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•  Pandemia ujawniła słabe punkty w 
globalnych łańcuchach dostaw i stanowi 
wyzwanie dla istniejących praktyk.

•  Potrzeba bardziej odpornych i elastycznych łańcuchów 
dostaw stała się trwałą spuścizną pandemii.

•  Wnioski wyciągnięte z pandemii już teraz generują 
znaczne zapotrzebowanie na obiekty logistyczne.

•  Rozwój handlu elektronicznego nada dodatkową 
dynamikę dla rozwoju rynku logistyki.

•  Oczekuje się, że ponowna ocena optymalnych 
poziomów zapasów i dywersyfikacja 
łańcuchów dostaw wygeneruje dodatkowe 
zapotrzebowanie logistyczne w Europie.

•  Uzależnienie od stale kurczącego się rynku pracy 
w połączeniu z potrzebą ciągłości biznesowej 
przyspieszy automatyzację magazynów.

STRESZCZENIE

•  
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PANDEMIA UJAWNIŁA SŁABE PUNKTY I NIESTABILNOŚCI W 
GLOBALNYCH ŁAŃCUCHACH DOSTAW. DODATKOWO ZDUMIEWA 
FAKT, JAK BARDZO KLUCZOWY DLA PRAWIDŁOWEGO 
FUNKCJONOWANIA GOSPODARKI STAŁ SIĘ SEKTOR LOGISTYKI. 

Niezależnie od tego, czy chodzi o dostarczanie na całym świecie 
podstawowych towarów czy wsparcie firm w ich codziennej działalności, 
sektor logistyki pomógł zapewnić ciągłość handlu i zapewnił 
społeczeństwu kluczowe usługi w tym wyjątkowym czasie.

Ze względu na to, że ograniczenia lockdownu nadal mają wpływ na cały świat, 
warto zastanowić się nad przyszłymi konsekwencjami dla łańcuchów dostaw. 
Na długo przed pandemią wiele firm zaczęło już oceniać swoje podejście do 
pozyskiwania i dystrybucji, są też takie, które dopiero teraz uznają konieczność 
ponownej oceny swoich modeli operacyjnych. W obliczu wciąż trwającej 
pandemii zdecydowanie widzimy potrzebę większej odporności i elastyczności.

Spodziewamy się, że pandemia wygeneruje znaczny popyt na obiekty 
logistyczne w całej Europie. Nowe źródła zapotrzebowania są napędzane 
przez 1) przekształcanie łańcuchów dostaw w celu zwiększenia 
e-realizacji 2) zwiększanie poziomów zapasów w celu zapewnienia 
odporności 3) popieranie nowych praktyk zaopatrzenia oraz 4) szersze 
zastosowanie technologii. W tym artykule zadajemy sobie pytanie, 
jak będzie wyglądać ta część „nowej normalności” i zastanawiamy się 
nad rosnącym zapotrzebowaniem na nieruchomości logistyczne.

WPROWADZENIE
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Source: eMarketer, May 2020. Conversion rate $1 = €0.84, Mar 2021

GWAŁTOWNY WZROST W BRANŻY E-COMMERCE 
ZAMKNIĘCIE DUŻEJ CZĘŚCI SKLEPÓW DETALICZNYCH SPOWODOWAŁO 
WYRAŹNY WZROST SPRZEDAŻY INTERNETOWEJ, A WRAZ Z NIM, 
ZWIĘKSZENIE ZAPOTRZEBOWANIA NA POWIERZCHNIĘ LOGISTYCZNĄ. 

Po pierwszych ograniczeniach wywołanych przez lockdown w roku 2020, 
sprzedaż w handlu elektronicznym w UE wzrosła o 30% w porównaniu z rokiem 
poprzednim, podczas gdy całkowita sprzedaż detaliczna spadła o 17,9%.1 Chociaż 
tempo wzrostu może się nie utrzymać, prawdopodobnie nastąpiła trwała zmiana 
w górę trajektorii rozwoju e-commerce – nowi użytkownicy Internetu są teraz 
zaznajomieni z handlem elektronicznym i wygodą, jaką zapewnia, a ci, którzy byli 
już przyzwyczajeni do zakupów online, robią ich jeszcze więcej.

W Wielkiej Brytanii, największym rynku e-commerce w Europie, w lutym 2021 r. 
odsetek sprzedaży internetowej osiągnął nowy, rekordowy poziom, który wyniósł 
36,1%, w porównaniu z 35,2% w styczniu 2021 r. Było to znacznie więcej niż 20% w 
lutym 2020 r., co odzwierciedla wpływ pandemii na zachowania konsumentów.2

Logistyka jest jednym z niewielu sektorów komercyjnych, w którym 
zapotrzebowanie na powierzchnię wzrosło w ostatnim okresie. Popyt w Europie 
w 2020 r. osiągnął rekordowy poziom 25,7 mln metrów kwadratowych, co oznacza 
wzrost o 9% w porównaniu z rokiem poprzednim.3

Niektóre rynki okazały się szczególnie stabilne. Wielkość powierzchni wynajętej 
w 2020 r. w Wielkiej Brytanii przekroczyła 3,2 miliona metrów kwadratowych, 
co jest najwyższym rezultatem w historii. E-commerce było siłą napędową tego 
zapotrzebowania, odpowiadając za 42% popytu w Wielkiej Brytanii w zeszłym 
roku.4 Prognozy sprzedaży w e-commerce zostały przeformułowane, aby 
odzwierciedlić wzrost aktywności online. Sprzedaż w handlu elektronicznym w 
Europie Zachodniej w 2019 r. wyniosła około 426 miliardów dolarów i przewiduje 
się, że do 2023 roku osiągnie ponad 604 miliardy dolarów.5

Zastosowanie standardowej dla branży ostrożnej metody obliczeniowej, 
zakładającej 93 000 metrów kwadratowych powierzchni logistycznej wymaganej 
na każdy 1 miliard dolarów wydany w Internecie, wskazuje na potrzebę 
dodatkowych (16,5 miliona metrów kwadratowych) powierzchni w Europie 
Zachodniej w ciągu najbliższych trzech lat. Dla porównania średni roczny popyt w 
ciągu 10 lat w Europie Zachodniej wyniósł (14,1 miliona metrów kwadratowych).6 
Rozwój e-commerce będzie wymagał znacznego rozwoju logistyki. Nawet jeśli z 
czasem wydajność poprawi wskaźniki wykorzystania przestrzeni, optymistyczne 
prognozy dotyczące sprzedaży detalicznej online i konkurencji, szczególnie dla 
dobrze zlokalizowanych aktywów, prawdopodobnie nadadzą impuls do rozwoju 
dla rynku logistycznego.

Sprzedaż detaliczna e-commerce w 
Europie Zachodniej w latach 2019-2023
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Planowane działania mające na celu budowanie 
odporności w łańcuchach dostaw wśród liderów biznesu

Sources: 7 McKinsey, Resetting supply chains for the next normal  8 Kantar 9 European Automobile Manufacturers Association  10 Freightos Baltic Index, Financial Times
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Zakłócenia w produkcji i wąskie gardła w łańcuchu logistycznym utrudniały 
produkcję samochodów w Europie. W pierwszej połowie 2020 roku linie 
transportu morskiego anulowały setki kursów, ponieważ lockdowny wywołane 
koronawirusem, spowodowały nagłe spowolnienie w światowym handlu. Wciąż 
odczuwalne są tego następstwa, a średnie koszty transportu kontenerowego z 
Szanghaju do innych części świata osiągnęły w styczniu rekordowe sumy.10

W PERSPEKTYWIE KRÓTKOTERMINOWEJ WIELE 
PRZEDSIĘBIORSTW ZAINWESTUJE W DUŻO WIĘKSZE 
BUFORY ZAPASÓW, ABY ZAPEWNIĆ SOBIE DŁUGOTRWAŁE 
BEZPIECZEŃSTWO. OSTATNIE BADANIE LIDERÓW 
BIZNESOWYCH WYKAZAŁO, ŻE 47% Z NICH PLANUJE 
ZWIĘKSZENIE REZERW KLUCZOWYCH PRODUKTÓW W CELU 
ZBUDOWANIA ODPORNOŚCI ŁAŃCUCHA DOSTAW.7

Jednym z najbardziej bezpośrednich skutków pandemii było szybkie 
wyczerpywanie się zapasów stanów magazynowych. Konsumenci w 
panice kupowali duże ilości artykułów pierwszej potrzeby w oczekiwaniu 
na wprowadzenie kwarantanny. Tuż przed pierwszymi zamknięciami 
sprzedaż środka do dezynfekcji rąk w brytyjskich supermarketach wzrosła 
ponad trzykrotnie, podczas gdy sprzedaż mydła w płynie wzrosła o 7%. 
8 W Niemczech Ministerstwo Zdrowia opublikowało nawet awaryjną listę 
żywności, sugerującą produkty wystarczające na 10 dni, które należy 
mieć w domu.

W tym samym czasie zakłady z branży motoryzacyjnej zostały zmuszone 
do wstrzymania lub zmniejszenia produkcji z powodu braku części i 
materiałów pośrednich. Kwestie zdrowotne i przewidywany spadek 
popytu konsumenckiego wymusiły również zamknięcia i likwidacje. 
Europejskie Stowarzyszenie Producentów Samochodów poinformowało, 
że straty produkcyjne w 2020 r. w całej UE spowodowane Covid-19, 
wyniosły ponad 4 miliony pojazdów w Europie. Odpowiada to prawie 
jednej czwartej całkowitej produkcji w Unii Europejskiej w 2019 r.9

PONOWNA OCENA STANÓW 
MAGAZYNOWYCH

Source: Mckinsey July 2020
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Wiele firm prawdopodobnie będzie zwiększać swoje 
poziomy zapasów i przechowywać je bliżej końcowego 
odbiorcy. Utrzymywanie dodatkowych rezerw jest 
stosunkowo łatwe do wdrożenia, jednak od firm oczekuje 
się rozważenia kwestii praktycznych i finansowych. Na 
przykład producenci samochodów mogą mieć trudności 
z utrzymaniem wyższych zapasów rezerw ze względu na 
wielkogabarytowy charakter części i związane z tym koszty. 
Podobnie w branży modowej – odzież ma ograniczony czas 
przechowywania, co oznacza, że utrzymywanie większych 
zapasów nie zwiększy znacząco odporności.

Prognozuje się że utrzymywanie wyższych poziomów 
rezerw w kraju wygeneruje większy popyt na logistykę. 
Prawdopodobnie będzie się on jednak koncentrować w 
branżach zorientowanych na konsumenta, zwłaszcza tych 
zajmujących się produkcją artykułów pierwszej potrzeby, 
które miały ograniczone zapasy przed pandemią. Oczekuje 
się również, że już zwiększone zapotrzebowanie na 
chłodnie będzie rosło, zwłaszcza że rozpoczęcie produkcji 
i dystrybucji szczepionek jest w toku. Firma zajmująca 
się nieruchomościami Knight Frank poinformowała, że 
od czasu wybuchu pandemii wystosowała zapytania 
dotyczące nadwyżek zapasów dla ponad 557418.3 metrów 
kwadratowych krótkoterminowo wynajmowanej powierzchni 
magazynowej w Wielkiej Brytanii. Chociaż większość z nich 
została wchłonięta do istniejących sieci 3PL, oznacza to, że 
3PL ponownie weszło na rynek z nowymi zapytaniami.11

Source: 11 Knight Frank, Covid-19 June 2020
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NOWE PRAKTYKI BIZNESOWE
CZAS PANDEMII ZWRÓCIŁ UWAGĘ NA RYZYKO GRUPOWANIA 
DOSTAWCÓW W KONKRETNYCH LOKALIZACJACH. FIRMY 
NEGATYWNIE ODCZUŁY ZAMKNIĘCIE FABRYK I ZAKŁÓCENIA 
SPOWODOWANE NADMIERNYM UZALEŻNIENIEM OD INNYCH KRAJÓW. 

Wnioski wyciągnięte z pandemii mogą stopniowo zachęcać do zwiększania 
różnorodności lokalizacji produkcyjnych, w tym onshoring i nearshoring. 
Niezależnie od tego, czy będzie to powrót do Europy czy dywersyfikacja w Azji, 
oczekuje się, że pandemia nada impuls planom różnicowania łańcuchów dostaw.

Rządy głównych gospodarek europejskich zastanawiały się, jak zreorganizować 
łańcuchy dostaw w następstwie zakłóceń. Prezydent Francji Emmanuel Macron 
powiedział, że pandemia koronawirusa ujawniła „wady i kruchość” nadmiernej 
zależności Francji, a szerzej – Europy, od globalnych łańcuchów dostaw. 
Prezydent Francji poszedł dalej i podczas wizyty u francuskiego producenta 
farmaceutycznego Sanofi w lipcu 2020 r. zauważył, że podczas tego kryzysu 
wszyscy widzieli, że niektóre leki nie są już produkowane w ich kraju, a nawet w 
Europie. Musimy wyciągnąć z tego wnioski... a państwo powinno być gotowe 
zainwestować w projekty reshoringowe.12

Jeszcze przed pandemią kilka czynników mogło przyspieszyć tworzenie 
lokalnych łańcuchów dostaw w Europie – od napięć w handlu światowym po 
rosnące koszty wynagrodzeń w niektórych częściach Azji i zmiany w polityce 
publicznej, po automatyzację lub obawy o zrównoważony rozwój. Jednak 
dowody na znaczną aktywność onshoringową są niewielkie. Zwraca to uwagę 
na koszty i komplikacje związane ze zmianą źródeł zaopatrzenia lub produkcji, 
szczególnie w przypadku tak złożonych branż jak branża motoryzacyjna.

EU-27, rozwój produkcji przemysłowej, 
styczeń 2020 – styczeń 2021

Source: Eurostat

50

60

70

80

90

100

110

120

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan
In

de
x 

20
15

 =
 10

0

Cały przemysł EnergiaPółprodukty

Dobra inwestycyjne Dobra trwałego użytku

Source:  12 Financial Times

8

CZY TO JUŻ CZAS NA ZMIANY W ŁAŃCUCHACH DOSTAW? INSIGHT EDYCJA SZÓSTA | KWIECIEŃ 2021

http://www.usrealco.com/devAndAcq/europe.aspx
http://www.mountpark.com/


Opowiadanie się za onshoringiem i nearshoringiem poprzedzało 
pandemię, ale dopiero jej wybuch kwestie te uwypuklił. Firmy 
zaczynają cenić bliskość rynku i konsumentów końcowych oraz 
pewność, że mogą mieć zaufanie do swoich sieci dystrybucji. 
Łańcuchy dostaw między Wielką Brytanią a Unią Europejską 
są również testowane w ramach nowej brexitowej umowy 
handlowej. Niektóre firmy zawiesiły świadczenie usług, twierdząc, 
że będą musiały się zmierzyć z wyższymi kosztami, zwiększoną 
biurokracją czy opóźnieniami w eksporcie. Także wymóg 
szczepień Covid-19 jest co najmniej tak samo odpowiedzialny 
za wszelkie opóźnienia, ale minie trochę czasu, zanim pojawi się 
jaśniejszy obraz wpływu brexitu na handel.

Niedawny wzrost kosztów transportu z Azji do Europy może 
jeszcze bardziej przyspieszyć wykorzystanie onshoringu i 
nearshoringu. Koszty transportu towarów z Azji do Europy 
wzrosły w styczniu ponad czterokrotnie, osiągając rekordowy 
poziom wynikający z braku pustych kontenerów na skutek 
pandemii.13 Chociaż nie doprowadzi to do całościowej 
reindustrializacji Europy, niektóre firmy prawdopodobnie 
będą próbować złagodzić przyszłe zagrożenia, przenosząc 
produkcję bliżej konsumentów i użytkowników końcowych. 
W perspektywie długoterminowej może to zwiększyć 
zapotrzebowanie na powierzchnię logistyczną, szczególnie w 
niskokosztowych centrach produkcyjnych, takich jak Europa 
Środkowa i Wschodnia. Może też istnieć tendencja do tworzenia 
dodatkowych powierzchni magazynowych w pobliżu centrów 
popytu, aby skrócić czas wprowadzania towarów na rynek.

Source:  13 Financial Times
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NOWE TECHNOLOGIE
CZAS PANDEMII ZWIĘKSZYŁ OBAWY  
PRODUCENTÓW I DOSTAWCÓW LOGISTYCZNYCH  
DOTYCZĄCE PODAŻY SIŁY ROBOCZEJ. 

Możliwość zachorowania lub zgłoszenia zwolnienia chorobowego z 
obawy przed infekcją przez osoby pracujące w obiektach logistycznych 
stała się nowym ryzykiem. Może to oznaczać, że zakresy wymagające 
zaangażowania pracownika staną się tematem wrażliwym, a 
konsekwencją będzie przyspieszenie w kierunku większego udziału 
robotyki i automatyzacji. W 2019 r. rynek automatyzacji magazynów 
został wyceniony na 15 miliardów dolarów i oczekuje się, że do 2026 
r. będzie wart ponad 30 miliardów dolarów, rosnąc o 14% (CAGR) w 
okresie prognozy.14 Automatyzacja może pomóc firmom w utrzymaniu 
wydolności w przypadku poważnego niedoboru siły roboczej, a także 
pozwala łatwiej trzymać się zasad dystansu społecznego i praktyk 
higienicznych. Może również zwiększyć wydajność i skalowanie 
możliwości, co jest szczególnie ważne w przypadku przedsięwzięć, 
wymagających dużego nakładu pracy, takich jak handel elektroniczny.

Zwiększona automatyzacja może otworzyć nowe lokalizacje dla logistyki 
i pomóc wypełnić lukę w miejscach, w których koszt lub dostępność siły 
roboczej jest problemem.

Globalny rynek automatyzacji magazynów 
(w miliardach dolarów)
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 Sources: Statista
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PANDEMIA OBNAŻYŁA SŁABE PUNKTY W 
GLOBALNYCH ŁAŃCUCHACH DOSTAW. LEKCJE 
WYNIKAJĄCE Z PANDEMII MAJĄ SZANSĘ 
WYGENEROWAĆ ZAPOTRZEBOWANIE NA NOWE 
OBIEKTY LOGISTYCZNE W CAŁEJ EUROPIE. 

Zakładamy konieczność przeglądu procesów produkcyjnych, 
transportowych i magazynowych w wielu obszarach 
gospodarki. W perspektywie krótko- i długoterminowej 
wydaje się, że zmiany w łańcuchach dostaw są nieuniknione.

Oczekujemy bardziej odpornych i elastycznych łańcuchów 
dostaw. Pandemia uwydatniła ryzyko nadmiernego 
polegania na jednym rynku, jednocześnie kwestionując 
tradycyjną mądrość utrzymywania mniejszych stanów 
magazynowych. Uzależnienie od stale kurczącego się 
rynku pracy w połączeniu z potrzebą ciągłości biznesowej 
oznacza, że rozwiązania oparte wyłącznie na zasobach 
ludzkich w dłuższej perspektywie prawdopodobnie nie 
będą się już opłacać. Jest jednak zbyt wcześnie, aby mieć 
pewność, jak rozwinie się ta sytuacja. Jeśli jednak zgodnie z 
oczekiwaniami nastąpi konieczność wzmocnienia łańcuchów 
dostaw, powinno to dobrze wróżyć rynkom nieruchomości 
przemysłowych w Europie.
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Łączymy dane branżowe ze spostrzeżeniami wiodących międzynarodowych firm  
logistycznych, aby mieć pewność, że rozumiemy, czego naprawdę oczekują nasi klienci.

Mountpark Logistics EU Sarl jest spółką joint venture z siedzibą w Luksemburgu,  
utworzoną przez USAA Realco-Europe B.V. i Mountpark Finco.

Spółka została utworzona w celu realizacji projektów deweloperskich w Europie, ze szczególnym 
uwzględnieniem rynku logistycznego w Wielkiej Brytanii, Europie Zachodniej i Środkowej.

WYNIKA Z INICJATYWY ŚWIADOMEGO I NOWATORSKIEGO PRZYWÓDZTWA. 
DOKUMENT ZOSTAŁ OPRACOWANY  PRZEZ MOUNTPARK LOGISTICS EU SARL.

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