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Rynek powierzchni magazynowych – w regionie moskiewskim (cz. 3)
W dwóch poprzednich numerach
„Logistyki” zaprezentowane zosta∏y
ogólne tendencje rozwoju rynku powierzchni magazynowych w Moskwie
i okolicach, m.in.: standard i nowoczesnoÊç istniejàcych obiektów, ich wielkoÊç, wysokoÊç czynszu oraz struktura
popytu na us∏ugi magazynowe. Najwi´ksze zapotrzebowanie na powierzchnie magazynowe – ponad 2/3
ogólnego popytu – wyst´puje po stronie operatorów logistycznych, którzy
na zasadach wynaj´cia lub dzier˝awy
korzystajà z obiektów wybudowanych
przez deweloperów. Coraz wi´cej
z tych podmiotów decyduje si´ na budow´ w∏asnych obiektów.
Jednym z liderów na rosyjskim rynku
us∏ug magazynowych jest firma „LIT-Terminal” (ze 100-proc. kapita∏em rosyjskim). W 2002 r. firma zosta∏a laureatem rankingu „Operator logistyczny
Rosji 2002” (szósta pozycja w g∏ównym
rankingu wg wyników ekonomicznych
w 2001 r.) oraz znalaz∏a si´ na piàtym

Tab. Podstawowe charakterystyki magazynu „LIT-Terminal”

Lokalizacja

Ljubiercy, 4 km od MKAD (na po∏udniowy wschód).
Stosukowo dobra dost´pnoÊç komunikacyjna, w bezpoÊrednim sàsiedztwie koƒczy si´ budowa dwóch nowych
magistrali drogowych

Powierzchnia magazynowa

25 000 m kw.

Standard obiektu

Klasa B (obiekt adaptowany)

WysokoÊç sk∏adowania

do 12 m

Wyposa˝enie obiektu

System wàskich i szerokich korytarzy
Rega∏y paletowe rz´dowe (Constructor Group) na 30 000
miejsc paletowych oraz rega∏y wjezdne (dla okreÊlonej
grupy towarów)
6 doków za∏adunkowo-roz∏adunkowych
Winda towarowa (na 2 palety)
Wózki wysokiego sk∏adowania wyposa˝one w radio-terminale, wózki kompletacyjne, wózki wid∏owe z nap´dem
elektrycznym oraz wyposa˝one w silniki spalinowe
Temperatura sk∏adowania: od 10oC do 22oC
W∏asna elektrownia i kot∏ownia
Parking dla samochodów ci´˝arowych, ca∏odobowa ochrona
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cat” (tytoƒ i wyroby tytoniowe), „ JohnWi´cej informacji mo˝na uzyskaç na
son & Johnson”, „Yankee Polish”, „Stoll- stronie internetowej:
werck”, „Markell”, „Procter & Gamble”,
„Unilever”, „Seita”, „òÚÓÎ¸‚ÂÍ êÛÒ”,
http://www.ltl.ru
„Reemtsma”, „ESP Gmbh”, sieç sklepów
„Elektriczeskij Mir”, a tak˝e Mi´dzynaW kolejnym numerze „Logistyki” zostanà
rodowy Czerwony Krzy˝.
przedstawione tendencje na rynku us∏ug transStrategia rozwoju firmy przewiduje portowo-logistycznych w Rosji oraz omówione
w przysz∏oÊci koncentracj´ g∏ównie na wyniki drugiej edycji rankingu „Operator logius∏ugach magazynowych (wraz z us∏u- styczny Rosji 2003”, który prowadzi oÊrodek informacyjno-analityczny CIA Center. Opowiemy
gami towarzyszàcymi). W planach firmy równie˝ o strategii rozwoju jednego z liderów
jest te˝ budowa nowego obiektu z wy- na tym rynku – firmie NLK (Narodowa Kompania
sokoÊcià sk∏adowania ponad 14 m.
Logistyczna).

(fot. 3x LIT)

miejscu wÊród operatorów magazynów
w rankingu „Operator logistyczny Rosji
2003” (szczegó∏owe omówienie wyników tego rankingu znajdzie si´ w nast´pnym numerze „Logistyki”).
Firma LIT-Terminal jest obecna na rosyjskim rynku od 1997 r., Êwiadczàc us∏ugi magazynowe, spedycyjne, transportowe oraz celne. Swojà dzia∏alnoÊç firma
rozpocz´∏a w magazynie o powierzchni
10 500 m2 w Moskwie. W 2001 r. wynaj´ty zosta∏ drugi magazyn o powierzchni
10 000 m2 w Ljubiercach (4 km na po∏udniowy wschód od obwodnicy miasta MKAD). Ze wzgl´du na dobrà dost´pnoÊç komunikacyjnà (w bezpoÊrednim sàsiedztwie koƒczy si´ budowa dwóch nowych magistrali drogowych), w tym roku ca∏à dzia∏alnoÊç
przeniesiono do tej lokalizacji, zwi´kszajàc przy tym powierzchni´ magazynowà do 25 000 m2. Podstawowe charakterystyki magazynu przedstawione
zosta∏y w tabeli. Zarzàdzanie magazynem odbywa si´ przy wykorzystaniu
aplikacji „LIT-magazyn”, opracowanej
na specjalne zamówienie „LIT-Terminal” przez Rosyjskà Akademi´ Badaƒ
Fundamentalnych.
WÊród klientów LIT-Terminal dominujà firmy z kapita∏em zagranicznym oraz
joint venture. Sà to g∏ównie firmy produkcyjne i handlowe, m.in.: „Liggett-Du-
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