniająca
wszystkie powyższe kryteria. Długoterminowy kontrakt z wiarygodnym finansowo podmiotem będzie też zawsze
atrakcyjny dla inwestorów, którzy

30

w zamian będą w stanie zapłacić
pewną premię za magazyn o takiej
charakterystyce.
TRENDY I NAJNOWSZE
ROZWIĄZANIA
Polski rynek magazynowy czeka dalszy,
dynamiczny rozwój. W kolejnych miesiącach spodziewam się kontynuacji
trendów, które były już widoczne
w 2020 r. W sferze zainteresowania
pozostaną magazyny ostatniej mili,
zlokalizowane jak najbliżej klienta oraz
tradycyjne big boxy. Na pewno
będziemy świadkami dalszych inwestycji w nowoczesne i oparte na technologiach cyfrowych rozwiązania proptech oraz digitalizację, automatyzację
i robotyzację procesów logistycznych.
Ważnym elementem tych technologii
będą rozwiązania proekologiczne.
Dodatkowo istotnym trendem będzie
optymalizacja powierzchni magazynowej. Innym pożądanym kierunkiem,
który dzięki pandemii stał się szczególnie ważny, będą wszelkie udogodnienia dla kadry pracowniczej. ◼

