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PIĘKNĄ MAMY JESIEŃ
Ciepłąmamy jesień i gorące rynki, jak w kalejdoskopie zmieniają się warunki gospodarczei ceny,
które spędzają sen z powiek zarządzającym zakupami.Wczorajsze stawki tracą aktualność, więc
planerzy są bardziej wróżbitami niż zaopatrzonymi w umiejętności i wiedzę profesjonalistami.

Odkąd kontenerowiec„zatkał”jeden ze szlaków, globalne
łańcuchy dostaw zaczęły się zmieniać, czego konse-
kwencją są rozmaite niedobory i zatory w dostawach
na różnych szczeblach złożoności.
Wwolnorynkowej gospodarce ten trudny dlawielu czas
nie jest przeszkodą w realizacji planowanych przedsię-
wzięć, np. edukacyjnych – jak w przypadku stażowego
programu Dachser czy otwarcia pierwszej na świecie
fabryki do produkcji syntetycznego SAF (Sustainable
Aviation Fuel) w EmslandwNiemczech, o czympiszemy
wewnątrz wydania.
Firma P3 na targach EXPO REAL świętowała 20-lecie
działalności na rynku nieruchomości przemysłowych,
jej aspiracje do bycia wiodącym inwestorem na euro-
pejskim rynku znaczone są nowymi realizacjami obiek-
tów logistycznych. A tych powstaje coraz więcej, ku
zadowoleniu firmy AXI IMMO, doradcy inwestycyjnego,
który ogłosił nową strategię zrównoważonego rozwoju.

– Nową misją firmy AXI IMMO poza działalnością typowo biznesową będzie zwrócenie uwagi
wszystkich uczestników rynku, tj. inwestorów, deweloperów, generalnych wykonawców
i najemców, na globalne problemy związane ze środowiskiem i społeczeństwem–mówi Renata
Osiecka, Partner Zarządzająca AXI IMMO.
Kuehene+Nagel opublikował doskonałe wyniki finansowe za III kwartał, potwierdzając trend
wzrostowy w usługach logistycznych na znacznych poziomach i prognozując utrzymanie się
ograniczonej sytuacji rynkowej. Operatorzy logistycznimają ręce pełne pracy, szybko rozwijające
się rynki stymulują do jeszczewiększego tempa. Zapowiedziała to firma FMLogisticwogłoszonej
strategii podwojenia przychodów do 2030 roku.
Cécile Arnaud, director of international development Hardis Group, w „4 pytaniach do…”
opowiada o wizji rozwoju firmy, przeszkodach stojących na jej drodze i pasji szczęśliwej mamy.
W komentarzu Krzysztofa Oflakowskiego czytamy o gwałtownie rosnących cenach transportu
lotniczego, które nigdy wcześniej nie notowały tak dużych wzrostów. Widać jak na dłoni, że
pandemia zbiera zwoje żniwo w postaci rosnących cen usług.
Tylko w piosence możemy usłyszeć, że„piękną mamy jesień, cichą i pogodną”. W logistycznych
łańcuchach dostaw monsuny zmian targają spokojną dotąd rzeczywistością dostaw.

Andrzej Szymkiewicz, Redaktor naczelny
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Logistyka stale się rozwija.
Podobnie jest z wymaganiami
wobec pracownikóww tej branży.
Dlatego Dachser nieustannie
inwestuje w kształcenie
przyszłych specjalistów
i menedżerów.W tym roku do
programu stażowego przystąpiło
w Niemczech 583 praktykantów
i 30 studentów.W Polsce swoją
przygodę z Dachser tej jesieni
rozpocznie 14 stażystów.

N
iezależnie od tego, czy chodzi
o transport żywności, towarów,
czy zaopatrzenie szpitali i gabi-

netów lekarskich w środki medyczne,
logistyka odgrywawnaszym codzien-
nymżyciuważną rolę. Jak jest ona istot-
na, przekonaliśmy się w czasie pande-
mii. Pracownicy Dachser dzięki swojej
wiedzy i zaangażowaniu zapewnili cią-
głość łańcuchówdostaw,wnosząc tym
samym istotny wkład w funkcjonowa-
nie całego społeczeństwa.

WPANDEMII LOGISTYKA
ZYSKAŁA NA ZNACZENIU
Wizerunekbranży logistycznej poprawił
się w czasie kryzysu. Sektor ten stał się
bardziej atrakcyjny na rynku pracy
dzięki perspektywie stabilnej, obiecu-
jącej kariery zawodowej. „Ze względu
na to, że wiele targów pracy zostało
odwołanych, mieliśmy ograniczone
możliwości organizowania spotkań
informacyjnych oraz samych staży.

Etap rekrutacji do naszego programu
był w tym roku dość trudny” – przy-
znajeVeraWeidemann, Headof Corpo-
rate Human ResourceswDachser. Tym
bardziej zadowalający jest fakt, że udało
się przyciągnąć 600 utalentowanych
młodych ludzi, którzy rozpoczynają
swoją karierę zawodowąwniemieckich
oddziałachDachser.Wśród nowoprzy-
jętych jest 90 początkujących kierow-
cówciężarówek – to zawód, który dużo
zyskał w oczach opinii publicznej pod-
czas pandemii koronawirusa.

SATYSFAKCJONUJĄCE
WYNIKI REKRUTACJI
Dachser jest zadowolony z zaintereso-
wania swoim programem stażowym.
Zwłaszcza że biorąc pod uwagę dane
niemieckiej Federalnej Agencji Pracy,
liczba młodych osób ubiegających się
ostanowiskostażystywtymrokuspadła
o 32 tysiące, przez co wiele wakatów
pozostało nieobsadzonych. „Pomimo
tych wszystkich wyzwań, pozostajemy
wierni naszej idei odpowiedzialności za

rozwój młodych talentów, ponieważ
dobrze wyszkoleni pracownicy są pod-
stawąnaszej działalności.Wciąguostat-
niego półtora roku nasi stażyści i stu-
denciwykazali się ogromnąmotywacją
do pracy, przyczyniając się do sukcesu
firmy. Przez cały czas udało nam się
utrzymać wysoką wydajność i jakość
naszych usług. Było to możliwe przede
wszystkimdzięki poświęceniu i zaanga-
żowaniu naszych pracowników”– pod-
kreśla Burkhard Eling, CEO Dachser.
Dachser, jako firmarodzinna,przywiązuje
dużą wagę do wysokiej jakości szkoleń
połączonych z dzieleniem się wiedzą.
Stażyści stanowią około 10%pracowni-
ków.Dotychczaswprogramach szkole-
niowych Dachser wzięło udział łącznie
1 699 praktykantów i studentów. Naj-
większą, liczącą 283 osób, grupę wśród
tegorocznych stażystów stanowią spe-
dytorzy i logistycy, na drugim miejscu
sąmagazynierzy –121praktykantów.W
Polsceprogramstażowy jest realizowany
już od 10 lat.W tym czasie skorzystało z
niego 115młodych ludzi. ◼

Dachser. Fot. Dachser

KOLEJNA EDYCJA
PROGRAMU
STAŻOWEGO
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K
uehne+Nagel i Lufthansa Cargo
porozumiały sięwzakresiepromo-
cji i wykorzystania paliwa synte-

tycznego od organizacji pozarządowej
atmosfair z siedzibąwBerlinie. Dostaw-
cy usług logistycznych wspólnie zobo-
wiązali sięwspieraćpierwszyna świecie
zakład produkcyjny syntetycznego SAF

w Werlte, Emsland (Niemcy), kupując
25 000 litrów paliwa rocznie przez na-
stępne pięć lat. Paliwa syntetyczne nie
są jeszcze produkowane przemysłowo,
są dostępne tylkow ilościach laborato-
ryjnych. Paliwo to uważane jest za pali-
woprzyszłości, zdolne zredukowaćemi-
sję CO₂ silników lotniczych do zera.

Yngve Ruud, członek zarządu Kueh-
ne+Nagel, odpowiedzialny za logi-
stykę lotniczą, skomentował: „Już
teraz, dzięki SAF, nasi klienci mogą
uniknąć emisji dwutlenku węgla ze
swoich przesyłek. Wspierając pierw-
szą produkcję paliwa typu power-to-
liquid wraz z Lufthansa Cargo, wysy-
łamy mocny komunikat o naszym
zaangażowaniu, zapraszając jedno-
cześnie naszych kolegów z branży
i klientów do przyłączenia się do two-
rzenia niskoemisyjnej gospodarki
przyszłości już dziś”.

Kuehne+Nagel. Fot. Kuehne+Nagel

KUEHNE+NAGEL
I LUFTHANSA CARGO
REDUKUJĄ EMISJĘ CO₂
Organizacja atmosfair otwiera pierwszą na świecie fabrykę do produkcji
syntetycznego SAF (Sustainable Aviation Fuel) w Emsland w Niemczech.
Kuehne+Nagel i Lufthansa Cargo są jednymi z pierwszych klientów.
Power-to-Liquid jest uważana za technologię przyszłości dla neutralnego
pod względem emisji CO₂ paliwa lotniczego.
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„Wyraźnie widzimy rozwiązanie, dzięki
któremu zredukujemy emisje z opera-
cji lotniczych, dzięki stosowaniu synte-
tycznych, zrównoważonych paliw lot-
niczych. To zaangażowanie po raz
kolejny pokazuje, że aktywnie sta-
wiamy czoła wyzwaniom związanym
z ochroną klimatu”, Dorothea von
Boxberg, dyrektor generalny Lufthansa
Cargo, wyjaśniła strategiczne tło part-
nerstwa z Kuehne+Nagel.
Zwłaściwościami niemal identycznymi
jak konwencjonalne paliwo do silni-

ków odrzutowych, zrównoważone
paliwa lotnicze są filaremna drodze do
neutralnegopodwzględememisji CO₂
transportu. Istnieją dwa główne
rodzaje zrównoważonego paliwa lot-
niczego – bio SAF i syntetyczny SAF.
Do tej pory Kuehne+Nagel i Lufthansa
Cargo wykorzystywały bio SAF do
zmniejszenia śladu węglowego
w transporcie lotniczym. Podczas gdy
bio SAF jest produkowany z biomasy
(produktów odpadowych i surowców
o niskiej zawartości węgla), podsta-

wowym źródłem energii i surowcami
do produkcji syntetycznego SAF są
odnawialna energia elektryczna, woda
i dwutlenek węgla (CO₂). Syntetyczny
SAF jest uważany za długoterminowe
rozwiązanie dla przemysłu, ponieważ
może być produkowany bez ograni-
czeń związanych z dostawami bio-
masy i może zredukować emisje do
100%.
Więcej informacji na temat zrównowa-
żonej oferty paliw lotniczych Kuehne
+Nagel można znaleźć tutaj. ◼

https://home.kuehne-nagel.com/-/services/air-freight/sustainable-aviation-fuel


https://intensitycalculator.camso.co/
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T
ECH LIGHT specjalizuje się w pro-
jektowaniu, produkcji i sprzedaży
gotowych rozwiązańoświetlenio-

wych.Firma,corokuwprowadzanarynek
nowewzoryprofili odpowiadająceaktu-
alnympotrzebomklientów.TECHLIGHT
rozwija produkcję profili aluminiowych,
taśm ledowych i osłonek z poliwęglanu
odpornychnapromieniowanieUV.Firma
działa na polskim rynku od 2014 roku.
– Po kilku latach obecności nawarszaw-
skiej Pradze Południe zdecydowaliśmy
się przenieść naszą działalność opera-
cyjnąpozaWarszawę.Wśródkilku zapro-
ponowanych lokalizacji, magazyn
wKonikuNowymokazał się najlepszym
wyborem,zgodnymzoczekiwaniamitzn.
oferował wysoki standard powierzchni i
był dostępny do wynajęcia od zaraz –
mówi Anna Szostek, Prezes,TECH LIGHT.
FirmaTECHLIGHTjużwsierpniubr.wpro-
wadziła się na nową powierzchnię, na
którąskładasię1000mkw.hali i 200mkw.
biura. Nowa siedziba przejęła funkcję
centrummagazynowego i dystrybucyj-
nego, a z czasem także rozpocznie się w
niej lekka produkcja. Obecnie trwają
pracedostosowującepowierzchniępra-
cowniczo-socjalną dowymagań firmy.
–Klientmiałbardzosprecyzowaneocze-
kiwaniawzględemnowejsiedzibygłów-
nej.Wgręwchodziłyparkimagazynowe
dostępne do wynajęcia od zaraz, naj-
chętniej w warszawskiej I lub II strefie

z dobrą ekspozycją z obwodnicy i kom-
fortowymwjazdemnadrogę szybkiego
ruchu. Nie bez znaczenia przy wyborze
Panattoni A2 Warsaw East Park okazała
się duża elastyczność dewelopera oraz
pomoc w zaprojektowaniu nowego

biura –wyjaśniaArturCharkiewicz, Kon-
sultantwdziale Powierzchni Przemysło-
wych i Logistycznych, AXI IMMO.
– Panattoni A2 Warsaw East Park to
obiekt składający się z trzech nowocze-
snych hal magazynowych o łącznej
powierzchni 88000mkw., zapewniający
wysoką jakość składowania, a także ofe-
rujący możliwość przystosowania do
lekkiej produkcji. Park logistyczny
wyróżniasięwysokimstandardemmaga-
zynów (klasa A) i nowoczesną

powierzchnią budynków biurowych
zprzestrzennymioknami.Wewszystkich
naszych inwestycjach zwracamyuwagę
naproekologiczne rozwiązania zgodnie
z przyjętą w firmie koncepcją zrówno-
ważonego rozwoju Go Earthwise. Dla-
tego też nasz park posiada certyfikację
w systemie BREEAM na poziomie„Very
Good”. Te niewątpliwe atuty naszego
parkumagazynowego,wpołączeniu ze
świetną lokalizacjąprzy autostradzieA2,
przekładają się na kolejną sfinalizowaną
transakcję, z czego bardzo się cieszymy

– podkreśla Magdalena Kot, Leasing
Manager Panattoni.
PanattoniA2WarsawEastParktocentrum
logistyczne, które docelowo stworzy
komplekstrzechhalołącznejpowierzchni
88 000 mkw. Inwestycja znajduje się tuż
przy autostradzie A2, w pobliżu węzła
"Konik", zaledwie20kmdoMińskaMazo-
wieckiego i24kmdoWarszawy.Centrum
magazynowespełniawymaganiazgodne
ze standardami systemu BREEAM na
poziomie„VeryGood”.◼

AXI IMMO

TECH LIGHT MA
NOWĄ LOKALIZACJĘ
PODWARSZAWĄ
Firma TECH LIGHT, producent i projektant profili oświetleniowych LED,
zdecydowała się na relokację do parku magazynowego Panattoni A2
Warsaw East Park położonego tuż przy węźle„Stary Konik”niedaleko
Warszawy. Najemca wprowadził się na 1200mkw. powierzchni
magazynowej i biurowej już w sierpniu. Kompleksową usługę doradczą
firmie TECH LIGHT zapewniła firma AXI IMMO.
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Podczas targów EXPO REAL, P3
Logistic Parks świętuje 20-lecie
działalności, firma aspiruje do
bycia wiodącym inwestorem na
europejskim rynku. P3 planuje
wzrost poprzez inwestycje i dalszy
rozwój projektów deweloperskich.

C
zas targów Expo Real 2021 to
również dwudziesta rocznica
działalności inwestora i dewe-

lopera P3 Logistic Parks („P3”). P3 zo-
stało założone w czeskiej Pradze na
początku tego tysiąclecia i po skrom-
nych początkach, stało się jednym
z pięciu najważniejszych graczy na
europejskim rynku nieruchomości lo-
gistycznych. P3 posiada obecnie około
6,3 miliona m² powierzchni magazy-
nowych klasy A zlokalizowanych na
11 europejskich rynkach. Ma też po-
nad 450 klientów, którzy działająw ob-
szarze handlu detalicznego, handlu

internetowego, logistyki (3PL) i sekto-
ra motoryzacyjnego.
P3 wkroczyło na szczególnie dyna-
miczną ścieżkę wzrostu w 2016 roku,
gdy zostało kupione przez GIC, singa-
purski państwowy fundusz inwesty-
cyjny. Od tamtego momentu firmie

udało się niemal podwoić swąwartość,
która obecnie wynosi około
7 mld euro. Ponadto w tym czasie P3
zbudowało około 1,8 miliona m²
nowych powierzchnimagazynowych,
a w planach ma kolejne 800 000 m².

Rozwojowi P3 pomogły warunki ryn-
kowe, które okazały się sprzyjające dla
dostawcówpowierzchni logistycznych,
a także szybsze upowszechnienie się
handlu przez internet oraz ewolucja,
która dokonała się w zwyczajach zaku-
powych konsumentów.
Frank Pörschke, CEO P3 Logistic Parks
mówi:„P3 rozrosło się i jest teraz dyna-
miczną, fascynującą firmą, która ma
aspiracje, by stać się wiodącym inwe-
storemwobszarze europejskich nieru-
chomości logistycznych. Jesteśmy
firmą międzynarodową, która jest
obecna na różnych rynkach, co jest
cechą wyjątkową wśród inwestorów.
Nasze największe atuty to długotermi-
nowaperspektywaw zakresie inwesty-
cji, rozwoju i własności zarządzanych
przez nas nieruchomości, a także pełen
zakres oferowanych usług – od prze-
targu i budowy po zarządzanie akty-
wami i nieruchomościami. Pragniemy
zapewniać naszym klientom przy-
datne im umiejętności i odpowiednie
nastawienie, które umożliwi osiąganie
doskonałości, a jednocześnieoferować
świetne miejsce pracy, gdzie będą
mogły się rozwijać największe talenty”.
W ciągu najbliższych XX lat P3 planuje
wzrost poprzezdalszy rozwój działalno-
ści deweloperskiej oraz poszukiwanie
możliwości inwestycyjnych – dotyczy
to zarówno dużych, ogólnoeuropej-
skichportfeli, jak imniejszych transakcji,
skupionychnapojedynczych aktywach
na rynkach lokalnych.

Otis Spencer, CIO P3 mówi: „Rynek jest
mocno rozgrzany, ale opierając się na
naszymdoświadczeniu inwestycyjnym,
dostrzegamy szereg atrakcyjnychmoż-
liwości. Będziemy nadal aktywnie pro-
wadzić transakcje i zwiększaćnaszeport-

P3. Fot. P3

ROCZNICOWE
OBCHODY
PLANOWEJ
AKTYWNOŚCI

Jesteśmy firmą międzynarodową,
która jest obecna na różnych rynkach,
co jest cechą wyjątkową wśród
inwestorów

„
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folio. Niedawno sfinalizowaliśmy zakup
portfela o powierzchni 112 000 m²
wHiszpanii, aobecnie jesteśmywtrakcie
realizacji kilku innych transakcji zlokali-
zowanych w różnych państwach euro-
pejskich”.
DavidMarquina, CDOP3mówi:„Rozwój
poprzez budowę nowych obiektów to
jedna z naszychnajmocniejszych stron,
dlatego postrzegamy go jako główne
źródło wzrostu. W wielu krajach naj-
większym problemem jest obecnie
brak dostępnych gruntów, ale nasze
zespoły prowadzą ścisłą współpracę
z partnerami w celu pozyskiwania
gruntów i projektowania powierzchni
magazynowej odpowiadającej specy-
ficznym wymaganiom naszych klien-
tów. Tam, gdzie jest to możliwe, kon-
centrujemy się na inwestycjachw tere-
nach poprzemysłowych (typu
„brownfield”), co z punktu widzenia
ochrony środowiska naturalnego sta-
nowi najwłaściwsze rozwiązanie.
Ponadto,mimo tego, że specjalizujemy

się w realizacji powierzchni logistycz-
nych, nasze umiejętności pozwalają
namrównieżdostarczaćbardzowyspe-
cjalizowane obiekty przeznaczone np.
do obsługi logistyki ostatniejmili, prze-
chowywania danych czy magazyno-
wania w chłodniach”.
Bartłomiej Hofman,ManagingDirector
P3 Logistic Parks w Polsce, dodaje:
„Podobnie jak dla całej grupy, tak i dla
nas ostatnie lata to czas dynamicznego
rozwoju oraz ekspansji na nowych ryn-
kach.Wpoczątkowych latachdziałalno-
ści w Polsce firma skupiała się na roz-
wojuparkówlogistycznychnagłównych
rynkachmagazynowychwkraju takich
jak Warszawa, Polska Centralna oraz
Poznań. Od ponad 2 lat dywersyfiku-
jemy nasz portfel inwestując w istnie-
jące obiekty oraz rozbudowując bank
ziemi także napozostałych kluczowych
rynkach takich jak Wrocław, Łódź
i Gdańsk. Jednocześnie cały czas aktyw-
nieposzukujemyatrakcyjnychgruntów
podnowe inwestycje.Ostatnie kwartały

to dla całego zespołu bardzopracowity
okres. Obecnie w budowie mamy 140
000 m2 powierzchni logistycznej a od
początku tego roku przekazaliśmy
naszym klientom obiekty o łącznej
powierzchni ponad 60 000 m2“.
XX symbolizuje 20 lat obecności P3 na
rynku. Symbol ten wybrano ze
względu na jego odważny charakter,
a także wyraźną sugestię dotyczącą
przyszłości. P3 to jedna z najsilniejszych
oraz najlepiej rozpoznawalnychmarek
w dziedzinie nieruchomości. Jest też
synonimemdobrej obsługi ponad 450
swoich klientów i sieci dostawców. W
2021 roku P3 odnotowała największy
wzrost siły marki w Europie południo-
wej i otrzymała nagrodę specjalną„The
Strongest Brand Growth in Europe”we
wszystkich kategoriach nieruchomości
przyznawaną przez EUROPEAN REAL
ESTATE BRAND INSTITUTE.
Więcej informacji o 20-letniej historii P3
możnaznaleźćwnowymfilmiewypro-
dukowanym z okazji jubileuszu. ◼

https://www.youtube.com/watch?v=DehtfGEEUyM
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Z początkiemwrześnia funkcję
kierownika oddziału Dachser
wWarszawie objął Andrzej
Waszczuk. Zastąpił na tym
stanowisku Annę Trzcińską-
Śliwińską, która teraz odpowiada
za rozwój biznesu w Polsce
Wschodniej.

A
ndrzej Waszczuk jest manage-
rem z 25-letnim doświadcze-
niem w branży logistycznej.

Z Dachser związany jest od 2015 roku i
dotychczas odpowiadał za logistykę
kontraktowąw Polsce. Ukończył studia
na Wydziale Zarządzania Politechniki
Lubelskiej oraz studia podyplomowe z

zarządzania łańcuchemdostawwSzko-
le Głównej Handlowej wWarszawie.
Waszczuk będzie łączył funkcję kierow-
nika oddziału Dachser wWarszawie ze
swoimi dotychczasowymi obowiąz-
kami związanymi z logistyką kontrak-
tową do momentu powołania jego
następcy.
Dachserod15 latdziałanapolskimrynku
obsługując eksporterów i importerów
w zakresie transportu ładunków drob-
nicowych, logistyki kontraktowej oraz
usług frachtu lotniczego i morskiego, a
także specjalistycznych i komplekso-
wych usług dla sieci sklepów remon-
towo-budowlanych–DachserDIY Logi-

stics i branży chemicznej – Dachser
ChemLogistics. Obecnie spółka dyspo-
nujewPolsce25 tysiącamimetrówkwa-
dratowychpowierzchniprzeładunkowej
oraz prawie 33 tysiącami metrów kwa-
dratowychwysokiej jakościmagazynów
do obsługi logistyki kontraktowej.
W 2020 roku firma wygenerowała
obroty na poziomie 547 milionów zło-
tych, obsługując 1,9 miliona przesyłek.
Aktualniewkrajudziaładziewięćoddzia-
łówfirmyzlokalizowanychwWarszawie,
Wrocławiu, Poznaniu, Rzeszowie, Gdań-
sku, Brwinowie, Sosnowcu, Strykowie
i Szczecinie, które obsługują w sumie
blisko 100 regularnych połączeń. ◼

Dachser. Fot. Dachser

NOWY KIEROWNIK
WARSZAWSKIEGO
ODDZIAŁU DACHSER
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A
XI IMMO chce świadomie
uczestniczyć w procesie wpro-
wadzania zmian na rynku nie-

ruchomości komercyjnych i poprzez
swoją działalność zachęcić kolejne
podmioty, w tym klientów, parterów
biznesowych i pracowników, do pod-
jęcia podobnych działań.
– Nową misją firmy AXI IMMO poza
działalnością typowo biznesową

będzie zwrócenie uwagi wszystkich
uczestników rynku tj. inwestorów,
deweloperów, generalnychwykonaw-
ców i najemców na globalne pro-
blemy związane ze środowiskiem
i społeczeństwem.Wprowadzenie zie-
lonych rozwiązań czy podjęcie odpo-
wiednich kroków w tym kierunku to
już nie tylko domena dużych korpo-
racji, ale także mniejszych podmio-

tów, które chcą aktywnie brać udział
w tym procesie. Zarządzanie zmianą
jest długotrwałe, dlatego jesteśmy
świadomi, że część ze wskazanych
obecnie postanowień po czasie zastą-
pią inne. Chcemy pozostać elastyczni
w swoich postanowieniach i realizo-
wać takie założenia, które przyniosą
największe korzyści dla środowiska
i społeczeństwa – wyjaśnia Renata
Osiecka, Partner Zarządzająca, AXI
IMMO.
FirmadoradczaAXI IMMO reprezentuje
sektor nieruchomości komercyjnych
i jest świadoma swojego bezpośred-
niego i pośredniegowpływuna środo-
wisko. Przygotowując zrównoważony

AXI IMMO. Fot. AXI IMMO

AXI IMMO
Z NOWĄ STRATEGIĄ
ZRÓWNOWAŻONEGO
ROZWOJU
Dbałość o środowisko, społeczeństwo, jak i zmiany w zakresie zarządzania
firmą to elementy, które znalazły się w zrównoważonym zielonym
manifeście firmy doradczej AXI IMMO. Publikując dokument AXI IMMO
POWERTO GREEN, firma dołącza do globalnego trendu związanego
z wprowadzaniemw przedsiębiorstwach strategii ESG (Environmental,
Social, Corporate Governance).
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manifest„AXI IMMOPOWERTOGREEN”,
zdecydowała się rozpocząć długą
drogę w realizacji strategii ESG, czyli
działań związanych ze zmianami śro-
dowiskowymi, społecznymi i zarządza-
nia firmą. Jednym z pierwszych ele-
mentów strategii jest wprowadzenie
szeroko zakrojonych działań na rzecz
ochrony środowiska. AXI IMMO chce
nieść przykład dla swoich partnerów
biznesowych i klientów, a także brać
czynny udział rozszerzaniu świadomo-
ści pracowników.
– Jesteśmy świadomi, że wprowadze-
nie dużych, niemal natychmiastowych
zmian, zamiast im sprzyjaćmoże przy-
nieść odwrotny efekt. Dlatego chcemy
krok po kroku sumiennie realizować
postanowienia i wspólnie decydować
o kolejnych. Liczymy na wprowadze-

niewiększej równowagiwnaszej orga-
nizacji, ponieważ to zdecydowanie
najlepsza droga do tego, aby każdy
pracownik czuł się potrzebny, a jego
głos został dostrzeżony – dodaje
Renata Osiecka.
– Wśród zaplanowanych działań mar-
ketingowych związanych z wprowa-
dzeniem zrównoważonegomanifestu
AXI IMMOPOWERTOGREENniemogło
zabraknąć spójnej komunikacji wizu-
alnej. Jednym z pierwszych działań
zwracających uwagę naszych klien-
tów i partnerów biznesowych będzie

dołączenie specjalnej stopki informu-
jącej o rozpoczęciu procesu zmian
worganizacji. Akcji tej będzie towarzy-
szyć okazjonalny mailing. Przygotu-
jemy również specjalne miejsce na
stronie www, aby każdy miał swo-
bodny dostęp do naszego programu

i założeń. Oficjalnie AXI IMMO POWER
TO GREEN zainauguruje w piątek 22
października podczas akcji sprzątania
Kampinoskiego Parku Narodowego –
podsumowuje Monika Rykowska,
Dyrektor Działu Analiz Rynkowych
i Marketingu, AXI IMMO. ◼

Wprowadzenie
zielonych rozwiązań czy
podjęcie odpowiednich
kroków w tym kierunku
to już nie tylko domena
dużych korporacji, ale
także mniejszych
podmiotów, które chcą
aktywnie brać udział
w tym procesie.

„

Monika Rykowska, Dyrektor Działu Analiz Rynkowych i Marketingu, AXI IMMO

Renata Osiecka, Partner Zarządzająca AXI IMMO
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Silnyglobalnypopytnausługi
transportowe.Wysoka intensywność
usługdlanieprzewidywalnych
łańcuchówdostaw.Wszystkie
jednostki biznesowebyływstanie
przekroczyćwyniki zpoprzedniego
roku. Prognozyutrzymania
ograniczonej sytuacji rynkowej
wnadchodzącychmiesiącach.

G
rupa Kuehne+Nagel w trzecim
kwartale 2021 roku po raz ko-
lejny odnotowała doskonałe

wyniki biznesowe.Wszystkie jednostki
biznesowe były w stanie przekroczyć
wyniki z poprzedniego roku.Wynoszą-
ce 21,8 mld CHF, obroty netto Grupy
w pierwszych dziewięciu miesiącach
2021 r. były prawie o 50% wyższe niż
w analogicznym okresie ubiegłego
roku, a EBIT ponad dwukrotnie prze-
kroczył 1,8 mld CHF.

Dr Detlef Trefzger, dyrektor generalny
Kuehne + Nagel International AG,
powiedział: „W obecnej sytuacji i trud-
nymi do zaplanowania łańcuchami
dostaw eksperci Kuehne+Nagel nie-
strudzenie pracują nad wdrożeniem
najlepszychmożliwych rozwiązań logi-
stycznych dla naszych klientów. Jeste-
śmy na dobrej drodze i ponownie
udało nam się osiągnąć doskonały

wynik biznesowy. W nadchodzących
miesiącach nie spodziewamy się żad-
nych istotnych zmian w odniesieniu
do ograniczonej sytuacji rynkowej.

LOGISTYKAMORSKA
W trzecim kwartale 2021 r. wymaga-
jące środowisko rynkowe w logistyce
morskie, z zatłoczonymi portami i nie-
zsynchronizowanymi łańcuchami

Kuehne+Nagel. Fot. Kuehne+Nagel

WYNIKI FINANSOWE
GRUPY KUEHNE+NAGEL
W TRZECIM KWARTALE
2021 ROKU

Tab. Bilans Kuehne+Nagel

Grupa Kuehne+Nagel
CHFmln

9M
2021

9M
2020 Δ Q3

2021
Q3
2020 Δ

Obrót netto 21,841 14,839 47% 8,568 5,031 70%

Zysk brutto 6,871 5,516 25% 2,544 1,866 36%

Wynik operacyjny
(EBITDA) 2,369 1,399 69% 971 600 62%

EBIT 1,825 790 131% 789 371 113%

Zysk za okres 1,342 575 133% 578 266 117%
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dostaw, wymagało szczególnie wyso-
kiego poziomu wsparcia i wynikającej
z tego niższej wydajności logistycznej.
Morska jednostka biznesowa nadal
koncentrowała sięna transporcie towa-
rów o złożonych wymaganiach.
W ciągu pierwszych dziewięciu mie-
sięcy 2021 r. wolumeny kontenerów
wynoszące 3,4 mln TEU były nieco
wyższe niżwpoprzednim roku. Obroty
netto jednostki wyniosły 9,1 mld CHF,
a EBIT 991mln CHF.Współczynnik kon-
wersji wyniósł 52,5%.
Dział logistykimorskiej Kuehne+Nagel
zajmie się logistyką projektu „Haru
Oni”Siemens Energy. Jest to pierwsza
na świecie komercyjna instalacja do
produkcji wodoru dla paliw syntetycz-
nych.

LOGISTYKA LOTNICZA
Przy silnymwzrościewolumenówdział
logistyki lotniczej w trzecim kwartale
2021 r. po raz kolejny odnotował
wzrost udziału w rynku. Ograniczone
na całym świecie zdolności ładunkowe
wymagały rozwiązań dostosowanych
do potrzeb klienta. Nadal istnieje duże
zapotrzebowanie nausługi dla produk-
tów farmaceutycznych i podstawo-
wych, a także dla e-commerce.
Wolumen przewozów lotniczych
w pierwszych dziewięciu miesiącach
2021 r. był o około 50% wyższy niż
w analogicznymokresie roku poprzed-
niego i wyniósł 1,6 mln ton, z czego
około 20% toefekt przejęcia chińskiego
spedytora lotniczego Apex. Obroty
netto wyniosły 6,6 mld CHF, a EBIT

645 mln CHF. Współczynnik konwersji
wyniósł 41,2%.
QuickSTAT, globalna sieć dla krytycz-
nych czasowoprzesyłek farmaceutycz-
nych, została rozszerzonaonowąwieżę
kontrolną w Singapurze.

LOGISTYKA DROGOWA
Dział logistyki drogowej w trzecim
kwartale 2021 r. ponownie był w stanie
znacząco zwiększyć wolumen przesy-
łek Wykorzystanie przepustowości
sieci byłowysokie, szczególniew Euro-
pie; popyt utrzymywał się również
w Ameryce Północnej. Popyt na
cyfrowe rozwiązanie do globalnej
odprawy celnej był szczególnie duży.
Obroty netto jednostki za pierwsze
dziewięć miesięcy 2021 r. wyniosły
2,7 miliarda CHF, a EBIT prawie się
podwoił do75milionówCHFwporów-
naniu z analogicznym okresem ubie-
głego roku.
Cyfrowa platforma rezerwacji trans-
portu drogowego, eTrucknow, ponow-
nie odnotowała silny wzrost. Usługa,
która do tej pory koncentrowała się
głównie na Azji, jest obecniewdrażana
na całym świecie i jest już dostępna w
ponad 20 krajach.

LOGISTYKA KONTRAKTOWA
W trzecim kwartale 2021 roku logi-
styka kontraktowa odnotowała bardzo
wysokie wykorzystanie mocy produk-
cyjnych, szczególnie w Ameryce Pół-
nocnej. Wysoka liczba zamówień
została ponownie odnotowanaw sek-
torach e-commerce i farmacji.
Ze względu na zbycie działalności
w Wielkiej Brytanii na początku roku
obroty nettowwysokości 3,4mld CHF
w pierwszych dziewięciu miesiącach
2021 r. były niższe niż w roku poprzed-
nim. EBIT poprawił się do 114mln CHF.
W III kwartale 2021 roku dział logistyki
kontraktowej pozyskał kolejnych klien-
tów na magazynowanie szczepionek.
W tym celu istniejące centrum dystry-
bucji z kontrolowaną temperaturą
w Belgii jest obecnie rozbudowywane
do łącznej powierzchni 25 000mkw. ◼

Tab. Logistyka morska

CHFmln 9M
2021

9M
2020 Δ Q3

2021
Q3
2020 Δ

Obrót netto 9,146 5,163 77% 3,904 1,777 120%

Zysk brutto 1,889 1,051 80% 809 378 114%

EBIT 991 304 226% 487 137 256%

Tab. Logistyka lotnicza

CHFmln 9M
2021

9M
2020 Δ Q3

2021
Q3
2020 Δ

Obrót netto 6,578 3,703 78% 2,602 1,243 109%

Zysk brutto 1,567 957 64% 608 315 93%

EBIT 645 350 84% 239 169 41%

Tab. Logistyka drogowa

CHFmln 9M
2021

9M
2020 Δ Q3

2021
Q3
2020 Δ

Obrót netto 2,731 2,38 15% 922 796 16%

Zysk brutto 941 812 16% 311 274 14%

EBIT 75 38 97% 21 12 75%

Tab. Logistyka kontraktowa

CHFmln 9M
2021

9M
2020 Δ Q3

2021
Q3
2020 Δ

Obrót netto 3,386 3,593 -6% 1,14 1,215 -6%

Zysk brutto 2,474 2,696 -8% 816 899 -9%

EBIT 114 98 16% 42 53 -21%



TECHNOLOGIE

17

Exide Technologies
(www.exidegroup.com) – gdy
stajemy przed koniecznością
wymiany akumulatora, proces
jego wymiany jest tak samo
ważny, jak jego właściwy dobór
i sam akumulator.

W
yszukiwarka akumulatorów
producenta ExideTechnolo-
gies to zaawansowane na-

rzędzie, które nie tylko dostarcza szcze-
gółowych informacji na temat doboru
akumulatora, ale również jest w stanie
przeprowadzićmechanikówprzezpro-
ces jego wymiany w większości aut
dostępnych na rynku europejskim,
włączając w to auta hybrydowe, elek-
tryczne oraz lekkie pojazdy użytkowe.
Kiedy odpowiednimodel akumulatora
zostanie już zidentyfikowany dzięki
wyszukiwarce – poprzez wybór marki
i modelu samochodu lub numeru VIN
– Exide oferuje teraz kolejne łatwo
dostępne i szczegółowe instrukcje
dotyczące:
■ lokalizacji akumulatora –wniektó-
rych pojazdach umiejscowienie aku-
mulatora nie zawsze jest oczywiste:

może sięonznajdowaćpoprawej lub
lewej stronie silnika, z przodu lub
z tyłu pojazdu, podmaską, a nawetw
przestrzenibagażowej. Przedwdroże-
niemrozwiązaniaoferowanegoobec-
nieprzezExide,użytkownicybyli zmu-
szenido szukaniadokładnej lokalizacji
akumulatora w instrukcjach pojaz-
dów,niepotrzebnie tracąccennyczas;

■ szacowanego czasu pracy – pro-
ces wymiany akumulatora jest od-
miennywprzypadku różnychmodeli
i typów pojazdów. Znając szacowa-
ny czas, niezbędny do wykonania
czynności, mechanicy są w stanie
przewidzieć złożoność prac oraz
z wyprzedzeniem oszacować koszt
wymiany;

■ wymianyakumulatora –mechani-
cy są instruowani, jak podłączyć
i odłączyć akumulatorwprawidłowy
sposób, a także jak ustawić takie
funkcje powiązane z wymianą aku-
mulatora, jak np.: inicjalizacja pod-
nośników szyb i ustawienia skrzyni
biegów. Oznacza to, że narzędzie to
jest przydatne od początku do koń-
ca procesu;

■ zatwierdzeniawymienionegoaku‐
mulatora w systemie pojazdu –
zatwierdzenie akumulatora jest waż-
ną częścią procesuwymiany: pozwa-
la systemowi pojazdu dostosować
się do ustawień nowego akumula-
tora. Niepowodzeniew tym zakresie
może powodować problemy z uru-
chomieniem pojazdu, a nawet do-
prowadzić do usterek systemu elek-
trycznego lub do uszkodzenia
akumulatora. Dzięki nowym instruk-
cjom zawartymwwyszukiwarce Exi-
de cały proces walidacji przebiega
łatwo i spokojnie.

NAJWYŻSZY STANDARD
WDOBORZE AKUMULATORÓW
NAWYCIĄGNIĘCIE RĘKI
W pełni bezpłatna, dostępna na urzą-
dzeniach mobilnych i komputerach,
rozbudowanawyszukiwarka akumula-
torów Exide Battery Finder pomaga
użytkownikom znaleźć odpowiedni
akumulator oraz prawidłowo go zain-
stalować w pojeździe, znacząco ogra-
niczając ryzyko awarii oraz przedwcze-
snych uszkodzeń. ◼

NOWE
FUNKCJONALNOŚCI
WWYSZUKIWARCE
AKUMULATORÓW
ONLINE EXIDE

Exide. Fot. Exide

https://www.exidegroup.com/pl/pl/node/47886
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Co Pani
najbardziej ceni
w biznesie?1 Wizja rozwoju

to ekspansja?2
Co przeszkadza
w rozwoju
firmy?3

Wżyciu
prywatnym
jestem…4

PYTANIA
DO…

4
CÉCILE ARNAUD
DIRECTOR OF INTERNATIONAL
DEVELOPMENT HARDIS GROUP

W biznesie najbardziej cenię sobie
rozwój firmy przy jednoczesnym
budowaniu długotrwałych relacji,
a nawet partnerstwa z naszymi klien-
tami. Szczególnie w naszym sektorze
oprogramowania logistycznego, firmy
wybierają nie tylko rozwiązania, ale
partnera logistycznego na co najmniej
10 lat. Logistyka staje się coraz bar-
dziej złożonym i ważnym procesem
dla naszych klientów. Stanowi ona
obecnie podstawę satysfakcji klienta
i ma bezpośredni wpływ na doświad-
czenie klienta i wyniki firmy. Naszym
nadrzędnym celem jest przekazywa-
nie firmom naszego doświadczenia
w zakresie logistyki, tak aby mogły
one przekształcić swój łańcuch
dostaw omnichannel w bardziej efek-
tywny sposób w celu zwiększenia
satysfakcji klientów przy jednocze-
snym zmniejszeniu wpływu na środo-
wisko i kosztów.

Jestem szczęśliwąmamądwójki dzieci
i pasjonatką tej inspirującej misji. ◼

Rynek logistyczny jest dynamiczny,
a nasze rozwiązania są kluczowe dla
dzisiejszej konkurencyjności i produk-
tywności firm. Aby przyspieszyć nasz
wzrost,musimy rozwijaćnaszemożliwo-
ści dostawczenacałymświecie.Dlatego
właśnieekspansjamiędzynarodowa jest
podstawą naszej strategii i inwestycji.

Mamydwiekierunkiwzakresie rozwoju
biznesu: rozszerzanie naszegoportfolio
rozwiązań dla łańcucha dostaw oraz
globalnemożliwościw zakresie dostar-
czania naszych rozwiązań.
Na naszym historycznym rynku krajo-
wym, we Francji, jesteśmy wiodącym
graczem na rynkuWMS. Wciąż jednak
zdobywamy udziały i zwiększamy
penetrację rynkudzięki dobremupozy-
cjonowaniu naszego rozwiązania
WMS, rozszerzeniu portfolio rozwiązań
dla łańcucha dostaw i możliwości ich
wdrażania na całym świecie. Z roku na
rok jesteśmyw stanie dotrzeć do coraz
większych, globalnych klientów.
W krajach, w których mamy oddziały,
chcemy być w pierwszej trójce graczy
WMS.Abyosiągnąć tencel, inwestujemy
wmarketing, sprzedaż, lokalnedostawy
i zespoły wsparcia.
Przyspieszamy naszą ekspansję mię-
dzynarodową, otwierając co rokunowe

filie i inwestując w strategiczne part-
nerstwa z lokalnymi integratorami sys-
temów specjalizującymi się w łańcu-
chu dostaw, takimi jak ITOrizon w USA
i Indiach lub globalnymi integrato-
rami, jak IBM.
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F
M Logistic, globalny operator
logistyczny, planuje dwukrotne
zwiększenie całościowych przy-

chodów do 3 miliardów euro w 2030
roku. Osiągnięcie celu finansowego
ma zapewnić nowa strategia, która
kładzie nacisk na zrównoważony roz-
wój, relacje z klientami, omnichannel,
transport i logistykę miejską. FM Logi-
stic zamierza osiągnąć globalnie 4%
EBIT, w porównaniu do 2,8% w po-
przednim roku finansowym.
- Powering 2030 to kompleksowa stra-
tegia, która przyczyni się do dalszego
wzrostu rentowności FM Logistic.
W czasach gwałtownych zmian

naszympriorytetem jest pomóc klien-
tom budować zrównoważone wielo-
kanałowe łańcuchy dostaw. Dlatego
też 9-letni plan stawia w centrum
naszej uwagi takie działania jak relacje
z klientem i zrównoważony rozwój.
Będziemy również kontynuować
poszukiwania rozwiązań związanych z

ochroną środowiska, na przykład
poprzez otwarcie zielonych stacji
wodorowych na niektórych naszych
platformach logistycznych – powie-
dział Jean-ChristopheMachet, CEO FM
Logistic.
Firma już teraz czyni postępywewdra-
żaniu strategii Powering 2030, odno-

FM Logistic. Fot. FM Logistic, Tiger Lily / Pexels

NOWA STRATEGIA ROZWOJU

FM LOGISTIC
FM Logistic planuje podwoić globalne przychody z dotychczasowych
1,4miliarda euro do około 3miliardów euro do 2030 roku. Celem jest
zwiększenie EBITu do 4%. Główne filary realizacji strategii to:
zrównoważony rozwój, relacje z klientami omnichannel, transport ilogistyka
miejska. Do 2030 roku Grupa chce osiągnąć neutralność węglową swojej
działalności magazynowej.Wzrost przychodów na świecie: +11%
wpierwszej połowie roku finansowego (kwiecień-wrzesień 2021 roku).
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towując 11% wzrost przychodów rok
do roku w pierwszej połowie roku
finansowego (kwiecień-wrzesień 2021
roku) na świecie.

LOGISTYKA DLA OMNICHANNEL
Blisko 60%umówpodpisanychglobal-
nie w zeszłym roku przez FM Logistic
dotyczy usług logistyki dla Omnichan-
nel. Dla przykładu operator zawarł
umowę z wiodącą siecią sklepów
z karmą dla zwierząt na zarządzanie
łańcuchem omnichannel obejmują-
cym dostawy do konsumentów
wNiemczech, Francji i Polsce. Umowa
dotyczy magazynowania, konfekcjo-
nowania produktów i realizację zamó-
wień e-commerce.

TRANSPORT I LOGISTYKAMIEJSKA
Transport stanowi 36% przychodów
FM Logistic na świecie, z czego niemal
45% w regionie Europy Środkowo-
Wschodniej. Firmaplanujedalejwzmac-
niać swoją sieć transportową za
pomocą sieci cross-docków w Polsce

i Rosji. Operator pracuje również nad
optymalizacją procesów zarządzania
dostawami dzięki nowym kontraktom
zdostawcami oprogramowania, takimi
jak Urbantz we Francji i Innoship
w Rumunii.
We Francji, czyli na swoimnajwiększym
rynku, FM Logistic chce osiągnąć do
2023 roku 66% wzrost przychodów w
segmencie logistyki miejskiej. Jedno-
cześnie zamierza rozwijać projekt oraz
usługę dostawostatniejmili we Francji,
Hiszpanii, Włoszech i Rosji.

DYNAMICZNYWZROST
W EUROPIE CENTRALNEJ
W Europie Centralnej, FM Logistic roz-
szerzył też współpracę z międzynaro-
dowym producentem kosmetyków.
Od września br. świadczy usługi logi-
styczne z zakresu omnichannel reali-
zując zamówienia dla odbiorcówmarki
w Polsce i na Węgrzech zarówno
w kanale B2B do sklepów,jak i B2C bez-
pośrednio do klienta końcowego.
Z początkiem października natomiast

dwukrotnie, do 60 tys. mkw, zwiększył
swoją powierzchnięmagazynw Lovo-
sicach na terenie Czech, gdzie obsłu-
guje kanał e-commerce na rynek nie-
miecki i austriacki dla dużego klienta
z sektoraDIY.
W obszarze logistyki dla omnichannel
lokalnie firma planuje też dalsze inwe-
stycjewwielkopowierzchniowemaga-
zynymultiklienckie.W regionie Europy
Centralnej FM Logistic otworzy nieba-
wem nowe centrum logistyczne
w Wiskitkach, 40 km na zachód od
Warszawy, w pobliżu przyszłego lotni-
ska i międzykontynentalnego hubu
CPK. Jeszcze tym roku zakończy się też
rozbudowa platformy logistycznej
w Błoniu, gdzie prowadzone są opera-
cje dla sektora farmaceutycznego.
Operator intensywnie rozwija się też
na Śląsku, gdzie obok rozbudowy
obiektu w Będzinie podjąłdecyzję
o powiększeniu obiektu w Olszowej,
przy autostradzie A4. Dodatkowo,
w planach jest też uruchomienie ope-
racji w Lędzinach (południowy Śląsk),
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oraz nowa lokalizacja w Głogowie,
odpowiadająca na zapotrzebowanie
obsługi rynku niemieckiego.

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ
Jednym z głównych filarów realizacji
strategii jest rozwój zrównoważonych
wielokanałowych łańcuchów dostaw.
Działania z tego zakresu firma określa
mianem„Supply Change”. Koncentrują
się one na trzech obszarach: dbałości
o pracowników,środowisko naturalne
oraz na efektywnych ekologicznie usłu-
gach.
Przykładem inicjatywy z pierwszego
obszaru jest seryjnaprodukcja Ergoskel,
egzoszkieletu zaprojektowanego i opa-
tentowanego przez FM Logistic, Uni-
wersytetTechnologicznywCompiegne
(UTC) oraz Hublex, francuski start-upw
2019 roku.Rozpoczęcie sprzedaży pla-
nowane jest na 2022 rok. FM Logistic
chce wyposażyć w egzoszkielet 100
pracowników magazynowych do
grudnia 2021 roku i kolejnych pracow-
ników do końca przyszłego roku.

Lokalnie, w Polsce, w ramach współ-
pracy z firmą Soter Analytics operator
testuje urządzenie Soter typu Clip &
Go, które prowadzi analizy ergome-
tryczne, i w konsekwencji pomagapra-
cownikom operacyjnym utrzymywać
prawidłową pozycję podczas pracy.
W obszarze ochrony środowiska FM
Logistic dąży do osiągnięcia neutral-
ności węglowej swoich magazynów
do 2030 roku. Już tej jesieni w Hisz-
panii rusza projekt, w ramach którego
zostanie uruchomiona stacja wodo-
rowa w magazynie FM Logistic
w pobliżu Madrytu wytwarzająca
wodór w procesie elektrolizy z energii
pozyskiwanej z paneli fotowoltaicz-
nych. Równolegle we Francji operator
nawiązał współpracę z firmą energe-
tyczną Bouygues Energies et Services
w celu uruchomienia kolejnego elek-
trolizera.W obu przypadkach wytwo-
rzony zielony wodór służył będzie do
zasilania przystosowanych wózków
widłowych, a także pozwoli na pierw-
sze testy i wdrożenia wykorzystywa-

nia tego zielonego paliwa do zasilania
wodorowych samochodów ciężaro-
wych.
Zielony wodór miałby być produko-
wany równieżw Polsce na powstającej
właśnieplatformie FMLogisticwWiskit-
kach, gdzie trwają jeszcze analizy tech-
niczne i finansowe tego rozwiązania,
a także poszukiwania potencjalnych
subwencji instytucjonalnych, podob-
nych do tych, które udało się pozyskać
operatorowi w Europie Zachodniej.
– FM Logistic chce być partnerem
pierwszegowyborudla klientówwpro-
jektowaniu i konsekwentnej realizacji
strategii zrównoważonego łańcucha
dostaw funkcjonującego w ramach
rozwijającej się dynamicznie koncepcji
Omnichannel.Razem z naszymi klien-
tami będziemy angażować się w ini-
cjatywy i zmiany procesu logistycz-
negomającena celupraktycznewspie-
ranie bardziej odpowiedzialnej
konsumpcji – mówi Daniel Franke,
ManagingDirector FM Logistic Central
Europe. ◼
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Dachser zapowiedział, że do
końca 2023 roku zamierza
wyposażyć samochody ciężarowe
w swojej sieci w system
wspomagania skrętu. Plan ten
dotyczy wszystkich nowych
ciężarówek do transportu
krótkodystansowego
w Niemczech zamówionych za
pośrednictwem CharterWay.

D
o 2024 r. wszystkie nowo zare-
jestrowane samochody cięża-
rowe i autobusywUnii Europej-

skiej będąmusiały być wyposażone w
systemy wspomagania skrętu. Już od
kilku lat jest to standardowe wyposa-
żenie nowychpojazdówdo transportu
dalekobieżnego. Dachser już teraz
wspiera firmy transportowe w dopo-
sażeniu flot obsługujących trasy krót-
kodystansowe. Operator logistyczny
wewspółpracy zMercedes-Benz Char-
terWay wyposaży w system wspoma-

gania skrętu również wszystkie nowo
zakupione ciężarówki do transportu
krótkodystansowegowykorzystywane
w sieci Dachser.
„Nad wdrażaniem systemów wcze-
snego ostrzegania pracujemy od 2019
roku, a w CharterWay znaleźliśmy part-
nera, który również chce aktywnie pro-
mować bezpieczeństwo na drogach.
Wspólnie inwestujemy w ochronę pie-
szych oraz rowerzystów. Zastosowanie
systemówwspomagania skrętuwspiera
kierowców ciężarówek i zmniejsza
ryzyko wypadkóww ruchumiejskim”–
powiedział Alexander Tonn, COO Road
Logistics w Dachser.

450CIĘŻARÓWEKZSYSTEMEM
WSPOMAGANIASKRĘTUDO2023R.
Po udanym projekcie pilotażowym
przeprowadzonymw2020 rokuwcen-
trum logistycznymwHamburgu, który
obejmował 80pojazdów,Dachserwraz

z CharterWay wyposaża wszystkie
nowe ciężarówki do transportu krót-
kodystansowegow system BVS 71000
firmy Dometic. Dzięki temu do końca
2023 r. na drogach pojawi się kolejne
370 pojazdów z dodatkowym wypo-
sażeniem zwiększającym bezpieczeń-
stwo pieszych i rowerzystów. Całko-
wity koszt tej modernizacji zostanie
pokryty przez Dachser i CharterWay.
„W Mercedes-Benz Trucks przywiązu-
jemy bardzo dużą wagę do bezpie-
czeństwa. Zapewnienie kierowcom
bezpiecznego miejsca pracy jest dla
nas tak samo ważne, jak ochrona
wszystkich innychużytkownikówdróg.
Dlatego tak bardzo cieszy nas współ-
praca polegająca na doposażeniu
naszych ciężarówek Atego, z których
korzysta Dachser w system wspoma-
gania skrętu chroniącypieszych i rowe-
rzystów”– powiedział Martin Kehnen,
szef CharterWay w Niemczech.

Dachser. Fot. Dachser

INWESTYCJE W POPRAWĘ
BEZPIECZEŃSTWA NA DROGACH
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Tegoroczne rekordy stawek za transport ładunków lotniczych padły już we
wrześniu, choć ze względu na przypadający na koniec każdego roku szczyt
przewozów to ostatni kwartał jest zwyczajowym okresem najwyższych
opłat. Prawdziwych wzrostów należy się dopiero spodziewać, bo trwający
od sierpnia rajd cenowy wciąż napędzają kłopoty w ruchu pasażerskim
i związany z tym brak pojemności belly cargo.

D
odatkowow ciągu 12miesięcy
ceny paliwa lotniczegowzrosły
o ponad 118%, zaś obsługa ła-

dunków jest jedynymobszarembizne-
su lotniczego, który daje przychody
wyższe niż w 2019 r. IATA prognozuje
ustabilizowanie się sektora dopiero
w 2023 roku, IEA oraz Boeing rok póź-
niej, ale skutki pandemii będzie czuć
nawet po 2031 r.
W połowie września tego roku koszt
transportu lotniczego z Hong Kongu
doAmeryki Północnej przekroczył próg
10USD za kilogram ładunku–pierwszy
raz od uruchomienia Baltic Exchange
Airfreight Index (BAI). Średnia stawka
spot na tej trasie zwiększyła sięw ciągu
tygodnia z 9,7USD/kgdo10,52USD/kg,
co stanowi wzrost o 105,9% w porów-
naniu do tego samego okresu w 2020
r. Rekord pobiły także opłaty z Hong

NADCHODZĄ
HISTORYCZNE
PODWYŻKI CEN
W LOTNICZYM
CARGO

Krzysztof Oflakowski

Fot. Patrick Campanale / Unsplash.com
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Kongu do Europy, osiągając
6,04USD/kg. Średniamiesięczna stawka
z Hong Kongu do Ameryki Północnej
zatrzymała się ostatecznie na
9,74 USD/kg, co dało skok o 12,7%
w porównaniu do sierpnia. Miesięczna
średnia na szlaku z Hong Kongu do
Europy osiągała 5,57 USD/kg, o 20,3%
więcej niż miesiąc wcześniej. Podwyżki
widać także na trasie z Frankfurtu do
Ameryki Północnej, gdzie wrześniowa
średnia (4,21USD/kg) była oblisko 6,9%
wyższa niż w sierpniu (3,94 USD/kg).
Wrześniowe zwyżki cen są kontynuacją
wzrostów z poprzedniego miesiąca,
w którym stawki składające się na
indeks główny (BAI00) zwiększyły się
średnio o 7% w porównaniu do lipca
tego roku i byływyższeo37%wporów-
naniu do sierpnia 2020 r. O 117% prze-
wyższały także te z sierpnia 2019 r.
W obliczu szczytu transportowego
i trwającego od sierpnia wzrostu
stawek wrzesień okazał się rekordowy,
osiągającwostatnimpełnym tygodniu
miesiąca pułap 4 272 pkt. To o 80%
więcej niżwanalogicznymokresie 2020
r. i 279% więcej niż w 2019. Mimo
zauważalnego spadku indeksu głów-
nego na początku bieżącegomiesiąca
(-6,5%) stawki znów rosną, a 18 paź-
dziernika do wrześniowego rekordu
brakowało już tylko 84pkt., czyli ok. 2%.
Nie wróży to ani szybkich obniżek, ani
ustabilizowania się cenników, zwłaszcza
że ostatni kwartał to czas zwyczajo-
wych podwyżek na najważniejszych
szlakach transportowych. Widać to
wyraźnie w danych sprzed pandemii.

OSTATNI KWARTAŁ ZAWSZE
OZNACZAŁ PODWYŻKI I ROCZNE
REKORDY
Odwrześniadogrudnia 2017 roku śred-
nie miesięczne ceny z Hong Kongu do
Ameryki Północnej wzrosły o 21,7%.W
kolejnych latach szczyt nastąpił w listo-
padzie, kiedy to stawki w porównaniu
do września wzrosły o ok. 10% za kilo-
gram, z lekkim osłabieniemw grudniu.
Podobnie było z Hong Kongu do
Europy. Ostatnie trzy miesiące 2017

względemwrześnia topodwyżki o21%,
w 2018 o 13,2%, zaśw 2019 roku szczyt
przypadł na listopad z miesięcznym
wzrostem o 15,6%, choć cena za kilo-
gram w grudniu i tak była wyższa
o 11,7% niż na początku kwartału.
Ceny nigdy nie były jednak takwygóro-
wane jak obecnie. W 2017 r. średnie
miesięczne stawki z Hong Kongu do
Ameryki Północnej zatrzymały się na
najwyższym poziomie w grudniu
(4,93USD/kg), rok później w listopadzie
(5,37USD/kg), tak samo jak w 2019
(3,84USD/kg). Podobnie było w przy-
padku przelotów z Hong Kongu do
Europy;w2017 r. szczytwypadłwgrud-
niu (3,11USD/kg),wkolejnymroku rów-
nieżwgrudniu (3,5USD/kg), aw2019 r.
najwyższe wartości odnotowano
w listopadzie (3,26USD/kg).Wtymroku
rekordy padły jeszcze przed kulminacją
przewozów,anastępnewzrostydopiero
przed nami.

– Jeśli można spodziewać się znaczą-
cych spadków stawek w przewozach
cargo, to raczej na początku roku, choć
ze względu na kłopoty w całym łańcu-
chu dostaw i bardzo duży popyt ceny i
tak zatrzymają się na wyższym pozio-
mie niż w latach poprzednich. Składa
się na to szereg różnych czynników,
głównie ograniczona pojemność belly
cargo na trasach międzynarodowych.
Wbrew wcześniejszym oczekiwaniom
przez cały sezon letni obowiązywały
restrykcje w ruchu pasażerskim
z Europy do USA, co także nie sprzyjało
stabilizacji cen, a to bardzoważny szlak
dla cargo transportowanego w ładow-
niach samolotów rejsowych. Podwyżki
na koniec września były z kolei wyni-
kiem rozpoczynającego sięnapoczątku
października Złotego Tygodnia w Chi-
nach, przed którym chcieli zdążyć
zarównonabywcy, jak i dostawcy towa-
rów.Obecnie spodziewamy się, że firmy

Fot. Kuehne+Nagel
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nauczone zeszłorocznym doświadcze-
niem będą dążyć do zabezpieczenia
dostaw na święta, co jeszcze zwiększy
zapotrzebowanie na transport lotniczy.
Na rosnącekosztyprzewozówwpływają
także wysokie ceny paliwa lotniczego,
którego średnia cena w połowie paź-
dziernikaprzekroczyłapoziom774dola-
rów za tonę. Jest to stawka o ponad
118%wyższa niż przed rokiem –mówi
WojciechSienicki, dyrektor zarządzający
polskiegooddziału Kuehne+Nagel, jed-
nego z największych na świecie opera-
torów logistycznych.

WBRANŻY LOTNICZEJ POWIAŁO
JEDNAKWAKACYJNYM
OPTYMIZMEM
Takiewnioski płyną z badania przepro-
wadzonego przez Międzynarodowe
Zrzeszenie Przewoźników Powietrz-
nych (IATA) w lipcu tego roku wśród
dyrektorów finansowych linii lotniczych
i szefów cargo. Aż 73% badanych
deklarowało trzy miesiące temu, że
spodziewa się poprawy kondycji finan-
sowej w ciągu najbliższych 12 mie-
sięcy, czyli do lata 2022 r. W kwietnio-
wej edycji tego samego badania, tj.
Indeksu Zaufania Biznesowego Linii
Lotniczych, podobną opinię wyraziło
tylko 48% ankietowanych menadże-
rów zrzeszonych w organizacji. Zna-
cząca poprawa nastrojów w lipcu
wynikałam.in. ze złagodzenia restrykcji
w podróżowaniu, ograniczenia kosz-
tów i postępującego procesu szcze-
pień.Wciąż jednak 24% respondentów
nie spodziewało się większych zmian
kondycji finansowej, a 3% badanych
prognozowało spadki.
To jednak rezultat lepszy niżw kwietniu
tego roku, kiedy 24% menadżerów
zapowiadało spadki w najbliższym
roku. Wynik wakacyjnej ankiety wska-
zuje także, że ponad połowa respon-
dentów (52%) spodziewa się powrotu
przedpandemicznego popytu na
usługi lotnicze już w 2023 r., co – jak
przyznaje IATA– jest zgodnie z progno-
zami dotyczącymi globalnego ruchu
pasażerskiego.

21% ankietowych uważało jednak, że
nastąpi to w 2024 roku, co z kolei
zgadza się z prognozami Międzynaro-
dowej Agencji Energii (IEA) monitoru-
jącej rynek paliwa lotniczego. Tylko
12%menadżerówprzebadanychprzez
IATA twierdziło, że powrót do normal-
ności nastąpi dopiero po 2024 r. Co
ciekawe, aż 15% badanych wierzyło w
lipcu, że ich linia lotnicza powróci do
wskaźników sprzedpandemiiw 2022 r.
To dość odważne przewidywanie, ale
na pozytywne nastawienie branży
wskazuje także IATA, podkreślając, że
bieżący ważony wynik prognostyczny
z całego badania na najbliższe 12mie-
sięcy był na najwyższym poziomie od
lipca 2007 r.

OPTYMIZMU NIE BRAKOWAŁO
RÓWNIEŻ ZARZĄDZAJĄCYM
PRZEPŁYWANI CARGO
73% menadżerów odpowiedzialnych
za ładunki twierdziło w lipcu, że wolu-
meny towarowe w drugim kwartale
tego roku były wyższe niż rok wcze-
śniej. To efekt zwiększenia ruchu pasa-
żerskiego, który zapewnił dodatkową
pojemność belly cargo, poza tymprze-
wozy towarowewciąż sąwspomagane
samolotami pasażerskimi zaadaptowa-

nymi na frachtowe, tzw. preighters.
72% badanych spodziewało się także
większych wolumenów ładunków
przez najbliższe 12 miesięcy, zaś 28%
nie prognozowało znaczącego zwięk-
szenia dynamiki.
Nikt z respondentów nie twierdził, że
ruch towarowy osłabnie aż do sezonu
wakacyjnegow2022 roku. Takie nasta-
wienie niemożedziwić, skoro globalne
przychody linii lotniczych pochodzące
z obsługi ładunkówbyły o 46%wyższe
w porównaniu z 2. kwartałem 2019 r.
Przychody z obsługi pasażeróww tym
samym okresie utrzymywały się na
poziomie o 61% niższym w porówna-
niu do analogicznego okresu w 2019
r. Październikowe szacunki IATA wska-
zują ponadto, że tegoroczne przy-
chody z cargo w całym sektorze lotni-
czym osiągną poziom 175 mld USD.
To o 35,9% więcej niż w 2020 i 73,6%
więcej niż przed pandemią. Prognoza
na 2022 r. wskazuje wartość 168,9mld
USD, czyli wciąż znacznie powyżej
pułapu z 2019 r. (100,8mldUSD).Wzro-
śnie takżewartośćmiędzynarodowych
ładunków transportowanych na
pokładach samolotów. IATA szacuje, że
w tym roku będzie to 7,5 bln USD,
awięco15%więcej niż 2019 r., aw roku

Fot. Kuehne+Nagel
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2022 prognozowana zwyżka wyniesie
kolejne 7,2%.
Cargo w pandemii radzi sobie wyjąt-
kowo dobrze, i według IATA, i Boeinga
Z danych opublikowanych przez IATA
22września tego rokuwynika, że praca
przewozowa wykonana w globalnym
sektorze cargo (CTK) wmaju, czerwcu
i lipcu wzrosła o 24,9% w porównaniu
do analogicznego okresuw 2019 r., i to
mimo niższej o 11,3% dostępnej
pojemności ładunkowej (ACTK). Głów-
nym powodem jest wciąż zbyt mała
pojemność belly cargo na trasachmię-
dzynarodowych, która w tym czasie
była o 39,5% niższa w porównaniu do
analogicznych miesięcy w 2019 r. Aby
zbilansować braki, linie lotnicze
o 27,6% zwiększyły pojemność frach-
towców kursujących na trasach mię-
dzynarodowych, co – jak wynika
z danych – pomogło w złagodzeniu
globalnej nierównowagi. Podobnie
było w sierpniu tego roku. Informacje
podane przez IATAwostatnich dniach
wrześniawskazują, że pojemnośćmię-
dzynarodowej floty towarowejwzrosła
o 28,3% w porównaniu do sierpnia
2019 r., wciąż jednak brakowało belly
cargo (37,7% poniżej poziomu z ana-
logicznego miesiąca przed pande-
mią). Nawyższympoziomie utrzymała
się za to praca przewozowa, która
w porównaniu do sierpnia 2019 r.
wrosła o 7,7%wcałymsektorze i o 8,6%
na trasach międzynarodowych. Na
rynku wciąż brakuje jednak pojemno-
ści, którawbyła o 12,2%niższawujęciu
globalnym i o 13,2% dla operacji mię-
dzynarodowych.
Według długoterminowej prognozy
rynku lotniczego na lata 2021–2040
opublikowanej 20 września przez
Boeing w sierpniu także odnotowano
znaczące niedostatki pojemności.
Dane koncernu wskazują, że ACTK
w globalnym sektorze lotniczym jest
wciąż o 11%niższa niż przedpandemią
(w porównaniu do listopada 2019 r.),
a pojemność belly cargo szerokokadłu-
bowych samolotów pasażerskich
spadła o 44%poniżej wartości z końca

2019. Aż o 29% wzrosła za to pojem-
ność floty frachtowej, jednak mimo
większegoniż normalniewykorzystania
samolotów towarowych, zwiększenia
współczynników wypełnienia i adap-
tacji jednostek pasażerskich do prze-
wozu ładunków wciąż nie udało się
osiągnąć globalnych pułapów ACTK
z 2019 r. Przed pandemią, a nawet w 1.
kwartale 2020 r., ok. 50% pojemności
w światowym lotnictwie cywilnym
zapewniały samoloty pasażerskie. Zała-
manie, które nastąpiło w 2. kwartale
2020 r., zdestabilizowało te proporcje
dopoziomów19%kontra 81%na rzecz
frachtowców, które od 4. kwartału
2020 zapewniają ok. 70% miejsca
w ładowniach.

DŁUGOTERMINOWE SKUTKI
PANDEMII ODBIJĄ SIĘ NA
ZAKUPACH SAMOLOTÓW
Boeing i IEA spodziewają się normali-
zacji w globalnym sektorze lotniczym
dopiero w 2024 r., ale skutki pandemii
w lotnictwie cywilnym będą odczu-
walne jeszczeprzez conajmniej dekadę,
zwłaszcza w kontekście dostaw samo-
lotów. Tegoroczne prognozy zakupów
sąbowiemo7%niższe niżw2019 roku,
a w przypadku samolotów szerokoka-
dłubowych niższe o 10%. Nawet dwu-
dziestoletnie przewidywania Boeinga
dotyczące zakupów największych jed-
nostek wskazują, że zapotrzebowanie
może być niższe o 8% w porównaniu
z prognozą sprzed pandemii. Mimo
spodziewanego spowolnienia w nie-
których segmentach globalny sektor
cargowciąż będzie się rozwijał w śred-
niorocznym tempie 4%, a do 2040 r.
linie lotnicze na całym świecie będą
potrzebować 43 610 samolotów róż-
nego typu. To zamówienia wyceniane
obecnie na 7,2 bln dolarów.
Według analiz koncernu w ciągu naj-
bliższych 20 lat na rynek trafi 2610
frachtowców, co stanowi blisko 6%
wszystkich zamówień. Globalna flota
frachtowa osiągnie poziom ok. 3435
jednostek, czyli o 70% więcej niż
w 2019 roku. Zapotrzebowanie będzie

napędzane główniewzrostem świato-
wego PKB, zwiększającą się produkcją
przemysłową i potrzebą zastąpienia
starszych samolotów. Jednak nie
wszystkie frachtowce w 2040 r. będą
nowe: aż 1720 z nich (66%) będzie
wynikiem konwersji samolotów pasa-
żerskich, pozostałe 890 (34%)wyjedzie
z hangarów produkcyjnych.

NAJWIĘKSZA FLOTA FRACHTOWA
BĘDZIE STACJONOWAĆ
WAMERYCE PÓŁNOCNEJ, ALE
NAJSZYBCIEJ BĘDĄ ROSNĄĆ CHINY
W prognozowanym okresie najwięcej
nowych frachtowców (410) trafi na
kontynent północnoamerykański (USA
i Kanada), 285 poleci do Azji i Pacyfiku,
z czego 200 do samych Chin. Europa
przyjmie 85 samolotów, BliskiWschód
o 15mniej.W związku z dużymi zamó-
wieniami z Ameryki Północnej właśnie
ten region w 2040 r. będzie miał naj-
większą flotę towarową na świecie
(1195 szt.), choć niewielemniej jedno-
stek będzie operować z Azji i Pacyfiku
(1160 szt.) – w tym 810 zarejestrowa-
nych w Chinach. Za 20 lat Europa
pochwali się flotą 500 samolotów trans-
portowych. Na dalszych miejscach
znajdą się Rosja i Azja Centralna (155),
BliskiWschód (150), Ameryka Łacińska
(145) i Afryka (130).
Jeśli chodzi o procentowy wzrost
frachtowców, zdecydowanym lide-
rem będą Chiny. W ciągu dwóch
dekad ich flota transportowa powięk-
szy się o 305%wporównaniu do 2019
r. Flota Azji i Pacyfiku powiększy się o
231,4%.Wzrost w Ameryce Północnej
wyniesie tylko 27,1%, czyli znacznie
mniej niż w Europie (61,2%) i na Bli-
skim Wchodzie (85,5%). O 31,8%
zwiększy się też liczba samolotów
towarowych w Ameryce Łacińskiej,
a o 116,6% w Afryce. Jedynym regio-
nem, w którym przez 20 lat spadnie
liczba frachtowców, będzie Rosja
i Azja Centralna. Boeing przewiduje
tam ograniczenie jednostek towaro-
wych z poziomu 160 do 155, czyli
spadek o nieco ponad 3%. ◼
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