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W zakresie nieruchomości komercyjnych, wielkość transakcji inwestycyjnych
w Europie w pierwszych 6 miesiącach br. (w wysokości 86,9 mld EUR) jest o 27%
wyższa, niż w tym samym okresie 2005 r. – wynika z najnowszych badań Cushman
& Wakefield. Wprawdzie Europa odnotowała spadek wolumenu transakcji inwestycyjnych w nieruchomości komercyjne w II kwartale 2006 r. do poniżej 40 mld EUR
(w porównaniu do najwyższej wartości w ostatnim kwartale 2005 r. – niemal 50
mld EUR), ale w ujęciu całorocznym przewidywana jest rekordowa wysokość wolumenu. Zdaniem Davida Hutchings’a, szefa Europejskiego Działu Badań w Cushman
& Wakefield, przewiduje się, że wolumen inwestycji na koniec roku osiągnie wartość 168 mld EUR, a udział Wielkiej Brytanii spadnie z 50% do poniżej 40%, natomiast znaczny wzrost
odnotują Niemcy, Francja oraz szereg rynków
wschodzących”. W wyniku tego spadają stopy
kapitalizacji – średnia
stopa kapitalizacji za
najlepsze lokalizacje
na koniec II kwartału
wyniosła 5,9%, podczas
gdy w grudniu ub.r.
wartość ta liczyła 6,2%.
Spadek stóp najmocniej odczuł rynek nieRynek inwestycji w nieruchomości w Europie – wielkości roczne ruchomości biurowych
(Źródło: Cushman & Wakefield)
i przemysłowych, który
odnotował wartości niższe o 25 – 30 punktów bazowych (pb). Na rynku nieruchomości handlowych – w I półroczu 2006 r. nastąpił w tym zakresie spadek o średnio
19 pb. Tempo kompresji stóp kapitalizacji spada: w I kwartale odnotowano spadek
o 18 pb, natomiast w drugim – o 7 pb. Pozytywny wpływ na wyniki ma jednak najem – tu nastąpił wzrost czynszów średnio o 3% od początku tego roku do czerwca. W rozbiciu na sektory, najwięcej inwestycji przyciągają biura, których dotyczy
nieco ponad 50% tegorocznych transakcji, w porównaniu do 48% w roku 2005.
Wielkość udziału nieruchomości handlowych nieznacznie spadła (z 29% do 28%),
aczkolwiek decydujące znaczenie ma tu dostępność ofert. Zagraniczni inwestorzy
w znacznej mierze zdecydowali o wielkości wolumenu całości transakcji, inwestując ogółem 39,3 mld EUR w pierwszej połowie roku, co zaowocowało wzrostem
ich udziału w rynku z 40% (2005 r.) do 45%. Analitycy oceniają, że znaczny wzrost
zainteresowania rynkami wschodzącymi to obecnie czynnik dominujący. Szybki
wzrost odnotowuje przede wszystkim Rosja. W przypadku tego kraju można się
spodziewać wolumenu transakcji inwestycyjnych w 2006 r. powyżej 3 mld EUR,
przy 1,2 mld EUR w zeszłym roku. W Turcji, mimo braku znaczących transakcji
w pierwszej połowie roku, oczekuje się zamknięcia kilku znaczących umów i wyników wyższych niż w zeszłym roku. Słowacja, Czechy, Bułgaria i Rumunia także
odnotowały znaczący wzrost w pierwszej połowie 2006 r. „Największym jednak
motorem rosnących obrotów jest Zachód – głównie Niemcy, gdzie wolumen transakcji inwestycyjnych w pierwszej połowie roku był o 61% wyższy, niż w całym roku
2005. Jeżeli tendencja ta się utrzyma, Niemcy nie tylko znacznie wyprzedzą resztę
Europy kontynentalnej, ale mogą nawet zagrozić pozycji Wielkiej Brytanii jako najbardziej aktywnego rynku” – stwierdził Michael Rhydderch, szef grupy rynków kapitałowych w Cushman & Wakefield. Francja odnotowuje kolejny rok wzmożonej
aktywności i jest na dobrej drodze, by przekroczyć 20 mld EUR rocznie, jeśli inwestorzy w dalszym ciągu
będą w stanie znaleźć
interesujące ich oferty. Hiszpania także ma
dobre wyniki – inwestycje w pierwszej połowie roku osiągnęły
już wartości wyższe
niż w całym roku 2005.
Wzrost odnotowała też
Norwegia (ponad 20%),
a na kilku mniejszych
rynkach, takich jak Belgia, Austria, Dania, LukNajbardziej popularne kraje pod względem nieruchomości w Europie w 2006 r. semburg i Grecja, wyni(Źródło: Cushman & Wakefield)
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Panattoni Poland Sp. z o.o. buduje obiekt magazynowy
na wynajem o powierzchni 41 000 m² w Panattoni Park
Poznań w Gądkach k. Poznania. Park (położony przy drodze
nr 11 w pobliżu autostrady A2) może pomieścić docelowo
obiekty o łącznej powierzchni 160 000 m². Rozpoczęcie
użytkowania powstającego obecnie (budowę rozpoczęto 14
lipca br.) drugiego budynku Panattoni przewiduje się na
pierwszy kwartał 2007 r. Wcześniej (w br.) Panattoni Poland
Sp. z o.o. podpisała umowę najmu z H&M Hennes & Mauritz
Sp. z o.o., dotyczącą 52.000 m² powierzchni magazynowej,
która jest największą umową najmu powierzchni przemysłowych, dotychczas wynegocjowaną w Polsce. Po wybudowaniu
nowego obiektu Panattoni Poland będzie dysponowała
powierzchnią 93 000 m² na terenie Parku. Panattoni Poland
jest podmiotem stowarzyszonym Panattoni Development
Company (PDC). PDC to prywatna spółka deweloperska,
świadcząca usługi w zakresie realizacji inwestycji, założona
w 1986 r. przez Carla Panattoni. W 2005 r. spółka wybudowała 1,6 mln m² powierzchni obiektów przemysłowych, biurowych i handlowych. Przez ostatnie 5 lat PDC budowała
średnio prawie 1 mln m² powierzchni obiektów rocznie. PDC
wybudowała i zarządza obiektami na ponad 100 rynkach
w USA, Kanadzie i Europie.
Od sierpnia br. Schenker testuje technologię identyfikacji
radiowej kontenerów. Tag RFID (tzw. „Etykieta kontenera”)
pozwala na ciągłą obserwację i kontrolę bieżącej pozycji przesyłki w łańcuchu dostaw. Testy nowej technologii rozpoczęto
jednocześnie w portach w Hamburgu i Hong Kongu. Ich celem
jest ostateczna weryfikacja efektywności systemu RFID w zarządzaniu globalnymi łańcuchami dostaw, opartych na transporcie morskim. Kontenery wyposażone w urządzenie testowe
będą wykorzystane w kursach wahadłowych między
Hamburgiem i Hong Kongiem. „Etykieta kontenera” będzie
automatycznie rejestrowana w punktach, w których następuje
przeniesienie odpowiedzialności za przesyłkę. Oznacza to, że
przesyłka będzie natychmiast widoczna na wszystkich stanowiskach kontrolnych łańcucha transportowego. Pierwsza faza
testów rozpoczyna się u partnerów w portowych stacjach
pakowania. Następny etap obejmuje również terminale kontenerowe. Schenker przetestuje także tzw. „e-seal”, czyli elektroniczną plombę dokumentującą wszystkie przypadki otwierania
i zamykania kontenera, a także wiele innych urządzeń zabezpieczających, mających utrzymać całkowitą kontrolę nad
przesyłką w całym łańcuchu transportowym.
ProLogis (NYSE: PLD) poinformował 31.08.2006 r. o podpisaniu z firmą Lekkerland Export – Import Kft. umowy na
wynajem 8 580 m2 powierzchni w ProLogis Park Harbor
(południowe obrzeża Budapesztu). 7 700 m2 to powierzchnia
magazynowa, a 880 m2 – biurowa. Lekkerland wynajmuje
także powierzchnię dystrybucyjną w innych parkach magazynowych firmy ProLogis w Europie Środkowej, w tym 5 423 m²
w ProLogis Park Sosnowiec i 3 902 m² w ProLogis Park Poznań
II. Lekkerland Export – Import Kft. jest hurtowym dystrybutorem artykułów spożywczych i przemysłowych, specjalizującym
się w sprzedaży słodyczy i napojów, z kategorii convenience
(produktów gotowych do spożycia).
Fiege Polska rozpoczął współpracę z ACCO Polska podpisując długoterminowy kontrakt na świadczenie kompleksowych usług logistycznych – poinformowano 30.08.2006 r.
ACCO (firma działająca w branży artykułów wyposażenia biurowego) będzie obsługiwana w centrum logistycznym Fiege
w Nadarzynie (przyjmowanie, magazynowanie, pakowanie
i wydawanie urządzeń, akcesoriów i materiałów biurowych
oraz sprzętu prezentacyjnego). Kontrakt obejmuje też tzw.
Value Addend Logistics Services, czyli usługi podnoszące wartość produktu (etykietowanie, foliowanie, przygotowywanie
zestawów promocyjnych, czy przepakowywanie).

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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