Wydarzenia
Już ponad 2,5 mln zł. należności przekazali użytkownicy
Europejskiej Giełdy Transportowej TRANS do obsługi windykacyjnej w ramach Systemu Windykacji Transportowej
(SWT) – projektu prowadzonego wspólnie przez firmę KSV IS
z Warszawy i spółkę Logintrans- operatora giełdy. System
Windykacji Transportowej (www.swt.pl) został uruchomiony
w czerwcu br. jako drugi – po Rejestrze Dłużników
Transportowych (www.rdt.pl) – projekt w ramach programu
bezpieczeństwa finansowego użytkowników największej polskiej giełdy wolnych ładunków i pojazdów (www.logintrans.
com.pl). Windykacja należności w ramach SWT dotyczy dłużników z większości krajów europejskich: w największym stopniu z Polski, a za granicą również z Francji, Austrii, Czech
oraz Niemiec. Klienci SWT mają stały kontakt z windykatorem
prowadzącym ich sprawę oraz dostęp on-line do systemu służącego składaniu i obsłudze zleceń windykacyjnych. Unikają
przez to żmudnego gromadzenia i przesyłania dokumentacji
np. drogą pocztową. System dostępny jest za pośrednictwem
Internetu całą dobę; można także kontaktować się z konsultantami za pomocą komunikatora TRANS lub specjalnej Infolinii.
Firma Fresh Logistics (Grupa Raben) oddała do użytku
nowy terminal w Gądkach k. Poznania. Obiekt ma blisko
5 000 m2 powierzchni i przeznaczony jest do obsługi produktów świeżych – wymagających kontrolowanej temperatury od
+ 2 do + 6 0C. Nowy terminal to nie tylko magazyn przeładunkowy, ale również powierzchnia ok. 3 000 m2, na której
znajdują się regały wysokiego składowania. Łączna powierzchnia magazynowa jaką dysponuje firma Fresh Logistics, to
20 000 m2. Obecnie Fresh Logistics posiada oddziały w 4 miejscowościach (Gądki k. Poznania, Gliwice, Grodzisk Mazowiecki,
Straszyn), ale w najbliższych miesiącach planowane jest oddanie do użytku kolejnego terminalu we Wrocławiu.
Gefco Polska było oficjalnym Partnerem Logistycznym 63
wyścigu Tour de Pologne, zorganizowanego w dniach
4 – 10.09.2006 r. „Nie tylko potrafimy zarządzać łańcuchem
dostaw dla dużych przedsiębiorstw, ale również zapewnić obsługę logistyczną tak dużych imprez sportowych jak wyścigi Tour de
Pologne” – podkreślił Bogdan Młynarczyk, Dyrektor Generalny
GEFCO Polska. Dodał, że sukces całego przedsięwzięcia nie byłby
możliwy bez odpowiedniego zaplecza logistycznego, a w sporcie,
jak i w logistyce liczy się czas, precyzja i zgrany zespół.
Transporeon GmbH & Co. KG (z siedzibą w Ulm), europejska
firma specjalizująca się w oprogramowaniu dla logistyki
transportowej, otwarła niedawno swoje przedstawicielstwa
w Polsce i Włoszech. Stworzone przez Transporeon i dostępne
obecnie w 8 językach oprogramowanie TISYS® umożliwia elektroniczne przekazywanie informacji dotyczących zleceń transportowych pomiędzy załadowcą a przewoźnikami poprzez
zamkniętą, bazującą na Internecie platformę komunikacyjną.
Pozwala to uprościć przekazywanie zleceń transportowych,
zredukować „puste kilometry” do 9% i w rezultacie znaczne
obniżyć koszty logistyki transportowej. Peter Förster, współzałożyciel i członek zarządu firmy Transporeon, widzi dużą szansę
dla platformy TISYS® na polskim i włoskim rynku: “We Włoszech
w marcu 2006 została zniesiona Tariffa a forcella, gwarantująca
spedytorom minimalne stawki przewozowe. Liczymy tu na podobny rozwój, jak w Niemczech w 1993 r., gdy w życie weszła
ustawa o zniesieniu taryf. Przewoźnicy będą zmuszeni do lepszej
organizacji, żeby zredukować „puste kilometry” i pozostać konkurencyjnymi. W Polsce spotykamy się z problemem bardzo słabo
rozwiniętej infrastruktury, a dodatkowo trzeba liczyć się z możliwością wprowadzenia opłat drogowych. Spedytorzy i przewoźnicy staną wkrótce przed tymi samymi trudnościami, jakie znane
są w Europie Zachodniej – do tego w warunkach o wiele gorszej
sieci szlaków komunikacyjnych”. Polską filią Transporeon’u
w Krakowie kieruje Barbara Grzegorzewska (wcześniej pracowała m.in. w Volkswagenie i Technicznym Uniwersytecie Clausthal.
Na terenie krajów niemieckojęzycznych z oprogramowaniem
TISYS® pracuje już 120 dużych firm zlecających załadunki, jak
również 4 000 spedytorów i przewoźników. Klientami
Transporeon’u są m.in. Volkswagen – Transport, Knauf, Goodyear
Dunlop, Südzucker i Stora Enso.

ki są również znacząco wyższe niż średnie z ubiegłego roku. Jednocześnie kilka
rynków próbuje utrzymać tempo z lat ubiegłych – przede wszystkim Wielka Brytania, której wyniki kwartalne w 2006 r. są aż o 39% procent gorsze, niż te z roku
2005. Finlandia, Szwajcaria, Portugalia, Irlandia i Włochy są w podobnej sytuacji.
Michael Atwell, szef grupy rynków kapitałowych w warszawskim biurze Cushman
& Wakefield, powiedział: „Popyt na nieruchomości komercyjne w Polsce ze strony
zagranicznych inwestorów jest duży. Wolumen transakcji inwestycyjnych w tym
roku będzie podobny lub wyższy w porównaniu z ub.r. Będzie on skutkiem kilku
dużych transakcji, jak np. sprzedaż 16 hipermarketów Géant przez Groupe Casino”. W rezultacie poważne zmiany zaszły także w rankingu wielkości wolumenów
inwestycyjnych na rynkach europejskich. Niemcy przesunęły się z miejsca 4. na 2.,
a Rosja awansowała o 7 miejsc i obecnie znajduje się w pierwszej dziesiątce. Inne
awansujące kraje to Czechy (o 5 miejsc, na pozycję 12.), Słowacja (o 4 miejsca, na 17.
pozycję) oraz Bułgaria (o 5 miejsc, na 20. pozycję). Co do przyszłości, D.Hutchings
uważa, że kompresja stóp kapitalizacji ustabilizuje się do połowy 2007 r., w związku z czym inwestorzy będą musieli skupić się na obszarach, gdzie pojawiający się
wzrost czynszów nie osiągnął jeszcze wartości maksymalnej lub gdzie nowoczesne
powierzchnie są w niedoborze, a działalność deweloperska, modernizacja i renowacja oraz aktywne zarządzanie będą mieć największe znaczenie.
Krzysztof Sędzikowski został Dyrektorem Zarządzającym
w Grupie CTL Logistics SA. Jako członek Zarządu spółki odpowiada za efektywne funkcjonowanie korporacji oraz rozwój obszarów biznesowych koncernu w Polsce i za granicą.
Będzie realizował koncepcję szerszego wejścia Grupy CTL na
rynki finansowe. K.Sędzikowski pracował w latach 1984 – 95
w KGHM Polska Miedź SA (Wiceprezes Zarządu ds. restrukturyzacji, a przez 2 lata – Prezes Zarządu). Potem zajmował
stanowiska zarządcze w Creditanstalt SCG Fund Management
SA, Pfleiderer AG, Frantschach Świecie. W latach 2004 – 2005
pełnił funkcję wiceprezesa CTL Logistics SA, z którą ponownie
nawiązał współpracę 1 lipca 2006 r. – po wcześniejszej rezyg- Krzysztof Sędzikowski
nacji ze stanowiska prezesa Grupy Boryszew i Impexmetal.
(Fot. CTL Logistics SA)
Redakcja Przeglądu Gospodarczego przyznała Masterlink nagrodę Grand Prix w ramach niedawno sfinalizowanego konkursu, w którym firma otrzymała Laur Klienta 2006. Spośród
wszystkich tegorocznych zwycięzców Lauru Klienta 2006
w kategoriach branżowych, Masterlink otrzymał nagrodę
Grand Prix jako firma, której usługi osiągnęły najlepsze wyniki w całym konkursie, obejmującym ponad 200 kategorii.
Dodatkowo, poza otrzymaniem największej bezwzględnej
liczby głosów w badaniach ankietowych, przeprowadzonych
na potrzeby konkursu, Masterlink został bardzo wysoko oceniony w internetowym głosowaniu czytelników, typujących najlepsze firmy spośród prezentowanych na łamach Przeglądu Gospodarczego.
Od czerwca br. centrala Wincanton w Wielkiej Brytanii powierzyła obowiązki dyrektora finansowego na Europę Środkowo – Wschodnią Polakowi, Robertowi Chmielewskiemu. To
wielkie uznanie i postęp w jego karierze, ponieważ zaledwie
w lipcu ub.r. awansowano go na stanowisko regionalnego kontrolera finansowego w tej części Europy. Po awansie R. Chmielewski raportuje nadal do dyrektora zarządzającego Wincanton
na Europę Środkowo – Wschodnią i dyrektora finansowego na
Europę Kontynentalną. Oprócz dotychczasowych obowiązków,
odpowiedzialny jest także za tworzenie i realizację strate- Robert Chmielewski
gii finansowej oraz rozwój firmy na nowych rynkach Europy (Fot. Wincanton)
Centralnej i Wschodniej. „Zakończył się etap przejścia na raportowanie zgodne
z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. Wypracowaliśmy wspólne w regionie zasady raportowania, budżetowania, zarządzania ryzykiem i oceny finansowej, ułatwiające współdziałanie w kreowaniu regionalnych
rozwiązań logistycznych, odpowiadających aktualnym potrzebom rynku. Przebudowie uległy struktury finansów w każdym kraju, aby bardziej wspomagać
działania operacyjne i projekty rozwojowe oraz zwiększyć świadomość finansową w organizacjach. W tej chwili wyzwaniami są: utrzymanie stabilnego, dwucyfrowego wzrostu w Polsce, Czechach, Słowacji i na Węgrzech oraz projekty
wejścia Wincanton na nowe rynki” – twierdzi Chmielewski. Robert Chmielewski
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