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WSTĘP

Wielka Brytania, która jest największym rynkiem handlu 
elektronicznego w Europie, już w maju 2020 r. odnotowała 
silny wzrost sprzedaży on-line. Z najnowszych danych wynika, 
że miesięczna warto sprzedaży internetowej wzrosła tam o 
19,7%. Internetowa sprzedaż detaliczna w stosunku do całości 
sprzedaży detalicznej wyniosła w maju rekordowe 33,4%, 
kiedy to konsumenci w następstwie pandemii przestawili się 
na zakupy w sieci. To więcej niż kwietniowy rekord wynoszący 
30,7%. i więcej niż zeszłoroczny wynik w wysokości 19,3%1. 
Co dalej? Zakładamy, że nadal będą obowiązywać niektóre 
zasady dystansowania społecznego oraz utrwalą się zmiany w 
zachowaniu konsumentów. Stąd wniosek, że aktywno kupujących 
on-line w znacznym stopniu się utrzyma.

Source: 1 Office for National Statistics, 2020

ZAKUPY ONLINE OKAZAŁY SIĘ IDEALNYM 
ROZWIĄZANIEM W CZASIE KRYZYSU, KTÓRY ZOSTAŁ 
WYWOŁANY PRZEZ COVID-19. SPOWODOWANE 
PANDEMIĄ ZACHOWANIA KLIENTÓW ZNACZNIE SIĘ 
ZMIENIŁY, A HANDEL W INTERNECIE ZANOTOWAŁ 
SILNY WZROST. CZY BĘDZIE TO TRWAŁA ZMIANA?
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ROZKWIT HANDLU ELEKTRONICZNEGO W EUROPIE
ROZWÓJ HANDLU ONLINE BYŁ POWSZECHNIE 
PRZEWIDYWANY JUŻ PRZED PANDEMIĄ.

Przed wybuchem pandemii COVID-19 prognozy 
dotyczące rozwoju branży e-commerce zakładały, 
że procent kupujących on-line w Wielkiej Brytanii 
przekroczy 23% do 2023 r.

Source: 2 Centre for Retail Research 
Source: 3 Nielsen. https://www.nielsen.com/eu/en/insights/article/2020/covid-19-tracking-the-impact-on-fmcg-and-retail/

Obecny kryzys wyraźnie przyspieszył tę tendencję. Pokazują to pomiary, jaki 
procent Niemców, Brytyjczyków, Włochów itp. korzysta z możliwości zakupów 
przez Internet. Według „przedcovidowych” prognoz miały osiągnąć dzisiejszy 
poziom dopiero za pięć lat! Nawet jeśli handel on-line w najbliższym czasie 
zwolni, to i tak obroty najprawdopodobniej przewyższą oczekiwania. Sprzedaż 
w sieci powinna się rozwijać szczególnie w takich dziedzinach, jak handel 
artykułami spożywczymi, w którym liczba klientów kupujących w sieci zawsze 
była niska. Również opieka zdrowotna on-line ma olbrzymi, niewykorzystany 
dotąd potencjał. Podsumowując, chociaż opisywana przez wskaźniki olbrzymia 
dynamika wzrostu może się nie utrzymać, to jednak rozwój powinien być 
trwałą tendencją. Zwłaszcza że kupujący w sieci już się zaznajomili z handlem 
elektronicznym i zauważyli, jak bardzo jest wygodny.

Uważamy, że te tendencje znajdą swoje odzwierciedlenie w całej Europie. 
Jednak obraz sytuacji w poszczególnych krajach będzie odmienny ze względu 
na różnice w długości stosowania i nasileniu środków wykorzystanych 
w czasie lockdownu, jak również z powodu niejednolitego poziomu 
rozwoju e-commerce. Rozwój handlu w sieci był widoczny w Europie 
jeszcze przed COVID-19. W 2012 r. udział segmentu online w całości 
handlu detalicznego w Wielkiej Brytanii wynosił zaledwie 10,6%. 
Dla porównania: w Niemczech 5,9%, a we Francji 5,4%. Do 2018 r. 
te trzy rynki stanowiły 85% zachodnioeuropejskiego e-commerce, a 
procent kupujących on-line użytkowników sieci wzrosła do 17,7% w 
Wielkiej Brytanii, 15,1% w Niemczech i 10,1% we Francji2. Południowa 
Europa tradycyjnie pozostawała w tyle za resztą regionu pod względem 
rozwoju e-commerce i ma potencjalnie najszersze pole do nadrobienia 
zaległości. Dopiero obostrzenia w czasie lockdownu zmusiły konsumentów 
w tym regionie do zakupów on-line. Według danych firmy Nielsen obrót w 
sklepach internetowych wzrósł we Włoszech o 178% rok do roku (w tygodniu 
zaczynającym się po 12 kwietnia), podczas gdy obrót w Hiszpanii wzrósł o 
ponad 77% rok do roku3.
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PRZYSPIESZONE WPROWADZENIE 
E-COMMERCE WYMAGA 
INWESTYCJI W LOGISTYKĘ 

Pierwszym jest nagłe powiększenie liczby nowych klientów w niektórych branżach. 
Szczególnie w branży artykułów spożywczych i artykułów gospodarstwa 
domowego. W sieci nastąpił też dynamiczny wzrost popytu na sprzęt do domowej 
siłowni i domowego biura oraz na artykuły DIY. Drugim czynnikiem są zmiany w 
zachowaniu klientów – przejście z zakupów off-line do zakupów on-line. Ta druga 
tendencja jest zauważalna w całej Europie, nawet wśród sprzedawców detalicznych, 
których sklepy pozostały otwarte (chodzi zwłaszcza o supermarkety). Obecne 
przyspieszenie rozwoju e-commerce jest w dużej mierze efektem zamknięcia 
sklepów w czasie lockdownu. Teraz, gdy rządy łagodzą restrykcje, a sklepy 
stacjonarne ponownie się otwierają, monitorujemy handel elektroniczny, czy wróci 
do poziomu sprzed lockdownu. Zdobyte informacje pozwolą nam przewidzieć, na 
jakim poziomie utrzyma się wzrost konsumpcji on-line. 

Wiele nawyków zakupowych związanych z e-commerce może nadal się utrzymać. 
Nawet kiedy pandemia się zakończy. Przed wybuchem COVID-19 spodziewano 
się, że liczba osób kupujących przez Internet wzrośnie o 4 punkty procentowe. 
Ale przewidywano, że nastąpi to do 2023 r. Pandemia wymusiła robienie zakupów 
on-line na większej liczbie ludzi. Ci, którzy wcześniej unikali zakupów w sieci, mieli 
okazję, by zmienić nastawienie i przyzwyczaić się do wygody, jaką zapewniają zakupy 
online. Nawet jeśli utrzyma się tylko 20% wzrostu zanotowanego w e-commerce w 
ostatnich miesiącach, to w Wielkiej Brytanii liczba klientów kupujących w Internecie 
może się zwiększyć o więcej niż 2 punkty procentowe w samym 2020 r.

Zmieniające się nawyki konsumentów wpływają na wzrost sprzedaży online. W związku 
z tym rośnie zapotrzebowanie na nieruchomości logistyczne. Sprzedaż w sektorze 
e-commerce w Wielkiej Brytanii wyniosła około 88 miliardów funtów i do 20234. 
może osiągnąć ponad 150 miliardów funtów. Jeśli zastosujemy przyjętą w branży 
ostrożnościową zasadę „Każdy miliard funtów wydany online potrzebuje miliona stóp 
kwadratowych powierzchni logistycznej”, możemy oszacować, że w ciągu najbliższych 
czterech lat w Wielkiej Brytanii zapotrzebowanie wyniesie nawet 60 milionów stóp 
kwadratowych powierzchni (5,57 mln m2). Jest więc jasne, że rozwój e-commerce będzie 
wymagał znacznego rozwoju logistyki. Nawet przed pandemią bazowe prognozy 
przewidywały pokaźne zapotrzebowanie na nieruchomości logistyczne.

Dodatkowa powierzchnia logistyczna 
(w stopach kwadratowych) wymagana, 
aby umożliwić wrost e-commerce

Szacunki przed pandemią Przyspieszony rozwój (zakłada utrzymanie 20% obecnego wzrostu)
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Source: 4 Assumes only 20% of the growth in e-commerce seen in April 2020 is retained

Source: USAA Real Estate Research

ROZWÓJ E-COMMERCE MA STABILNE, SILNE 
PODSTAWY. JEDNAK OSTATNI SKOK SPRZEDAŻY ONLINE 
SPOWODOWAŁY DWA KONKRETNE CZYNNIKI.
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KLUCZOWE ZAGADNIENIE – 
NOWOCZESNA INFRASTRUKTURA 
LOGISTYCZNA

Zapotrzebowanie na powierzchnie logistyczne nadal rośnie. 
Mimo to dostępność nowej przestrzeni, a zwłaszcza większych 
obiektów o powierzchni ponad 500 tys. stóp kwadratowych (ok. 
46,4 tys m2), jest ograniczona.

Chociaż liczba ukończonych w zeszłym roku inwestycji 
logistycznych w Europie wzrosła, popyt wciąż przewyższa 
podaż. Relatywnie niska ilość powierzchni budowanej 
spekulacyjnie przekłada się na wskaźnik wolnej powierzchni 
logistycznej w okolicach 4,8%5. Oznacza to, że wciąż istnieje 
możliwość przygotowania atrakcyjnej oferty dla firm szukających 
powierzchni logistycznej.

Rzecz w tym, że na dzisiejszym europejskim rynku kluczowe 
znaczenie ma współpraca z partnerami oferującymi miejsca, 
które mają strategiczne położenie i potencjał rozwojowy. Inaczej 
mówiąc - świetnie zlokalizowane i nadające się do rozbudowy 
oraz rearanżacji według zmieniających się potrzeb klienta.

Source: 5 Savills https://en.savills.nl/research_articles/251487/300234-0

Logistyka w Wielkiej Brytanii - popyt i podaż

Szacunki przed pandemią Przyspieszony rozwój (zakłada utrzymanie 20% obecnego wzrostu)
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ZAPOTRZEBOWANIE NA EFEKTYWNE OPERACJE 
LOGISTYCZNE I ŁAŃCUCHY DOSTAW.
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WNIOSKI
W przyszłości kluczowe znaczenie dla firm będzie miało posiadanie 
odpowiedniej infrastruktury, dzięki której zrealizują rosnącą liczbę zamówień 
on-line. W związku z tym, że zawirowania wywołane pandemią ustępują, a 
my spodziewamy się, że istotna zmiany nawyków zakupowych jest trwała, 
to zapotrzebowanie na obiekty logistyczne będzie rosło. Dlatego jest 
niezbędna współpraca z deweloperami, którzy mogą zapewnić firmom 
fachową wiedzę i dostęp do najlepszych lokalizacji. Zespół Mountpark 
ma olbrzymie udokumentowane doświadczenie w realizacji efektownych 
i złożonych projektów rozwoju logistyki w Wielkiej Brytanii i Europie. 
Działamy obecnie w siedmiu krajach. Zapewniamy dostęp do strategicznie 
zlokalizowanej sieci nieruchomości logistycznych oraz do banku ziemi 
utworzonego w głównych korytarzach łańcucha dostaw w Europie.
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Mountpark Logistics EU Sarl to wspólne przedsięwzięcie USAA Realco-Europe B.V. (europejska 
filia USAA Real Estate) i Mountpark Finco (Mountpark), które ma swoją siedzibę w Luksemburgu.

Celem projektu jest rozwój logistyki w całej Europie, ze szczególnym uwzględnieniem rynków 
Wielkiej Brytanii, Europy Zachodniej i Środkowej. Łączymy solidne dane branżowe z informacjami 
pozyskanymi od czołowych międzynarodowych najemców nieruchomości logistycznych. Dzięki 

temu mamy pewność, że rozumiemy, czego naprawdę chcą nasi klienci.

TO NOWATORSKA INICJATYWA STWORZONA  
PRZEZ MOUNTPARK LOGISTICS EU SARL.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ< SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI<

http://www.mountpark.com/about/
mailto:info%40mountpark.com?subject=insight%20enquiry
http://www.usrealco.com/devAndAcq/europe.aspx
http://www.mountpark.com/
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