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CBRE i Panattoni Europe, przy silnym wsparciu ze strony 
agencji badawczej Analytiqa specjalizującej się w bada-
niach tego sektora rynku, opracowały zestawienie kluczo-
wych wskaźników efektywności przedsiębiorstw działają-
cych w sektorze logistycznym i łańcucha dostaw. Niniejszy 
raport nawiązuje do podobnych badań przeprowadzonych 
w innych krajach europejskich.

Dokonanie analizy sytuacji na branżowym rynku było możli-
we dzięki ponad 50 osobom na stanowiskach kierowniczych 
wywodzącym się zarówno z firm logistycznych, jak i przed-
siębiorstw produkcyjnych i handlowych, które podzieliły się 
swoimi opiniami oraz przemyśleniami. W grupie responden-
tów znaleźli się dyrektorzy generalni, dyrektorzy zarządza-
jący oraz kadra kierownicza wyższego szczebla. Respon-
denci byli pytani o obecną sytuację rynkową w Polsce oraz 
przewidywania na przyszłość w kontekście planów rozwoju 
ich przedsiębiorstw m.in. w obszarze przewidywanych zmian 
wysokości obrotów, rentowności, nakładów inwestycyjnych 
związanych z logistyką i łańcuchem dostaw, a także progno-
zowanych zmian w zatrudnieniu. Dokonali oni porównania 
sytuacji na polskim rynku z sytuacją na arenie międzynarodo-
wej i wyrazili swoje poglądy na temat kluczowych zagad-
nień, takich jak wymagania stawiane obiektom logistycznym, 
handel elektroniczny, technologia, innowacyjność oraz niedo-
bór wykwalifikowanej siły roboczej, a także – co tegoroczna 
edycja raportu porusza po raz pierwszy – problematyki 
zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska. Podobnie 
jak miało to miejsce w przypadku raportów publikowanych 
we wcześniejszych latach, mamy też ogromną przyjemność 
przedstawić Państwu towarzyszące analizie ilościowej komen-

tarze wybranych respondentów, którzy zgodzili się podzielić 
się swoimi rozważaniami w kluczowych kwestiach.

Po raz pierwszy odkąd zaczęliśmy publikować niniejszą serię 
raportów, przeprowadzone badanie wskazuje na niepewne 
perspektywy dla rynku logistycznego i łańcucha dostaw. 
Wskaźnik Poziomu Optymizmu w zakresie Logistyki i Łańcu-
cha Dostaw w Polsce na lata 2019-2020 został określony 
na poziomie 49,0, co stanowi wynik niższy od rezultatu 
uzyskanego w ubiegłym roku (57,4).

Wyniki osiągnięte przez firmy logistyczne oraz przedsiębior-
stwa produkcyjne i handlowe kształtowały się na nieznacznie 
różnym poziomie, z – ponownie – nieco lepszym rezultatem 
dla pierwszej grupy respondentów. Poziom optymizmu wśród 
firm logistycznych został określony na 53,9, natomiast wśród 
przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych było to 44,0. 
Obliczenie wskaźnika zostało przeprowadzone w oparciu 
o odsetek respondentów zgłaszających zmianę na lepsze lub 
brak zmian czy też zmian na gorsze w sektorze. W efekcie 
wynik ponad 50,0 oznacza zmianę na lepsze, a poniżej 
50,0 wskazuje na zmianę na gorsze. Im wynik bardziej odda-
lony od 50,0, tym silniejsza zmiana na przestrzeni czasu.

Mamy nadzieję, iż z zainteresowaniem zagłębią się Państwo 
w trzecie wydanie naszego Wskaźnika Poziomu Optymizmu 
w zakresie Logistyki i Łańcucha Dostaw w Polsce, tym razem 
na lata 2019-2020, a zawarte w nim informacje okażą się 
dla Państwa przydatne. Równocześnie będziemy wdzięczni 
za wszelkie informacje zwrotne dotyczące naszego badania.

WSTĘP
WSKAŹNIK POZIOMU OPTYMIZMU W ZAKRESIE LOGISTYKI 
I ŁAŃCUCHA DOSTAW W POLSCE 2019/2020 TO TRZECIE  
WYDANIE BADANIA RYNKU PODJĘTEGO W CELU DOKONANIA 
OCENY POZIOMU OPTYMIZMU ORAZ OCZEKIWAŃ W  
SEKTORZE LOGISTYCZNYM I ŁAŃCUCHA DOSTAW W POLSCE. 

Wszystkie dane liczbowe odnoszące się do Wskaźnika Poziomu Optymizmu w zakresie Logistyki i Łańcucha 
Dostaw w Polsce przedstawione w niniejszym raporcie zostały opracowane przez firmę Analytiqa. Analy-
tiqa jest organizacją specjalizującą się w badaniach rynkowych i pozyskiwaniu informacji o działających 
na rynku przedsiębiorstwach, której oferta obejmuje opracowywanie raportów, przeprowadzanie dostosowa-
nych do indywidualnych potrzeb klientów badań rynkowych oraz świadczenie usług doradztwa strategicz-
nego na rzecz międzynarodowych klientów ze wszystkich sektorów i branż w ramach globalnego łańcucha 
dostaw. Analytiqa świadczy najwyższej jakości usługi w zakresie badań rynkowych niezbędnych klientom 
z handlowego punktu widzenia w procesie rozwoju i osiągania zysków w coraz bardziej wymagających 
i konkurencyjnych warunkach rynkowych.
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Na rynku powierzchni logistycznych na koniec trzecie-
go kwartału należy wyróżnić 3 główne trendy:

1. W pierwszych trzech kwartałach 2019 roku 
oddano Do użytku niemal 2 mln m kw. nowo-
czesnej Powierzchni logistycznej. Jest to o 38% 
więcej niż w analogicznym okresie w roku 
ubiegłym.

Najwięcej powierzchni magazynowej przybyło 
w ciągu trzech kwartałów w regionie Górnego 
Śląska – 443 000 m kw., z kolei od końca 2018 
roku nie wzrosła podaż powierzchni w regionie 
zachodnim (woj. lubuskie). Można przypuszczać, 
że obecny rok będzie rekordowy pod względem 
powierzchni magazynowej oddanej do użytku. 

PROGNOZY 
RYNKOWE 

TEMPO ROZWOJU RYNKU MAGAZYNOWEGO NADAL  
JEST NIEZWYKLE SZYBKIE. CAŁKOWITA PODAŻ WYNOSI 
OBECNIE 17,6 MLN M KW., GDZIE JESZCZE 5 LAT TEMU  
BYŁO TO O POŁOWĘ MNIEJ. ZAINTERESOWANIE INWESTORÓW 
TYM SEKTOREM NIEUSTANNIE WZRASTA, CO MA POTWIER-
DZENIE W LICZBACH NA RYNKU INWESTYCYJNYM. 
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2. Powierzchnia w budowie pozostaje na podob-
nym poziomie co w poprzednich sześciu kwar-
tałach, oscylując w pobliżu 2 mln m kw.  

Po trzecim kwartale obecnego roku w budowie 
pozostaje ponad 1,8 mln m kw., z czego najwięcej, 
bo po ponad 300 tys. m kw. w trzech regionach – 
okolicach Warszawy, regionie Wrocławia i Górnego 
Śląska. Te regiony stanowią na ten moment 60% 
całkowitej powierzchni w budowie w Polsce. Około 
połowa tego wolumenu jest zabezpieczona umowami 
najmu, co wskazuje na większy optymizm dewelope-
rów niż w poprzednich kwartałach.

3. Odnotowany popyt na powierzchnie magazy-
nowe w pierwszych trzech kwartałach wyniósł 
niecałe 2,9 mln m kw. 

Popyt rozłożył się mniej więcej po równo w poszcze-
gólnych kwartałach, aczkolwiek w trzecim kwartale 
był lekko niższy. Prognozowany popyt na koniec roku 
wyniesie lekko ponad 4 mln m kw., co jest porów-
nywalne z dwoma poprzednimi niezwykle dobrymi 
latami na rynku powierzchni magazynowych.

Podsumowując, ogólny stan rynku przemysłowego 
i logistycznego jest bardzo dobry. Mimo niewielkie-
go spowolnienia popytu aktywność deweloperów 
pozostaje porównywalnie wysoka w ciągu ostatnich 
dwóch lat. W tym roku zostanie oddany do użytku 
największy wolumen nowoczesnej powierzchni prze-
mysłowej i logistycznej. Nadchodzące lata na rynku 
prawdopodobnie nie będą tak spektakularne jak okres 
2016-2019, ale prognozy dla polskiego rynku maga-
zynowego nadal są pozytywne.

Podaż całkowita

W budowie

Popyt w Q1-Q3 2019

Nowa podaż w Q1-Q3 2019

Wskaźnik pustostanów

17 595 000 m2

1 818 000 m2

2 869 000 m2

1 963 000 m2

6,5%
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BADANIE POZIOMU 
OPTYMIZMU
W CZASIE PRZEPROWADZANIA NINIEJSZEGO BADANIA 
ZASTOSOWALIŚMY TĘ SAMĄ METODOLOGIĘ, KTÓRA  
ZOSTAŁA UŻYTA PRZEZ FIRMĘ ANALYTIQA W CZASIE  
PODOBNYCH BADAŃ PRZEPROWADZANYCH RÓWNIEŻ 
NA TERENIE INNYCH KRAJÓW. 
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Niniejszy raport jest analizą kluczowych wskaźni-
ków efektywności dla przedsiębiorstw działających 
w sektorze logistycznym i łańcucha dostaw i daje 
możliwość wglądu w tę branżę z perspektywy zarów-
no podmiotów korzystających z usług logistycznych, 
jak i tych świadczących takie usługi, co w efekcie 
pozwala nam na uzyskanie całościowego poglądu 
na panujące na rynku nastroje, a także bieżące 
kwestie i zagadnienia mające wpływ na ten sektor. 
Respondenci wyrazili swoje opinie na temat wyników 
osiągniętych w ostatnim czasie przez sektor logistycz-
ny, a także przedstawili swoje oczekiwania i progno-
zy dla branży na najbliższy czas.

Niniejsze opracowanie jest trzecim wydaniem 
Wskaźnika Poziomu Optymizmu w zakresie Logistyki 
i Łańcucha Dostaw w Polsce, którego wartość będzie 
wzrastać w miarę zbierania danych przez kolejne 
lata, co z czasem pozwoli na dokonanie wiarygod-
niejszej analizy porównawczej.

Opracowanie niniejszego wydania trzeciego było 
możliwe dzięki dyrektorom generalnym, dyrektorom 
zarządzającym oraz kadrze kierowniczej wyższe-
go szczebla wywodzącej się z wielu największych 
i najlepiej prosperujących dostawców usług logi-
stycznych oraz przedsiębiorstw z branży wytwórczej 
i handlowej w Polsce, w tym między innymi:
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STANOWISKA
RESPONDENCI

Respondenci

12%

20 %

6 %

22%

4 %

Dyrektor generalnyDyrektor 
Operacyjny

Dyrektor

Dyrektor 
Zarządzający

Dyrektor  
Finansowy

36 %
Dyrektor ds. Logistyki/ 
Łańcucha Dostaw

Grupa uczestników badania obejmowała głównie 
Dyrektorów ds. Logistyki i Dyrektorów ds. Łańcucha 
Dostaw, którzy w sumie stanowili blisko 36% responden-
tów, a także Dyrektorów Zarządzających i Dyrektorów 
Generalnych, którzy stanowili 28% respondentów.

Trzecia edycja raportu to również okazja dla nas, aby 
podziękować naszej stałej grupie respondentów. Ponad 
40 firm wzięło udział przynajmniej w dwóch – a część 
z nich we wszystkich trzech – badaniach, co zapewnia 
cenną spójność odpowiedzi zebranych od działającej 
w branży logistyki i łańcucha dostaw kadry kierowni-
czej wyższego szczebla w całej Polsce. 

W BADANIU  
WZIĘŁOUDZIAŁ 51  
RESPONDENTÓW,  

Z KTÓRYCH 26  
REPREZENTOWAŁO  

FIRMY LOGISTYCZNE,  
A 25 WYWODZIŁO  

SIĘ Z BRANŻY  
WYTWÓRCZEJ  
I HANDLOWEJ.
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Większość firm logistycznych biorących udział 
w badaniu została sklasyfikowana jako dostawcy 
usług 3PL i stanowili oni blisko 73% wszystkich 
respondentów z sektora logistycznego. 15% i 8% 
to odpowiednio przedsiębiorstwa spedycyjne 
i przewozowe, gdzie pozostałe 4% reprezentowane 
są przez firmy kurierskie.

W grupie przedsiębiorstw produkcyjnych i handlo-
wych, które wzięły udział w badaniu, największy 
odsetek stanowiły firmy z branży spożywczej i towa-
rów konsumpcyjnych (33%). Przedsiębiorstwa dzia-
łające w branży handlowej również stanowiły 33% 
respondentów w tej grupie. Pozostałe odpowiedzi 
uzyskane w grupie wytwórczej i handlowej pocho-
dziły od przedsiębiorstw z sektora przemysłowego 
(21%) oraz sektora farmaceutycznego (13%).

Z GRUPY PRZEDSIĘBIORSTW  
PRODUKCYJNYCH  
I HANDLOWYCH 

Z SEKTORA LOGISTYCZNEGO

8 % 33 %
Przewoźnicy

Artykuły spożywcze 
i towary konsumpcyjne

21 %
Przemysł

RESPONDENCIRESPONDENCI
15 %

13 %

4 % 33 %

Spedytorzy

Farmacja/  
Opieka zdrowotna

Kurierzy Handel

73 %
3PL
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Badanie na lata 2019-2020 potwierdza niepewne perspektywy dla rynku logistycznego i łańcucha dostaw. 
Wskaźnik Poziomu Optymizmu w zakresie Logistyki i Łańcucha Dostaw w Polsce na lata 2019-2020 został okre-
ślony na poziomie 49,0, co jest kontynuacją tendencji spadkowej, którą mogliśmy zaobserwować w ostatnich 
latach i wskazuje na spadek zaufania z poziomu 57,4 w ubiegłym roku oraz 60,7 osiągniętego w roku 2017.

Zasoby ludzkie, a konkretnie niedobór wykwalifikowa-
nych pracowników i rosnąca presja płacowa, należą 
do największych wyzwań, przed jakimi stoi sektor 
logistyczny i łańcucha dostaw. Czynniki te przyczy-
niają się do spadku poziomu optymizmu – co zaob-
serwowaliśmy w wyniku przeprowadzonego przez 
nas badania. Jednakże sektor ten nie jest wyjątkowy, 
jeżeli chodzi o stojące przed nim wyzwania. Podob-
nie jak w innych branżach, nasi respondenci również 
przewidują spowolnienie globalnego wzrostu gospo-
darczego, co wpływa na wyniki osiągane w zakresie 
wymiany międzynarodowej.

W kontekście powyższego ciekawym wydaje się 
fakt, iż na polskim rynku nadal odnotowuje się różnice 
pomiędzy wynikami osiągniętymi przez przedsiębior-
stwa produkcyjne i handlowe oraz firmy logistyczne. 
Kontynuując niejako trend z ubiegłego roku, widzi-
my, że firmy logistyczne wykazują wyższy poziom 
optymizmu z wynikiem 53,9 (spadek z 64,1). Jeżeli 
chodzi o przedsiębiorstwa produkcyjne i handlowe, 
które uzyskały wynik 44,0 (spadek z 50,4), nasz 
wskaźnik po raz pierwszy spadł poniżej poziomu 
50,0, co oznacza, że w ogólnym ujęciu przedsiębior-
stwa produkcyjne i handlowe mają obecnie bardziej 
pesymistyczne nastawienie do sytuacji na rynku.

Optymizm przedsiębiorstw 
produkcyjnych i handlowych

2017 2018 2019

Optymizm 
sektora logistycznego

Ogólny poziom 
optymizmu

Jak kształtuje się poziom optymizmu  
w sektorze logistycznym i łańcucha  
dostaw w Polsce?

WSKAŹNIK POZIOMU OPTYMIZMU NA PRZESTRZENI LAT

44,0 

53,9

49,0

59,1 

62,1

60,7

50,4

64,1

57,4 
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Nasi respondenci zmagają się z tymi wyzwaniami, 
mimo że polska gospodarka nadal uzyskuje bardzo 
dobre wyniki – chociaż oczekuje się, że w Polsce 
nastąpi nieznaczne spowolnienie wzrostu gospo-
darczego. Sektor logistyczny i łańcucha dostaw 
stoi jednak na mocnej pozycji, wykazuje się 
wysokim poziomem odporności i pozostaje czyn-
nikiem niezbędnym z punktu widzenia gospodarki. 
Na kolejnych stronach zademonstrujemy, iż – pomimo 
trudniejszych warunków rynkowych – firmy logistyczne 
i przedsiębiorstwa produkcyjne i handlowe nadal 
inwestują w przyszłość, przeznaczając znaczące 
nakłady na operacje flotowe, magazyny oraz innowa-
cyjne technologie.

Obliczenie wskaźnika zostało przeprowadzone 
w oparciu o odsetek respondentów zgłaszają-
cych zmianę na lepsze lub brak zmian czy też 
zmian na gorsze w sektorze. W efekcie wynik 
ponad 50,0 oznacza zmianę na lepsze, a poni-
żej 50,0 wskazuje na zmianę na gorsze. Im wynik 
bardziej oddalony od 50,0, tym silniejsza zmiana 
na przestrzeni czasu.

Optymizm przedsiębiorstw 
produkcyjnych i handlowych

Optymizm 
sektora logistycznego

Ogólny poziom 
optymizmu

POZIOM OPTYMIZMU NA ROK 2019/2020

44,0

53,9

49,0
45 55 6040 50
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Porównując aktualną sytuację na rynku z sytuacją panującą na nim rok temu, jedynie 18% respondentów stwier-
dziło, iż poziom ich optymizmu co do warunków prowadzenia działalności jest wyższy niż 12 miesięcy temu. 
Dwie trzecie (66%) respondentów oceniają aktualną sytuację rynkową jako „trudniejszą” niż w ubiegłym roku.

Poziom optymizmu wśród przedsiębiorców 
w porównaniu z ostatnimi 12 miesiącami

OBECNA SYTUACJA RYNKOWA W PORÓWNANIU Z OSTATNIMI 12 MIESIĄCAMI

OBECNA SYTUACJA W PORÓWNANIU 
Z OSTATNIMI 12 MIESIĄCAMI
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W ubiegłorocznym badaniu obydwie grupy respondentów wykazały się podobnym poziomem pesymizmu, 
natomiast w badaniu przeprowadzonym w tym roku mniejszym optymizmem co do sytuacji panującej na rynku 
wykazywały się przedsiębiorstwa produkcyjne i handlowe. Trzy czwarte przedsiębiorstw produkcyjnych 
i handlowych oceniają obecną sytuację rynkową jako trudniejszą niż 12 miesięcy temu, gdzie podobną opinię 
wyraziło 57% firm logistycznych.

OBECNA SYTUACJA RYNKOWA W PORÓWNANIU Z OSTATNIMI 12 MIESIĄCAMI
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16 %
8 %

2 %

29 %

PROGNOZA

Kiedy zapytano respondentów o poziom ich optymizmu co do następnych 12 miesięcy, 10% było optymistycz-
nie nastawionych i postrzegało przyszłą sytuację na rynku jako korzystną (co stanowi spadek w porównaniu 
z 17% w ubiegłym roku), podczas gdy 74% przewidywało zewnętrzne trudności w skutecznym prowadzeniu 
działalności (wzrost z 62%). 16% uznało, że sytuacja na rynku pozostanie bez zmian. 

Poziom optymizmu wśród przedsiębiorców  
– prognoza na następne 12 miesięcy

SYTUACJA RYNKOWA – PROGNOZA NA NASTĘPNE 12 MIESIĘCY

NA NASTEPNE 12 MIESIĘCY
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Sektor logistyczny okazał się być bardziej optymistyczny co do przyszłości niż przedsiębiorstwa produkcyjne 
i handlowe. 16% firm logistycznych wierzy w „bardziej korzystne” warunki (12% w „nieco bardziej korzystne” 
i 4% w „zdecydowanie bardziej korzystne”), natomiast 4% przedsiębiorstw z branży wytwórczej i handlowej 
wybrało jedynie kategorię „nieco bardziej korzystne”. W porównaniu z badaniem przeprowadzonym w ubie-
głym roku odsetek firm logistycznych przewidujących nastanie trudniejszych warunków rynkowych w nadcho-
dzącym roku wzrósł o 16 punktów procentowych, gdzie dla przedsiębiorstw z branży wytwórczej i handlowej 
był to wzrost o 6 punktów procentowych (r/r).

SYTUACJA RYNKOWA – PROGNOZA NA NASTĘPNE 12 MIESIĘCY

Nieco bardziej 
korzystna

Bez  
zmian

Znacznie bardziej 
korzystna

Znacznie 
trudniejsza

Nieco 
trudniejsza

Przedsiębiorstwa  
produkcyjne i handlowe ( )

Firmy  
logistyczne ( ) 



 CBRE Research ©CONFIDENCE INDEX 2019/202018

„Każdego roku uczestnicy rynku logistycznego w Polsce zadają sobie 
to samo pytanie. W tym roku strach wywołany głównie przez kilka 
czynników geopolitycznych jest znacznie silniejszy.

Nie wiemy, jaki wpływ na rynek będzie miał Brexit i czy będzie 
on aż tak negatywny, szczególnie dla polskich dostawców logistycz-
nych. Nie wiemy, w jakim stopniu relacje między USA i Chinami 
wpłyną na polski rynek, jak będzie wyglądać sytuacja niektórych 
sektorów, a co najważniejsze, czy kryzys wstrząśnie całą gospodar-
ką.

Moim zdaniem dyskusje na te tematy stworzyły znacznie bardziej 
ostrożne podejście do wielu działań biznesowych, co widać w rapor-
cie. Jeśli cały czas myślimy o zagrożeniu czającym się za rogiem, 
w naturalny sposób dostosowujemy swoje zachowanie do potencjal-
nego ryzyka.

Polska jest krajem bardzo przedsiębiorczym i wielokrotnie udowod-
niliśmy, że udało nam się znaleźć alternatywne ścieżki rozwoju dla 
wielu branż i stworzyć popyt, którego nigdy wcześniej nie widziano. 
Jestem przekonany, że podobnie będzie w przypadku rynku logi-
stycznego. Oprócz nowych produktów i nowych kanałów rozwoju 
musimy pamiętać, jak duży i rozdrobniony jest rynek, co zawsze 
stanowi szansę.

Jest dużo miejsca na ciekawe synergie i patrzę w przyszłość z opty-
mizmem, szczególnie jeśli chodzi o najbliższe 18 miesięcy.”

MACIEJ WALENDA
EXECUTIVE VICE PRESIDENT  
CEE AND RUSSIA  
DSV Solutions

WARUNKI RYNKOWE

POMIMO SILNEJ GOSPODARKI KRAJOWEJ, TEGOROCZNY 
WSKAŹNIK UKAZUJE TRUDNE WARUNKI DLA SPECJALISTÓW 
Z SEKTORA LOGISTYKI I ŁAŃCUCHA DOSTAW. JAK MYŚLISZ, 
DLACZEGO? W KONTEKŚCIE OBECNYCH WARUNKÓW, JAKIE 
WIDZISZ PERSPEKTYWY DLA RYNKU W POLSCE W CIĄGU  
NAJBLIŻSZYCH 12-18 MIESIĘCY?
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 „Analizując poszczególne firmy z różnych branż, zauważa się 
znaczny spadek wzrostu wśród wielu firm, ale zauważalny jest 
również spadek wolumenu. Ponadto z pozycji europejskiej wyraźnie 
widać, że przepływy między różnymi krajami wyraźnie zwalniają.

W tej sytuacji wiele firm produkcyjnych zaczyna szukać rozwiązań, 
które pomogłyby dostosować się do nowych warunków. To także 
dobry moment na zmianę istniejących łańcuchów dostaw i zmianę 
działań dystrybucyjnych. Tak więc w nadchodzących miesiącach 
powinno wydarzyć się znacznie więcej w obszarach handlowych 
niż produkcyjnych wśród operatorów logistycznych.”

“Niezależnie od aktualnej sytuacji ekonomicznej w Polsce spowolnie-
nie gospodarcze zaczyna być dostrzegalne także i u nas – widać 
to po wskaźnikach wyprzedzających koniunkturę. Popyt napędza 
wciąż wysoki optymizm konsumencki, co nie dziwi w roku wybor-
czym, jednak i ten z czasem zapewne osłabnie.

Jednocześnie wiele firm naszego sektora współpracuje z dużymi 
graczami z krajów, gdzie spadek wzrostu jest wyraźnie widoczny – 
może nie ma to jeszcze dużego wpływu na aktualne poziomy obro-
tów, jednak patrząc w horyzoncie 18 miesięcy należy się poważnie 
liczyć z ograniczaniem zamówień, wolumenów oraz prawdopodob-
ną presją cenową. 

Gdy to ostatnie połączymy z rosnącymi kosztami pracy i niestabilno-
ścią prawno-podatkową w naszym kraju widzimy przed sobą czas 
wyzwań większych niż ostatnimi laty.”

„Ostatnie 2-3 lata były imponujące dla gospodarki ogółem. Jednak 
w trzecim i czwartym kwartale obserwujemy już pogorszenie dynami-
ki wzrostu sprzedaży. Dodatkowy wzrost na rynku krajowym wynikał 
z rządowych programów społecznych, które już wpływają na stopę 
inflacji.

Ponadto polska gospodarka jest silnie związana z globalnymi, 
europejskimi i niemieckimi wynikami gospodarczymi. Jest to szczegól-
nie widoczne w branży logistycznej, gdyż rynek jest zdecydowanie 
bardziej „globalny” niż „lokalny”.

W oparciu o cykl koniunkturalny, po kilku latach rozwoju możemy 
spodziewać się recesji, dlatego moim zdaniem powinniśmy przygoto-
wać się na nieuniknione spowolnienie gospodarcze w ciągu najbliż-
szych 12–18 miesięcy.”

GRZEGORZ LICHOCIK
MANAGING DIRECTOR  
EUROPEAN LOGISTICS 
Dachser

RAFAŁ WITOWSKI
REGIONAL CHIEF  
FINANCIAL OFFICER 
Fiege

PIOTR RUSZECKI
FINANCE DIRECTOR 
Hellmann Worldwide Logistics
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MOŻLIWOŚĆ 
ROZWOJU

Optymizmem napawa fakt, iż na pytanie o przewi-
dywane zmiany wysokości obrotów w przyszłym 
roku, większość (60%) respondentów odpowiedziała, 
że spodziewa się ich wzrostu. Ogólnie rzecz biorąc, 
poziom optymizmu w sektorze logistycznym spadł 
w porównaniu z rokiem ubiegłym, jednakże większość 
respondentów nadal wykazuje duży optymizm. Jedna 
piąta firm (20%) przewiduje silny wzrost obrotów 
o ponad 8%, kolejne 32% uczestników badania prze-
widuje umiarkowane roczne tempo wzrostu na pozio-
mie 2-5%, podczas gdy 8% respondentów oczekuje 
wzrostu wysokości obrotów w kolejnych 12 miesiącach 
na poziomie 5-8%. Przewidywana przez naszych 
respondentów trudniejsza sytuacja na rynku znajduje 
odzwierciedlenie w fakcie, iż o 13% więcej firm niż 
ubiegłym roku – 22% w sumie – spodziewa się spadku 
wysokości obrotów.

Podobnie jak w ubiegłym roku, firmy logistyczne pozo-
stają niezwykle optymistycznie nastawione do skali 
wzrostu ich działalności w nadchodzącym roku. Ponad 
trzy czwarte z nich (77%) oczekuje wzrostu wysokości 
obrotów, a blisko jedna czwarta (23%) respondentów 
z sektora logistycznego wierzy, że ich roczny obrót 
wzrośnie o ponad 10%.

Najwyższy odsetek przedsiębiorstw przemysłowych 
i handlowych (33%) oczekuje, iż w nadchodzącym 
roku ich obroty wzrosną o około 2-5%, a podobna ich 
grupa nie spodziewa się zmian w wysokości osiąga-
nych obrotów.

Przewidywane zmiany wysokości obrotów

Amazon Fulfillment Center Łódź
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ZMIANA WYSOKOŚCI OBROTÓW – PROGNOZA NA NASTĘPNE 12 MIESIĘCY
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Optymizm dotyczący wzrostu wysokości obrotów 
jest w większości przypadków związany także 
z nieznacznie mniej pozytywnymi prognozami doty-
czącymi rentowności, co jest tendencją, którą obser-
wujemy już od pierwszego wydania naszego raportu. 
60% respondentów oczekuje wzrostu wysokości 
obrotów, przy czym 42% przewiduje wzrost rentow-
ności. Dodatkowo 36% respondentów stwierdziło, 
że nie oczekuje zmian rentowności w nadchodzących 
12 miesiącach, a 22% spodziewa się, że poziom ich 

zysków może spaść (8 punktów procentowych więcej 
niż w roku ubiegłym).

Ponad połowa (54%) firm logistycznych przewiduje 
uzyskanie wyższych zysków w nadchodzącym roku, 
a 27% spodziewa się ich spadku. 29% przedsię-
biorstw przemysłowych i handlowych przewiduje, 
że ich zyski wzrosną na przestrzeni następnych 
12 miesięcy, gdzie 17% spodziewa się ich spadku, 
a 54% nie oczekuje zmian w tym zakresie.

Przewidywane zmiany  
rentowności

ZMIANA RENTOWNOŚCI – PROGNOZA NA NASTĘPNE 12 MIESIĘCY
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Odpowiedzi respondentów były – po raz kolejny 
już – bardzo pozytywne, gdy zapytano ich o praw-
dopodobieństwo dokonania w ich firmach znacznych 
nakładów inwestycyjnych związanych z logistyką 
i łańcuchem dostaw w najbliższym roku. Blisko trzy 
czwarte (74%) respondentów wykazuje chęć dokona-
nia nakładów inwestycyjnych w tych obszarach.

Zarówno firmy logistyczne, jak i przedsiębiorstwa 
produkcyjne i handlowe wykazują duży optymizm 
co do planowanych na przyszłość nakładów inwe-
stycyjnych, gdzie większość w obydwóch grupach 
przewiduje, iż w tym zakresie zostaną poczynione 
znaczące wydatki, co jest pozytywnym trendem.

Prognozy w zakresie  
nakładów inwestycyjnych

PRAWDOPODOBIEŃSTWO DOKONANIA ZNACZNYCH NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH 
NA PRZESTRZENI NASTĘPNYCH 12 MIESIĘCY

26 % 26 %
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PRZEZ NASTĘPNE 12 MIESIĘCY
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INWESTYCYJNE
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Na pytanie, czy planują zwiększyć lub zmniejszyć 
liczbę pracowników w ciągu kolejnych 12 miesięcy 
(z wyłączeniem wpływu sezonowości), 44% respon-
dentów odpowiedziało, że oczekuje wzrostu w pozio-
mie zatrudnienia, co stanowi nieznaczny spadek 
w porównaniu z 59% w ubiegłym roku. Równocześnie 
jedynie 6% przewiduje spadek liczby pracowników 
w przyszłym roku (co jest wynikiem podobnym do 7% 
uzyskanych w ubiegłym roku). Oznacza to, iż połowa 
(50%) naszych respondentów nie przewiduje dokony-
wania zmian w zakresie liczby pracowników (wzrost 
w porównaniu z ubiegłorocznymi 34%).

Po raz kolejny wyniki badań różnią się tu dla branży 
logistycznej i przedsiębiorstw produkcyjnych i handlo-
wych (w odniesieniu do których badamy jedynie 
liczbę pracowników zatrudnionych w ramach łańcu-
cha dostaw). Podobnie jak w roku ubiegłym, firmy 
logistyczne są bardziej entuzjastycznie nastawione 
do zatrudniania nowych osób niż branża wytwórcza 

i handlowa. 61% firm logistycznych i 25% przedsię-
biorców produkcyjnych i handlowych przewiduje, 
że będzie zwiększać swoją siłę roboczą (co stanowi 
spadek w porównaniu z – odpowiednio – 78% i 38% 
odnotowanymi w naszym badaniu rok temu).

Kluczowym tematem naszego badania w tym 
roku są wyzwania związane z zasobami ludzkimi 
w ramach łańcucha dostaw w branży logistycznej, 
w tym konieczność zwiększenia liczby pracowników, 
aby wspomóc zarządzanie wzrostem na konkuren-
cyjnym rynku pracy, znalezienie wykwalifikowanych 
pracowników niezbędnych do wykonywania zadań 
konkretnych dla tego sektora, a także zarządzanie 
skutkami wynikającymi z wyższych wynagrodzeń. 
Na kolejnych stronach szczegółowo przeanalizuje-
my te zagadnienia i określimy, w jaki sposób firmy 
znajdują rozwiązania pozwalające im sprostać tym 
wyzwaniom.

Prognozy w zakresie  
zmian w zatrudnieniu

BTS Schenker, Wrocław



CBRE Research © CONFIDENCE INDEX 2019/2020 25

OCZEKIWANIA W ZAKRESIE LICZBY ZATRUDNIONYCH OSÓB NA PRZESTRZENI  
NASTĘPNYCH 12 MIESIĘCY
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KWESTIE 
KLUCZOWE

Respondenci zostali poproszeni o porównanie Polski 
z innymi krajami Unii Europejskiej pod względem 
wyników osiąganych przez sektor logistyczny i łatwo-
ści zarządzania łańcuchem dostaw w celu identy-
fikacji kluczowych zalet polskiego rynku. Dokonali 
oni oceny kilku kluczowych zagadnień, takich jak 
szybkość działań w ramach łańcucha dostaw, koszty 
działań w ramach łańcucha dostaw, ustawodaw-
stwo, formalności (nadmierne przestrzeganie zasad)  
i biurokratyczny proces decyzyjny, atrakcyjność inwe-
stycyjną, dostępność wykwalifikowanej siły roboczej 
i proces pozyskiwania pozwoleń na budowę. 

Respondenci ponownie wykazali niezwykle opty-
mistyczne nastawienie, zwłaszcza co do kosztów 
działań w ramach łańcucha dostaw w Polsce. 71% 
respondentów oceniło polskie warunki jako „lepsze 
niż średnie”, co stanowiło wzrost w porównaniu 
z 58% z ubiegłorocznego badania. Również atrak-
cyjność inwestycyjna Polski została oceniona bardzo 
pozytywnie. 59% respondentów wierzy, że Polska 
ma przewagę konkurencyjną jako kierunek inwestycyj-
ny w porównaniu z innymi krajami Unii Europejskiej 
(wzrost z 47% z ubiegłego roku). Tegoroczne odpo-
wiedzi wskazują na pozytywne wzrosty w porówna-
niu z naszym raportem z roku 2018, a jednocześnie 
pozostają one bliższe opiniom wyrażonym w badaniu 
z roku 2017.

Kategorie ocenione przez większość respondentów 
na polskim rynku jako „średnie” obejmują szybkość 
działań w ramach łańcucha dostaw (52%), dostęp-

ność wykwalifikowanej siły roboczej (49%) oraz 
proces pozyskiwania pozwoleń na budowę (57%). 
Podobnie jak w roku ubiegłym, dwie pierwsze 
kategorie zostały ocenione bardziej pozytywnie 
(odpowiednio 41% i blisko 49% respondentów oceniło 
je jako „lepiej niż średnio”), gdzie proces pozyskiwa-
nia pozwoleń na budowę uzyskał 36% odpowiedzi 
w kategorii „gorzej niż średnio”. 

Obszary najkrytyczniej ocenione we wszystkich trzech 
badaniach obejmują ustawodawstwo, formalności 
i biurokratyczny proces decyzyjny. Firmy logistyczne 
i przedsiębiorstwa produkcyjne i handlowe były zgod-
ne w swojej ocenie w tym przypadku i w sumie 48% 
respondentów oceniło sytuację w Polsce jako „gorszą 
niż średnią”, jednakże podobny odsetek responden-
tów ocenia sytuację panującą na polskim rynku jako 
„średnią” w tych kategoriach.

Zagadnieniem również wartym podkreślenia są opinie 
naszych respondentów co do umiejętności siły robo-
czej w Polsce. 59% firm logistycznych ocenia sytuację 
w Polsce jako „lepszą niż średnią”, co stanowi znacz-
ny wzrost w porównaniu z ubiegłorocznym bada-
niem, natomiast prawie dwie trzecie przedsiębiorstw 
produkcyjnych i handlowych (62%) uważa, że warunki 
panujące w tym względzie na polskim rynku są „śred-
nie” w porównaniu z rynkami zagranicznymi. Żadne 
z przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych i jedy-
nie 5% firm logistycznych stwierdziło, że umiejętności 
polskich pracowników są „gorsze od średnich”.

Porównanie sytuacji w Polsce z sytuacją 
na arenie międzynarodowej
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JAK WYGLĄDA SYTUACJA W POLSCE W PORÓWNANIU Z INNYMI KRAJAMI UNII EURO-
PEJSKIEJ POD WZGLĘDEM WYNIKÓW OSIĄGANYCH PRZEZ SEKTOR LOGISTYCZNY 
I ŁATWOŚCI ZARZĄDZANIA ŁAŃCUCHEM DOSTAW?

Szybkość 
działań 

w ramach 
łańcucha 

dostaw 

Koszty 
działań 

w ramach 
łańcucha 

dostaw

Ustawodawstwo/ 
formalności  

i biurokratyczny 
proces decyzyjny

Atrakcyjność 
inwestycyjna

Dostępność 
wykwali-
fikowanej 
siły robo-

czej

Proces po-
zyskiwania 

pozwoleń 
na budowę

Średnio 52% 25% 48% 36% 49% 57%

Lepiej niż 
średnio

41% 71% 4% 59% 49% 7%

Gorzej niż 
średnio

7% 4% 48% 5% 2% 36%

Średnio 41% 23% 41% 41% 36% 50%

Lepiej niż 
średnio

50% 77% 5% 55% 59% 9%

Gorzej niż 
średnio

9% 0% 54% 4% 5% 41%

Średnio 64% 27% 54% 32% 62% 64%

Lepiej niż 
średnio

32% 64% 5% 64% 38% 4%

Gorzej niż 
średnio

4% 9% 41% 4% 0% 32%

Firmy logistyczne

Przedsiębiorstwa produkcyjne i handlowe 
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47% respondentów przewiduje wzrost popytu 
na powierzchnie logistyczne na przestrzeni lat 2019-
2020, przy czym firmy logistyczne ponownie wykazują 
szczególny optymizm w tym zakresie. Ponad dwie 
trzecie (68%) firm logistycznych zakłada wzrost popytu 
na powierzchnie logistyczne, podczas gdy 26% przed-
siębiorstw produkcyjnych i handlowych przewiduje, 
iż zaistnieje u nich zainteresowanie najmem nowych 
pomieszczeń.

Zapytani o potencjalne kwestie problematyczne związa-
ne z podażą lub pozyskaniem dodatkowej powierzchni 
magazynowej, nasi respondenci wyrazili w tym roku 
opinie odmienne od tych z lat poprzednich. W odróż-
nieniu od roku ubiegłego – gdzie zagadnieniem 
najczęściej wskazywanym przez respondentów był 

Nieruchomości logistyczne

ZAPYTALIŚMY NASZYCH  
RESPONDENTÓW, CZY  

PRZEWIDUJĄ, ŻE W PRZECIĄ-
GU NAJBLIŻSZYCH 12 MIESIĘCY 

ZAISTNIEJE U NICH POPYT NA  
DODATKOWĄ POWIERZCHNIĘ  

MAGAZYNOWĄ NA TERY-
TORIUM POLSKI, A TAKŻE – 

W PRZYPADKU ODPOWIEDZI 
TWIERDZĄCEJ – JAKIM  

WYZWANIOM BĘDĄ MUSIELI 
STAWIĆ CZOŁA, ABY TEN PO-

PYT ZASPOKOIĆ.

OCZEKIWANIE WZROSTU POPYTU NA NIERUCHOMOŚCI LOGISTYCZNE

Przedsiębiorstwa  
produkcyjne i handlowe ( )

Nie

Tak

Firmy  
logistyczne ( ) 

10% 30% 50% 60% 70%0% 20% 40%

26 %

74%

68 % 

32 % 53 % 

47 % 
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koszt obiektów – w tym roku fachowcy z branży logi-
styki i łańcucha dostaw wykazują największe zanie-
pokojenie kwestią uzyskania atrakcyjnych warunków 
umownych w odniesieniu do obiektów logistycznych. 
Odsetek respondentów wskazujących na taką odpo-
wiedź sięgnął blisko jednej trzeciej (32%) wszystkich 
odpowiedzi, co stanowi wzrost o 10 punktów procen-
towych w porównaniu z ubiegłym rokiem.

Kolejne 22% wszystkich respondentów wyraziło 
obawy w zakresie kosztu obiektów, a 16% niepokoi 
kwestia standardu dostępnych powierzchni, który 
odpowiadałby ich wymaganiom. Jedynie 14% 
respondentów wykazało niepokój w odniesieniu 
do możliwości pozyskania obiektów o wystarczającej 
powierzchni, a podobny odsetek niepokoi kwestia 

położenia obiektów (preferowanej lokalizacji). Należy 
także zauważyć, iż część respondentów stwierdziła, 
iż nie spodziewa się napotkać na żadne trudności 
w procesie pozyskania dodatkowej powierzchni 
magazynowej.

Firmy logistyczne i przedsiębiorstwa produkcyjne 
i handlowe pozostają zasadniczo zgodne w swojej 
opinii co do wyzwań czekających je w procesie pozy-
skania dodatkowej powierzchni magazynowej. Dla 
obydwu grup respondentów lokalizacja nie jest w tym 
roku już tak bardzo istotną kwestią – na pierwszych 
dwóch miejscach uplasowały się warunki umowne 
oraz koszty (odpowiednio 34% i 19% w przypadku 
firm logistycznych oraz 31% i 24% w przypadku przed-
siębiorstw produkcyjnych i handlowych).

KWESTIE PROBLEMATYCZNE ZWIĄZANE Z POZYSKANIEM  
NOWEJ POWIERZCHNI MAGAZYNOWEJ

Przedsiębiorstwa  
produkcyjne i handlowe ( )

Inne

Warunki umowne

Koszt obiektu

Cechy i jakość obiektu

Wielkość obiektu

Położenie obiektu

Firmy  
logistyczne ( ) 

10% 30%0% 20% 40%

19 %
14 % 

24 %
19 % 

31 %
34 % 

0 %
5% 

13 %
14 %  

13 %
14 % 

2 % 

32 % 

22 % 

16 % 

14 % 

14 % 
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15% respondentów. Kolejne trzy regiony to Wrocław, 
Poznań i Warszawa, na które głosy oddało po 11% 
respondentów. Regiony Warszawy, Poznania i Północ-
nej Polski odnotowały w tym roku najwyższy przyrost 
głosów, a z kolei regiony Krakowa i Zachodniej Polski 
otrzymały ich mniej niż w roku ubiegłym.

Zarówno firmy logistyczne, jak i przedsiębior-
stwa produkcyjne i handlowe pozostają zgodne 
co do tego, że w nadchodzącym roku to Centralna 
Polska będzie regionem kraju wykazującym się 
najwyższą dynamiką w ramach łańcucha dostaw. 
Lokalizacjami wskazywanymi przez firmy logistycz-
ne jako te, które rozwijać będą się najszybciej, 
są Centralna Polska (17%), Zachodnia Polska (14%), 
Poznań i Śląsk (obydwa regiony po 13%), z kolei 
przedsiębiorstwa produkcyjne i handlowe wskazu-
ją na Centralną Polskę (27%), Śląsk 17%, a także 
Wrocław i Warszawę (obydwa regiony po 11%).

Rozwój w regionach

BIORĄC POD UWAGĘ PO-
ŁOŻENIE WSZYSTKICH 

OBIEKTÓW LOGISTYCZNYCH 
W POLSCE, RESPONDENCI  

ZIDENTYFIKOWALI TRZY  
KIERUNKI, KTÓRE ZGODNIE  

Z OCZEKIWANIAMI MAJĄ 
DOŚWIADCZYĆ NAJWIĘKSZEGO  

WZROSTU POPYTU NA  
USŁUGI W RAMACH  

ŁAŃCUCHA DOSTAW  
W LATACH 2019-2020. 

Polska Centralna
Polska Wschodnia

Szczecin

Kraków

Warszawa

Polska Północna

Region warszawski

Poznań

Wrocław

Śląsk

Polska Zachodnia

22 % 10 % 

2 % 

8 % 

11 % 

15 % 

1 % 

1 % 

11 % 

11 % 

8 % 

Centralna Polska zgromadziła największą liczbę 
odpowiedzi (22% respondentów), a Śląsk ponownie 
uplasował się na drugim miejscu, zdobywając głosy 
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Przedsiębiorstwa  
produkcyjne i handlowe ( )

Polska Centralna

Polska Wschodnia

Szczecin

Kraków

Warszawa

Polska Północna

Region warszawski

Poznań

Wrocław

Śląsk

Polska Zachodnia

Firmy  
logistyczne ( ) 

10% 30%0% 20% 40%

8%

11 %

6 % 

11 % 

2 %

2 %
2 % 

0 % 

10 %

0 %

27 %

11% 

2 % 

17 % 

10 %

11%

13 %  

11 %  

17 %

2 %

13% 

14 % 

LOKALIZACJE, W KTÓRYCH W LATACH 2019-2020 PRZEWIDYWANY JEST NAJWIĘKSZY 
WZROST POPYTU NA USŁUGI W RAMACH ŁAŃCUCHA DOSTAW

22 % 

10 % 

2 % 

8 % 

11 % 

15 % 

1 % 

1 % 

11 % 

11 % 

8 % 
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Handel elektroniczny

BRANŻA HANDLU  
ELEKTRONICZNEGO 

W POLSCE NADAL ROZWIJA 
SIĘ W NIEZMIERNIE  

SZYBKIM TEMPIE, DZIĘKI 
CZEMU POZOSTAJEMY  

LIDEREM WŚRÓD KRAJÓW 
EUROPY.

PRZEWIDYWANIA W ZAKRESIE TEMPA ROZWOJU HANDLU ELEKTRONICZNEGO 
W PRZYSZŁYM ROKU (R/R)

Znajduje to odzwierciedlenie w niezwykle pozytyw-
nych opiniach wyrażonych przez naszych responden-
tów. 43% (spadek z 51% w ubiegłym roku) oceniło 
tempo rozwoju sektora handlu elektronicznego w 2019 
roku na około 6-10%, jednakże kolejne 43% respon-
dentów wykazało w swoich prognozach wyższy 
poziom optymizmu, szacując tempo rozwoju sektora 
handlu elektronicznego na 11-15%, co stanowi wzrost 
w porównaniu z 29% respondentów w roku ubiegłym.

Firmy logistyczne wykazują się wyższym optymizmem 
w zakresie perspektyw rozwoju sektora handlu elektro-
nicznego niż przedsiębiorstwa produkcyjne i handlo-
we, gdzie większość z nich (67%) przewiduje tempo 
wzrostu w granicach 11-15%, a z kolei największy 

43 %

14 %

43 %

 Wzrost 11% - 15%

Wzrost 0% - 5% 

Wzrost 6% - 10%

WZROST

PRZEZ OSTATNI ROK

ELEKTRONICZNEGO 
HANDLU 
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MOŻLIWE SPOSOBY PODEJŚCIA DO KWESTII ROZWOJU HANDLU ELEKTRONICZNEGO 
W KOLEJNYM ROKU

odsetek przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych 
(59%) spodziewa się wzrostu w granicach 6-10%.

Zapytani o to, w jaki sposób ich organizacje zamie-
rzają sprostać wyzwaniom wynikającym z rozwoju 
sektora handlu elektronicznego w 2019 roku, respon-
denci odpowiadali, że plany obejmują inwestycje 
przede wszystkim w usprawnienia technologiczne 
(odpowiedź udzielona przez 37% respondentów). 
Podobny odsetek (37%, co stanowi znaczny wzrost 
w porównaniu z 15% w ubiegłym roku) postrzega 
rozszerzone okna czasowe jako czynnik sprzyjający 
wzrostowi rynkowemu. 14% respondentów planuje 
dokonać inwestycji w dodatkowe zasoby, a konkret-
nie dodatkową siłę roboczą, w ramach zarządzania 
wzrostem.

Zarówno firmy logistyczne, jak i przedsiębior-
stwa produkcyjne i handlowe pozostają zgodne 
co do ważnej roli usprawnień technologicznych oraz 
rozszerzonych okien czasowych, które są przez nie 
postrzegane jako główne narzędzia umożliwiające 
efektywne funkcjonowanie ich organizacji w świetle 
przewidywanego na najbliższą przyszłość dynamicz-
nego tempa rozwoju sektora handlu elektronicznego. 
Firmy logistyczne przewidują, że wprowadzenie 
usprawnień technologicznych będzie głównym narzę-
dziem przez nie stosowanym, natomiast przedsiębior-
stwa produkcyjne i handlowe wskazują na rozsze-
rzone okna czasowe jako preferowaną przez nich 
strategię działania – wybieraną przed usprawnieniami 
technologicznymi.

Przedsiębiorstwa  
produkcyjne i handlowe ( )

Rozszerzone  
okna czasowe

Ulepszenia  
technologiczne

Usprawniona  
współpraca z klientami/  
dostawcami usług
Dodatkowe zasoby 
(powierzchnie magazy-
nowe oraz flota)

Dodatkowe zasoby 
(ludzie)

Firmy  
logistyczne ( ) 

10% 30%0% 20% 40% 50%

10 %
0 % 

28 %
46 % 

47 %
27 % 

5 %
9 %  

10 %
18 % 

37 % 

37 % 

5 % 

7 % 

14 % 
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Pozyskiwanie nowych klientów

POPROSZENI O OKREŚLENIE  
NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW 
WARUNKUJĄCYCH W PRZECIĄGU 

OSTATNICH 12 MIESIĘCY  
POZYSKIWANIE NOWYCH  

KLIENTÓW LUB, W PRZYPADKU 
PRZEDSIĘBIORSTW PRODUKCYJNYCH  

I HANDLOWYCH, ZAWIERANIE UMÓW 
Z DOSTAWCAMI USŁUG, ZARÓWNO 

RESPONDENCI WYWODZĄCY SIĘ 
 Z FIRM LOGISTYCZNYCH, JAK 
 I CI Z BRANŻY WYTWÓRCZEJ  

I HANDLOWEJ PO RAZ KOLEJNY 
WSKAZYWALI NA KONKURENCYJNE 

CENY JAKO CZYNNIK KLUCZOWY. 

NAJWAŻNIEJSZE CZYNNIKI WARUNKUJĄCE POZYSKIWANIE NOWYCH KLIENTÓW/
ZAWIERANIE UMÓW Z DOSTAWCAMI USŁUG W PRZECIĄGU OSTATNICH 12 MIESIĘCY

Przedsiębiorstwa  
produkcyjne i handlowe ( )

Zasięg działania

Relacje osobiste

Usługi o wartości 
dodanej

Konkurencyjność 
cenowa

Konsolidacja rynku  
dostawców i usług

Firmy  
logistyczne ( ) 

10% 30%0% 20% 40% 50%

26 %
26 % 

0 %
5 % 

21 %
31 % 

50 %
33 %  

3 %
5 % 

26 % 

3 % 

26 % 

41 % 

4 % 

Istotnie, w warunkach niezwykle wysokiej konkurencji 
rynkowej znaczenie ceny przy negocjowaniu kontraktów 
wydaje się rosnąć, gdzie 41% respondentów postrzega 
ten czynnik jako kluczowy element procesu decyzyjnego 
(co stanowi wzrost w porównaniu z 35% w ubiegłym roku).

Ceny postrzegane są jako bardzo ważny element procesu 
decyzyjnego przez przedsiębiorstwa produkcyjne i handlo-
we, gdzie połowa (50%) respondentów twierdzi, że odgry-
wają one kluczową rolę w procesie pozyskiwania klientów, 
którą to opinię podziela 33% firm logistycznych. 

Oferowanie usług o wartości dodanej zostało po raz kolej-
ny ocenione przez firmy logistyczne jako drugi najważniej-
szy czynnik wpływający na pozyskiwanie klientów, jednak-
że w tym roku na drugim miejscu uplasował się też zasięg 
działania dostawcy usług logistycznych, gdzie obydwa 
elementy uzyskały po 26% odpowiedzi respondentów.
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Panattoni BTS Ideal Automotive, Świdnica
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Największe wyzwania

ZAPYTANI O OKREŚLENIE NAJWIĘKSZEGO WYZWANIA, 
Z KTÓRYM ICH FIRMY BĘDĄ MUSIAŁY ZMIERZYĆ SIĘ  
W PRZECIĄGU NADCHODZĄCYCH 12 MIESIĘCY, NASI  
RESPONDENCI WYRAZILI W TYM ROKU OPINIĘ ODMIENNĄ  
OD TEJ Z WCZEŚNIEJSZYCH LAT. PRESJA PŁACOWA  
OKAZAŁA SIĘ BYĆ NAJWIĘKSZYM WYZWANIEM,  
POZOSTAWIAJĄC POZOSTAŁE ELEMENTY ZNACZNIE Z TYŁU. 
ZARÓWNO FIRMY LOGISTYCZNE, JAK I PRZEDSIĘBIORSTWA 
PRODUKCYJNE I HANDLOWE POZOSTAJĄ W TYM OBSZARZE 
ZGODNE.

NAJWIĘKSZE WYZWANIE DLA FIRM LOGISTYCZNYCH  
W NADCHODZĄCYCH 12 MIESIĄCACH

40% 30%50% 30% 10% 0%

37 %

7 %

0%

0 %

19 %

26 %

2 %

9 %

Niedobór wykwalifikowanej
siły roboczej/kierowców

Postępująca konsolidacja branży

Niedobór dostępnej
powierzchni magazynowej

Kapitał obrotowy/ 
dostępność środków finansowych

Presja płacowa

Wydłużone terminy
płatności ze strony klientów

Presja cenowa

Inne
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Dla firm logistycznych presja cenowa ze strony 
klientów jest drugim najważniejszym wyzwaniem, 
z którym będą musiały zmierzyć się w nadchodzącym 
roku, a za nim uplasowały się niedobór kierowców 
/ wykwalifikowanej siły roboczej. Dostęp do kapi-
tału obrotowego i finansowego jest postrzegana 
jako czwarte co do wielkości wyzwanie, za którym 
uplasowały się wydłużone terminy płatności ze strony 
klientów.

Jeżeli chodzi o odpowiedzi udzielone przez przedsię-
biorstwa produkcyjne i handlowe, sytuacja kształtuje 
się nieznacznie inaczej. Presja płacowa postrzegana 

jest przez tę grupę respondentów jako zdecydowanie 
największe wyzwanie. Niedobór kierowców/ wykwa-
lifikowanej siły roboczej uplasował się na drugim miej-
scu, a na trzecim znalazła się presja cenowa ze strony 
rynku. Niedobór dostępnej powierzchni magazynowej 
i zarządzanie terminami płatności ocenione zostały 
jako mniej ważne i drugi rok z rzędu znalazły się 
ex aequo na czwartym miejscu, natomiast konsolidacja 
branży dostawców usług i dostępność operacyjnych 
przepływów pieniężnych i środków finansowych 
uznane zostały przez przedsiębiorstwa produkcyjne 
i handlowe za kwestie najmniej ważne.

NAJWIĘKSZE WYZWANIE DLA FIRM LOGISTYCZNYCH  
W NADCHODZĄCYCH 12 MIESIĄCACH

NAJWIĘKSZE WYZWANIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PRODUKCYJNYCH  
I HANDLOWYCH W NADCHODZĄCYCH 12 MIESIĄCACH

10% 30%0% 20% 40% 50%

Niedobór wykwalifikowanej
siły roboczej/kierowców

Konsolidacja branży
dostawców usług

Niedobór dostępnej
powierzchni magazynowej

Kapitał obrotowy/ 
dostępność środków finansowych

Presja płacowa

Zarządzanie terminami
płatności

Presja cenowa
ze strony rynku

Inne

41 %

7 %

7%

0 %

21 %

16 %

4%

4%
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Niedobór wykwalifikowanej siły roboczej

Jak już podkreślaliśmy we wcześniejszych częściach 
niniejszego raportu, ta szeroko pojęta kwestia i jej impli-
kacje to czynnik dominujący prognozy na przyszłość 
firm logistycznych oraz przedsiębiorstw produkcyjnych 
i handlowych bez względu na skalę ich działań 
i sektor rynku.

Po raz kolejny zadaliśmy naszym respondentom pytanie 
o kroki podjęte przez nich w przeciągu ostatnich 
12 miesięcy, które miałyby pomóc im w rozwiązaniu 
problemów związanych z niedoborem wykwalifikowa-
nej siły roboczej. W oparciu o wyniki ubiegłorocznego 
badania, w tym roku do możliwych do wyboru odpo-
wiedzi dodaliśmy dwie nowe opcje: „wykorzystanie 
technologii w miejsce zasobów ludzkich” oraz „wyko-
rzystanie większej liczby pracowników tymczasowych 
i/lub podwykonawców”. 

Podobnie jak w roku ubiegłym, największa liczba 
respondentów (24%) stwierdziła, że w przeciągu 
ostatnich 12 miesięcy zostały podniesione stawki płac 
i nastąpiła poprawa warunków pracy. Powyższa odpo-
wiedź była najczęściej wskazywana przez obydwie 
grupy respondentów, gdzie 22% firm logistycznych 

i 26% przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych wybra-
ło ją jako jedno z wdrożonych przez nie rozwiązań. 

Drugą najpopularniejszą odpowiedzią, wybraną przez 
16% respondentów, było „wykorzystanie technologii 
w miejsce zasobów ludzkich” – zagadnienie, które 
analizujemy w niniejszym raporcie z większą uwagą. 
Jeżeli chodzi o rozwiązania stosowane w organi-
zacjach, odpowiedź ta pojawiała się nieznacznie 
częściej niż „zwiększenie ilości i poprawa jakości 
szkoleń”.

12% wszystkich respondentów (14% firm logistycznych 
i 9% przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych) 
postrzega wykorzystanie większej liczby pracowników 
tymczasowych i/lub podwykonawców jako sposób 
na niedobór wykwalifikowanej siły roboczej w ich 
organizacjach. Rzadziej udzielane odpowiedzi obejmo-
wały współpracę ze stowarzyszeniami branżowymi lub 
instytucjami naukowymi (4% respondentów) oraz nacisk 
na zwiększenie różnorodności w zatrudnieniu, które 
to rozwiązanie uzyskało jedynie 6% odpowiedzi udzie-
lonych przez organizacje biorące udział w badaniu.

POLSKA BRANŻA ŁAŃCUCHA DOSTAW NIE JEST OSAMOTNIONA, 
JEŻELI CHODZI O WYZWANIA ZWIĄZANE Z DOSTĘPNOŚCIĄ 
SIŁY ROBOCZEJ I JEJ KWALIFIKACJAMI – SEKTOR TEN ZMAGA 
SIĘ Z PODOBNYMI PROBLEMAMI W WIELU KRAJACH EUROPY. 
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KROKI PODJĘTE W PRZECIĄGU OSTATNICH MIESIĘCY W CELU ROZWIĄZANIA  
PROBLEMÓW ZWIĄZANYCH Z NIEDOBOREM WYKWALIFIKOWANEJ SIŁY ROBOCZEJ

Przedsiębiorstwa  
produkcyjne i handlowe ( )

Zwiększenie ilości  
i poprawa jakości szkoleń

Podniesione stawki płac  
i poprawa warunków pracy

Wdrożenie technologii  
by zastąpić pracowników

Praca z młodszymi pokoleniami/ 
oferty pracy dla osób bez  
doświadczenia lub staże

Zatrudnianie sezonowych  
pracowników i/lub podwykonawców

Współpraca ze stowarzyszeniami
branżowymi lub instytucjami naukowymi

Nacisk na zwiększenie
różnorodności w zatrudnieniu

Zwiększenie nakładów  
na rekrutację/dział HR

Firmy  
logistyczne ( ) 
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9 %

13 %
13 % 

14 % 

26 %

19 %

15%

22% 

15% 

14 % 

8 %
4 %  

8 %
13% 

14 % 

24 % 

13 % 

11 % 

4 % 

16 % 

6 % 

12 % 

Amazon Fulfillment Center 
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„W ciągu najbliższych miesięcy ID Logistics zatrudni w Polsce ponad 
1000 pracowników magazynowych, co w obecnych warunkach jest 
sporym wyzwaniem.

Aby poradzić sobie z tym wyzwaniem, stworzyliśmy dedykowane 
zespoły rekrutacyjne i opracowaliśmy specjalny plan działania, który 
jest regularnie monitorowany na najwyższych szczeblach firmy.

Plan ten obejmuje działania krótko- i średnioterminowe, takie jak 
polityka wynagrodzeń, poprawa środowiska pracy pracowników 
i szkolenia kierownictwa średniego szczebla, ale także działania 
długoterminowe, w tym wdrożenie automatycznie sterowanych 
wózków widłowych i podnoszenie umiejętności lokalnych zespołów 
w zakresie systemów automatyki magazynowej.

Dzięki tym działaniom udało nam się przekuć drastyczny problem 
związany z niedoborami siły roboczej i rosnącym wynagrodzeniem 
w rzeczywistą przewagę konkurencyjną dla nas i naszych klientów.”

YANN BELGY
MANAGING DIRECTOR 
ID Logistics

UMIEJĘTNOŚCI/  
NIEDOBORY/  
ZASOBY LUDZKIE
NIEDOBORY SIŁY ROBOCZEJ I WYKWALIFIKOWANYCH PRACOW-
NIKÓW W POŁĄCZENIU Z PRESJĄ PŁACOWĄ PRACOWNIKÓW 
SĄ KLUCZOWYMI WYZWANIAMI, PRZED KTÓRYMI STOI SEKTOR 
LOGISTYKI I ŁAŃCUCHA DOSTAW. JAK ROZWIJA SIĘ TEN TREND 
W TWOJEJ CODZIENNEJ DZIAŁALNOŚCI, CZY UWAŻASZ, ŻE WY-
ZWANIA TE MAJĄ POZYTYWNY CZY NEGATYWNY WPŁYW? JA-
KIE DZIAŁANIA PODEJMUJESZ W CELU PRZEZWYCIĘŻENIA TYCH 
PROBLEMÓW?
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„Sektor transportu i logistyki odnotował dynamiczny rozwój w ostat-
nich latach. W wyniku tego wzrostu niedobór pracowników stał się 
dużą barierą dla dalszego rozwoju sektora.

Sytuacja zmieniła się na przełomie 2018/2019 roku. Obecnie rynek 
znajduje się w fazie spowolnienia. Rodzi to wiele problemów, nato-
miast presja płacowa pracowników nie jest aż tak zauważalna.

Cykl koniunkturalny zawsze się zmienia i wkrótce nastąpi poprawa. 
Aby przygotować się na nowe trudności związane z dostępnością 
wykwalifikowanych pracowników, sami staramy się szkolić naszych 
pracowników, co oznacza, że są oni optymalnie przystosowani 
do naszych potrzeb.”

“Jak większość firm na rynku, odczuwamy brak wykwalifikowanej 
kadry oraz presję na podwyżki wynagrodzeń.

Wychodzimy jednak z założenia, że nie tylko wysokość wynagro-
dzeń decyduje o tym czy pracownik pozostanie w firmie czy też 
ją zmieni. 

Dlatego, oprócz śledzenia i podążania za zmianami w kwestii 
wynagrodzeń staramy się zapewnić naszym pracownikom przyjazne 
środowisko pracy, elastyczny czas pracy czy dodatkowe benefity.”

ANDRZEJ SZYMAŃSKI
MANAGING DIRECTOR 
DARTOM

BOGDAN AUGUSTYNIAK
MANAGING DIRECTOR 
ACS (Allport Cargo Services)
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Wellness pracowników

WYSOCE KONKURENCYJNY RYNEK PRACY OZNACZA DLA  
PRACODAWCÓW KONIECZNOŚĆ UMIEJĘTNEGO KORZYSTANIA 
Z POSIADANYCH PRZEZ NICH NARZĘDZI, KTÓREGO CELEM JEST 
PRZYCIĄGNIĘCIE NOWYCH PRACOWNIKÓW,  MAKSYMALIZACJA  
WYDAJNOŚCI ISTNIEJĄCEGO JUŻ ZESPOŁU ORAZ ZATRZYMANIE 
ZATRUDNIONYCH PRACOWNIKÓW NA DŁUŻEJ. 

Programy ukierunkowane na podniesienie poziomu 
dobrego samopoczucia pracowników to inicjaty-
wa wdrażana przez organizacje mająca na celu 
wspieranie oraz promowanie zdrowia zatrudnionych 
w nich ludzi. Tegoroczna edycja raportu po raz 
pierwszy porusza tę kwestię, a nasi respondenci 
zostali poproszeni o udzielenie odpowiedzi na pyta-
nie, czy ich organizacje oferują i skutecznie wdra-
żają programy opracowane z myślą o podnoszeniu 
poziomu dobrego samopoczucia pracowników, 

takich jak udzielanie wsparcia w zakresie zdrowego 
odżywiania, prowadzenia aktywnego stylu życia, 
obniżanie poziomu stresu, a także dostęp do odpo-
wiednich usług itp.

Ogólnie optymizmem napawa fakt, iż ponad trzy 
czwarte naszych respondentów (77%) potwierdziły, 
że ich organizacje oferują programy ukierunkowane 
na podniesienie poziomu dobrego samopoczu-
cia pracowników, gdzie 81% firm logistycznych 

CZY PRZEDSIĘBIORSTWO OFERUJE PROGRAMY BENEFITÓW POZAPŁACOWYCH?

Przedsiębiorstwa  
produkcyjne i handlowe ( )

Tak

Nie

Firmy  
logistyczne ( ) 

10% 30% 50% 60% 80%70% 90%0% 20% 40%

29 %

71%

18 % 

81 % 77 % 

23 % 
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ZAOBSERWOWANE KORZYŚCI WDROŻENIA PAKIETU BENEFITÓW WŚRÓD PRACOWNIKÓW

Przedsiębiorstwa  
produkcyjne i handlowe ( )

Dłuższy staż pracy

Większa  
produktywność

Niższy poziom 
wolnych stanowisk

Zmniejszona  
absencja

Inne

Firmy  
logistyczne ( ) 

10% 30%0% 20% 40%

27 %
20 % 

27 %
27 % 

21 %
22 % 

25 %
29 %  

0 %
2 % 

22 % 

27 % 

23 % 

27 % 

1 % 

i 71% przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych 
już wdraża takie usługi na rzecz pracowników. 
Co więcej, jeden z respondentów odpowiedział, 
że trudne warunki panujące obecnie na rynku pracy 
wręcz zmuszają firmę do wprowadzenia takich 
rozwiązań, jako że pracownicy stawiają swoim 
pracodawcom coraz wyższe wymagania.

Kolejnym podjętym przez nas krokiem była próba 
wskazania konkretnych korzyści osiąganych przez 
pracodawców po wdrożeniu programów mających 
na celu podniesienie poziomu dobrego samopo-
czucia ich pracowników. Wyniki naszego badania 
potwierdzają, iż wdrożenie takiego programu 
skutkuje szeroką gamą korzyści dla organizacji. 27% 
respondentów uważa, że programy te przyczyniają 
się do obniżenia poziomu nieobecności w pracy, 
a podobny odsetek twierdzi również, iż pozytywnym 

skutkiem ich wprowadzenia jest to, iż pracownicy 
osiągają dłuższy staż pracy. 23% respondentów 
wskazuje na obniżenie liczby wolnych miejsc pracy 
w ich organizacjach, a 22% sugeruje, że programy 
ukierunkowane na podniesienie poziomu dobre-
go samopoczucia pracowników przyczyniają się 
do zwiększenia wydajności i wyników osiąganych 
przez ich organizacje.

Blisko jedna trzecia firm logistycznych (29%), 
w których wdrożony został taki program, odnotowuje 
korzyści w postaci obniżonego poziomu nieobecno-
ści w pracy, gdzie w opinii przedsiębiorstw produk-
cyjnych i handlowych najczęstszymi korzyściami 
osiąganymi przez ich organizacje są dłuższy staż 
pracy pracowników oraz obniżenie liczby wakatów – 
w obydwu przypadkach takiej odpowiedzi udzieliło 
27% respondentów.
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Cele nadrzędne z punktu widzenia  
prowadzenia działalności w przyszłości

W nadchodzącym roku firmy logistycznie na pewno 
po raz kolejny skoncentrują się na redukcji kosztów 
oraz aspektach ich działalności bezpośrednio związa-
nych z pozycją i postrzeganiem organizacji na rynku. 
27% respondentów wywodzących się z sektora 
logistycznego wskazało redukcję kosztów jako jeden 
z dwóch nadrzędnych celów. Niemniej jednak, pozy-
skiwanie nowych klientów, na równi ze zwiększeniem 
marży oraz utrzymaniem istniejącej bazy klientów, 
będzie w nadchodzącym roku nadal odgrywać 
niezmiernie ważną rolę.

CELE NADRZĘDNE W NAJBLIŻSZYCH 12 MIESIĄCACH  
DLA FIRM LOGISTYCZNYCH

8 4101214 6 2 0

3

3

3

1

7

7

9

Zwiększenie efektywności  
łańcucha dostaw

Ekspansja na nowe rynki
(pod względem geograficznym)

Rozszerzenie działalności  
o nowe branże

Utrzymanie istniejącej  
bazy klientów

Zwiększenie marży

Oferowanie zwiększonego zakre-
su usług

Pozyskiwanie nowych klientów

Redukcja kosztów 12

Liczba rankingów top 2

RESPONDENCI ZOSTALI  
POPROSZENI O WSKAZANIE  
OBSZARÓW DZIAŁALNOŚCI, 
 NA KTÓRYCH ZAMIERZAJĄ 

 SKUPIĆ ONI SWOJĄ UWAGĘ  
NA PRZESTRZENI NAJBLIŻ- 

SZYCH 12 MIESIĘCY W CELU  
REALIZACJI OKREŚLONYCH 

DLA ORGANIZACJI PLANÓW  
ROZWOJOWYCH.
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4 820 6 10 12 14

W przypadku przedsiębiorców z branży wytwórczej 
i handlowej najważniejszym celem, na którym skupią 
oni swoją uwagę w najbliższym roku będzie optyma-
lizacja wydajności i szybkości działań – jest to obszar 
konsekwentnie wskazywany na pierwszym miejscu przez 
respondentów od pierwszego wydania naszego raportu.

Podobnie jak w przypadku dostawców usług logi-
stycznych, kolejnym najważniejszym obszarem dla 
przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych okazała 
się redukcja kosztów. Dwa powyższe zagadnienia 

uzyskały w sumie ponad 60% odpowiedzi respon-
dentów. Na dalekim trzecim miejscu w zestawieniu 
najważniejszych celów dla przedsiębiorstw produk-
cyjnych i handlowych na przyszły rok uplasowało się 
wykorzystanie technologii w ramach operacji łańcu-
cha dostaw.

CELE NADRZĘDNE W NAJBLIŻSZYCH 12 MIESIĄCACH  
DLA PRZEDSIĘBIORSTW PRODUKCYJNYCH I HANDLOWYCH
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Zwiększanie efektywności łańcu-
cha dostaw
Zapewnienie dostaw  
materiałów wychodzących
Zapewnienie dostaw  
materiałów przychodzących
Zapewnienie dostaw  
materiałów przychodzących
Inwestycje w aktywa (flota,  
transport bliski materiałów, itp.)

Technologia

Optymalizacja wydajności  
i szybkości działań

Redukcja kosztów
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Potwierdza to 88% naszych respondentów, którzy 
twierdzą, że wykorzystanie rozwiązań technologicz-
nych jest „niezmiernie ważne”, jeżeli chodzi o wspar-
cie organizacji w uzyskaniu przewagi konkurencyjnej, 
gdzie w ubiegłym roku było to 69% respondentów. 
90% respondentów wywodzących się z firm logistycz-
nych i 87% przedsiębiorstw produkcyjnych i handlo-
wych wskazuje, że technologia odgrywa niezmiernie 
ważną rolę w ich organizacjach.

ZNACZENIE TECHNOLOGII W DĄŻENIU DO UZYSKANIA  
PRZEZ ORGANIZACJĘ PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ

INNOWACJE

Bardzo ważna

W miarę ważna

O bardzo  
niewielkim znaczeniu

Całkowicie  
bez znaczenia

Przedsiębiorstwa  
produkcyjne i handlowe ( )

Firmy  
logistyczne ( ) 

20% 60%0% 40% 80% 100%

0 %
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0 %  

88 % 

12 % 
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0 % 

JUŻ KILKAKROTNIE NA  
ŁAMACH NINIEJSZEGO  

RAPORTU PODKREŚLALIŚMY 
CORAZ BARDZIEJ ZNACZĄCĄ 

ROLĘ TECHNOLOGII W DZIAŁA-
NIACH LOGISTYCZNYCH I TYCH 
PODEJMOWANYCH W RAMACH 

ŁAŃCUCHA DOSTAW.
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Korzyści płynące z zastosowania technologii

Wyniki przeprowadzonego przez nas badania wska-
zują w tym roku – wyraźniej niż kiedykolwiek wcze-
śniej – iż zastosowanie technologii może przynieść 
największe korzyści w operacjach magazynowych. 
Respondenci zostali poproszeni o określenie głównych 
obszarów, w których technologia może przynieść ich 
organizacjom największe korzyści, gdzie jako najważ-
niejsze wskazane zostały zwiększona wydajność 
operacji magazynowych (49%, co stanowi wzrost 
w porównaniu z 30% w ubiegłym roku) i zwiększona 
transparentność operacyjna i raportowanie (15%).

40% respondentów z firm logistycznych oraz 58% 
respondentów wywodzących się z przedsiębiorstw 

produkcyjnych i handlowych wskazało, iż zastosowa-
nie technologii w operacjach magazynowych może 
przynieść największe korzyści dla ich organizacji. 
Przedsiębiorstwa produkcyjne i handlowe wykazały 
również większy entuzjazm w odniesieniu do zwięk-
szonej transparentności operacyjnej i raportowania. 
21% z nich uznało, iż zastosowanie technologii w tym 
obszarze przynosi najbardziej wymierne korzyści 
dla organizacji. Z punktu widzenia firm logistycznych 
skuteczniejsza współpraca z podmiotami zewnętrz-
nymi (klientami / firmami konkurencyjnymi) jest drugim 
najważniejszym obszarem, w którym zastosowanie 
technologii może przynieść wymierne korzyści dla 
organizacji (20% uzyskanych odpowiedzi).

Zwiększona
wydajność operacji
magazynowych

Wydajniejsza obsługa
procesu dystrybucji

Zwiększona transparent- 
ność operacyjna
i raportowanie

Skuteczniejsza współpraca
z klientami/ konkurencją

Udoskonalenie
oferty usług

Lepsza komunikacja
z klientami

Zwiększona odpowie- 
dzialność za środowisko
naturalne

Inne

OBSZARY, W KTÓRYCH TECHNOLOGIA MOŻE PRZYNIEŚĆ ORGANIZACJI  
NAJWIĘKSZE KORZYŚCI
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Firmy  
logistyczne ( ) 

10% 30% 50%0% 20% 40% 60%

5 %
20 % 

5 %

21 %
10 % 

0 % 

11 %

0 %

58%

5 % 

0 % 

40 % 

0 %
10 %  

0 %
15 % 

49 % 

5 % 

8 % 

7 % 

15 % 

0 % 

13 % 

3 % 



 CBRE Research ©CONFIDENCE INDEX 2019/202048

Wpływ zastosowania technologii

PO UZYSKANIU POTWIERDZENIA, ŻE ZNACZENIE  
TECHNOLOGII W RAMACH ŁAŃCUCHA DOSTAW  
W POLSCE JEST ISTOTNIE CORAZ WIĘKSZE, A TAKŻE 
PO USTALENIU, ŻE OPERACJE MAGAZYNOWE SĄ  
OBSZAREM, W KTÓRYM ZASTOSOWANIE NOWYCH  
ROZWIĄZAŃ TECHNOLOGICZNYCH PRZYNOSI  
NAJWIĘKSZE KORZYŚCI, PODJĘLIŚMY PRÓBĘ  
ANALIZY PLANÓW TEGO SEKTORA NA PRZYSZŁOŚĆ.

Poprosiliśmy naszych respondentów o wskazanie 
konkretnych rozwiązań w ramach łańcucha dostaw, 
których wprowadzanie powinno wywrzeć największy 
wpływ na działalność ich organizacji w przecią-
gu najbliższych trzech lat. W oparciu o informacje 
uzyskane od naszych respondentów, postanowiliśmy 
w tym roku dodać nową kategorię, a mianowicie 
rozwiązania wspierające zrównoważony rozwój oraz 
ochronę środowiska.

W roku ubiegłym zaobserwowaliśmy, że pomimo 
wprowadzania do łańcucha dostaw nowych techno-
logii, celem nadrzędnym dla naszych respondentów 
była aktualizacja istniejących / stosowanych rozwią-
zań. W tym roku odpowiedź ta spadła na trzecie 
miejsce na liście (19% respondentów), a automatyzacja 
i robotyka (22%) oraz big data i narzędzia analityczne 
/ rozwiązania blockchain (20%) postrzegane są jako 
innowacje, które na przestrzeni najbliższych trzech lat 
mogą przynieść organizacjom największe korzyści. 

Optymizmem napawa fakt, iż 11% respondentów 
wskazuje, że na przestrzeni najbliższych trzech lat 
to właśnie rozwiązania wspierające zrównoważony 
rozwój oraz ochronę środowiska wywrą największy 
wpływ na ich organizacje. 

Rozwiązaniami technologicznymi najczęściej wska-
zywanymi przez firmy logistyczne w ubiegłym roku 
były aktualizacja / wymiana istniejących rozwiązań 
TMS / WMS / ERP / flotowych, jednakże w tym 
roku na pierwszym miejscu znalazły się automatyzacja 
i robotyka. W przypadku przedsiębiorstw produkcyj-
nych i handlowych pierwsze miejsce zajmują big data 
i narzędzia analityczne / rozwiązania blockchain 
(25%), które postrzegane są jako rozwiązania techno-
logiczne, które na przestrzeni najbliższych trzech lat 
mogą przynieść organizacjom największe korzyści – 
w zeszłym roku były to również aktualizacja i wymia-
na istniejących rozwiązań.



CBRE Research © CONFIDENCE INDEX 2019/2020 49

TECHNOLOGIE Z MAJWIĘKSZYM WPŁYWEM NA BRANŻĘ  
W PRZECIĄGU 3 LAT
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Odpowiedzią najczęściej udzielaną dla 5-letniego 
horyzontu czasowego było zastąpienie 0-9% pracow-
ników magazynowych przez automatyzacje i robo-
tykę. Tę opcję wskazało 41% naszych respondentów 
(w porównaniu z 40% w ubiegłym roku). Jednakże 
34% respondentów przewiduje też, że to 10-19% 
pracowników magazynowych zostanie zastąpionych 
przez technologię w przeciągu 5 lat (w porównaniu 
z 31% w ubiegłym roku). Kolejne 9% respondentów 
uważa, że technologia zastąpi 20-29% pracowników 
magazynowych (w porównaniu z 13% w ubiegłym 
roku).

W odniesieniu do dłuższego horyzontu czasowego 
29% naszych respondentów oczekuje, iż w przecią-
gu 10 lat 20-29% ich pracowników magazynowych 
zostanie zastąpionych przez technologię (w porów-
naniu z 28% w ubiegłym roku). 24% respondentów 
uważa, że będzie to 30-39% (w porównaniu z 15% 
w ubiegłym roku), a 12% spodziewa się, że w prze-
ciągu 10 lat zniknie zapotrzebowanie na aż 40-49% 
ich pracowników magazynowych (w porównaniu 
z 11% w ubiegłym roku).

Uzyskane przez nas odpowiedzi w znacznej mierze 
pozostają w zgodzie z wynikami z ubiegłego roku. 
Analogicznie, przedsiębiorstwa produkcyjne i handlo-
we wykazują się ogólnie mniejszym optymizmem 
co do losów swoich pracowników magazynowych, 
gdzie 36% z nich spodziewa się, że aż 30-99% zaso-
bów ludzkich zostanie zastąpionych przez technologię 
w przeciągu 10 lat, natomiast 10% firm logistycz-
nych przewiduje, że w przeciągu 10 lat aż 70-79% 
pracowników magazynowych może zostać przekie-
rowanych do pracy przy zadaniach wymagających 
wyższych kwalifikacji i poziomu umiejętności.

 

Wykorzystanie technologii  
w miejsce zasobów ludzkich

WYBIEGAJĄC NIECO  
DALEJ W PRZYSZŁOŚĆ –  

NAWIĄZUJĄC I ROZSZERZAJĄC  
ZAKRES PYTANIA ZADANEGO 

BRANŻY W UBIEGŁYM ROKU – 
POPROSILIŚMY NASZYCH  

RESPONDENTÓW O DOKONANIE  
PROGNOZY CO DO TEGO, 

W JAKIM STOPNIU W PRZECIĄGU  
5 I 10 LAT ICH OPERACYJNA 

SIŁA ROBOCZA ZOSTANIE  
ZASTĄPIONA PRZEZ TECHNO-

LOGIĘ, AUTOMATYZACJĘ  
I ROBOTYKĘ.
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PRZEWIDYWANIA DOTYCZĄCE ZASTĄPIENIA ZASOBÓW LUDZKICH TECHNOLOGIĄ - 
FIRMY LOGISTYCZNE

PRZEWIDYWANIA DOTYCZĄCE ZASTĄPIENIA ZASOBÓW LUDZKICH TECHNOLOGIĄ - 
PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKCYJNE I HANDLOWE
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Zrównoważony rozwój

PO RAZ PIERWSZY ODKĄD ZACZĘLIŚMY PUBLIKOWAĆ NI-
NIEJSZĄ SERIĘ RAPORTÓW, ZAPYTALIŚMY FIRMY LOGI-
STYCZNE I PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKCYJNE I HANDLO-
WE O ICH ZAMIARY I STRATEGIE W ZAKRESIE TWORZENIA 
ZRÓWNOWAŻONYCH / PRZYJAZNYCH DLA ŚRODOWISKA 
/ „ZIELONYCH” ŁAŃCUCHÓW DOSTAW.

Optymizmem napawa fakt, iż 75% wszystkich respondentów przewiduje, iż w ciągu najbliższych 12 miesięcy ich 
firmy poczynią inwestycje w zakresie tworzenia zrównoważonych / przyjaznych dla środowiska / „zielonych” 
łańcuchów dostaw. Opinię tę wyraziło 68% respondentów z firm logistycznych oraz 82% respondentów wywo-
dzących się z przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych. 

DZIAŁANIA W KIERUNKU ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Przedsiębiorstwa  
produkcyjne i handlowe ( )

Firmy  
logistyczne ( ) 

Tak

Nie

10% 30% 50% 60% 80%70% 90%0% 20% 40%

18 %

82 %

32 % 

68 % 75 % 

25 % 
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Nasi respondenci przedstawili konkretne dane 
na temat realizowanych przez nich projektów, które 
obejmowały wprowadzenie do użytku pojazdów 
elektrycznych, pozyskiwanie i wykorzystywanie energii 
słonecznej, zarządzanie i ograniczanie ilości odpa-
dów, ograniczanie ilości wykorzystywanego plastiku, 
redukcja poziomu emisji dwutlenku węgla, a także 
dostosowanie ich portfeli wymogów eksploatacyjnych 
lub wymogów ich dostawców usług logistycznych, 
tak aby wykorzystywać intermodalne rozwiązania 
transportowe i realizować większe wolumeny dostaw 
w celu zmniejszenia liczby przejazdów drogowych 
dokonywanych przez ich pojazdy

Następnie zapytaliśmy naszych respondentów, 
co w ich opinii jest głównym powodem, dla którego 
ich firma inwestuje w takie projekty. Prawie dwie trze-
cie respondentów (64%) sugerują, że ich firma inwe-
stuje w zrównoważone / przyjazne dla środowiska / 
„zielone” łańcuchy dostaw, aby pozytywnie wpłynąć 
na swoją reputację, podczas gdy dla 24% realizacja 
takich projektów wynika z konieczności spełnienia 
wymogów regulacyjnych, a 9% inwestuje w nie z przy-
czyn czysto komercyjnych.

POWODY PODJĘCIA DZIAŁAŃ NA POLU ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
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„Jako wiodąca firma logistyczna w Polsce czujemy się odpowiedzial-
ni za wdrażanie projektów dotyczących zrównoważonego rozwoju 
i ochrony środowiska, czego przykładem są poniższe działania:

• Stała wymiana ciężarówek na samochody spełniające wysokie 
normy EURO

• Ekologiczne rozwiązania dotyczące ogrzewania i oświetlenia

• Metody, których używamy do załadunku wózków widłowych 
w nowo otwieranych magazynach

• Zaawansowane elektroniczne techniki wymiany danych i wizuali-
zacji, takie jak platforma myRaben

• Rozwiązania z zakresu zrobotyzowanej automatyzacji procesów

Ponadto realizujemy programy CSR, które obejmują udział naszych 
pracowników, takie jak wspólne sprzątanie lokalnych obszarów, 
sadzenie drzew i popularyzacja koncepcji zdrowego i bezpiecznego 
stylu życia podczas Dni Rodziny.”

JANUSZ ANIOŁ
GENERAL DIRECTOR 
Raben Logistics Polska

ZRÓWNOWAŻONY  
ROZWÓJ ŚRODOWISKA
CIESZY FAKT, ŻE WIELE FIRM WDRAŻA PROJEKTY DOTYCZĄ-
CE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU I OCHRONY ŚRODOWI-
SKA W SWOICH DZIAŁANIACH BIZNESOWYCH. JAKIE PROJEK-
TY SĄ PRZEZ WAS REALIZOWANE I JAKIE INSTRUMENTY BĘDĄ 
NAJLEPIEJ WSPIERAĆ / ZACHĘCAĆ DO DĄŻENIA DO BARDZIEJ 
ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU ABY POCZYNIĆ DALSZE PO-
STĘPY W TYM SEKTORZE? 
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„Moim zdaniem głównymi korzyściami dla branży w nadchodzących 
latach będzie znaczna poprawa wydajności i ograniczenie działań 
szkodliwych dla środowiska. 

Jednocześnie słyszymy wiele głosów zapowiadających wprowa-
dzenie przepisów ograniczających negatywny wpływ na środo-
wisko, na przykład poprzez ograniczenie pojazdów spalinowych 
w centrach miast.

Widzimy także wiele pojawiających się możliwości w postaci 
nowych rozwiązań technologicznych, takich jak automatyzacja i floty 
ekologiczne. Jednak z pewnością potrzebne jest większe wsparcie 
dla rynku pracy.”

ADAM GALEK
CEO CONTRACT LOGISTICS  
DOMESTIC DISTRIBUTION 
ROHLIG SUUS Logistics

Panattoni Park Konotopa, Warsaw
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POPROSILIŚMY NASZYCH RESPONDENTÓW O PODZIELENIE 
SIĘ ICH OPINIĄ NA TEMAT NAJWAŻNIEJSZYCH WYZWAŃ 
I SZANS DLA ICH FIRM W NAJBLIŻSZYM ROKU.

Zróżnicowanie 
bazy klientów

Rozwój  
e-commerce

Rozwój sprzedaży 
omnichannel

Poprawa relacji 
z podwykonawcami

Wdrożenie  
nowego WMS

Konsolidacja  
procesów 
logistycznych 
z różnych loka-
lizacji do jednej 
nowej 

Pojazdy  
elektryczne

SZANSE



CBRE Research © CONFIDENCE INDEX 2019/2020 57

WYZWANIA

Zatrzymanie  
wartościowych  
pracowników /  
brak wykwalifikowa-
nych pracowników i siły 
roboczej / wzrost  
kosztów pracy 

Brak wdrożenia 
technologii w całym 
sektorze, aby 
przyspieszyć proces 
automatyzacji

Osiągnięcie 
poprawy kosztów

Poprawa 
rentowności 
i konkurencyj-
ności

Rosnąca rola  
regulacyjna  
państwa w  
gospodarce  
i wynikające z tego 
koszty / niestabilność  
prawna

Reakcja  
rynku  
na Brexit

Spowolnienie  
gospodarcze, już  
wpływające na Niemcy

Zwiększenie  
portfela produktów 
bez zwiększania 
zapasów

Silna  
konkurencja

Rosnący poziom  
obsługi wraz z  
rosnącymi  
oczekiwaniami  
klientów
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Panattoni BTS DHL, Pruszków
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CBRE to największa na świecie firma doradcza 
i inwestycyjna działająca w sektorze nieruchomości 
komercyjnych. CBRE, z siedzibą główną w Los Ange-
les, zatrudnia około 70.000 pracowników w ponad 
60 krajach i obsługuje inwestorów, właścicieli oraz 
najemców nieruchomości. CBRE oferuje szeroki zakres 
zintegrowanych usług dla klientów: doradztwo strate-
giczne w zakresie inwestycji i wynajmu, usługi korpo-
racyjne, usługi zarządzania nieruchomościami oraz 
projektami, administrację firm, bankowość hipoteczną, 
wyceny, usługi deweloperskie, usługi zarządzania 
inwestycjami oraz usługi konsultingowe i analityczne. 

CBRE Polska zatrudnia około 1.000 pracowników 
w Warszawie, Gdańsku, Krakowie, Wrocławiu, 
Poznaniu, Łodzi i Katowicach, oferując klientom pełen 
zakres usług dedykowanych nieruchomościom komer-
cyjnym. 

Z myślą o klientach z sektora przemysłowo-logi-
stycznego stworzyliśmy specjalny zespół ekspertów, 
Integrated Industrial Platform, który pomoże klientom 
w znalezieniu odpowiedzi na wszystkie ich pyta-
nia, zaczynając od doradztwa w zakresie wyboru 
lokalizacji i doradztwa technicznego, poprzez 
wsparcie w procesie transakcyjnym oraz zarządzanie 
obiektem. Tworzymy doświadczony zespół złożony 
z najlepszych doradców, negocjatorów, inżynierów, 
kierowników projektu, licencjonowanych architektów, 
rzeczoznawców budowlanych, rzeczoznawców 
majątkowych, a także biegłych w zakresie certyfikacji 
Breeam i Leed. Naszym zadaniem jest budowanie 
wartości dla naszych klientów.

Zapraszamy do odwiedzenia naszych  
stron internetowych:  
www.industrialgo.pl oraz www.cbre.pl

Panattoni Europe jest częścią Panattoni Development 
Company, jednego z największych deweloperów 
powierzchni przemysłowych na świecie, prowa-
dzącego działalność w 26 oddziałach w Ameryce 
Północnej i Europie. Panattoni obecny jest w Europie 
Środkowej od 2005 roku. Deweloper wybudował 
dotychczas w Polsce, Czechach i Niemczech ponad 
7 miliona mkw. nowoczesnej powierzchni przemy-
słowej. W ramach Panattoni Europe działa struktura, 
dedykowana projektom dopasowanym do indywidu-
alnych potrzeb najemców, typu build-to-suit. Wśród 
kluczowych klientów są takie firmy jak Amazon, Arvato 
Services Polska, Coty Cosmetics, DSV, H&M, Intermar-
ché, Leroy Merlin, ND Logistics, Still, Schenker, Selgros 
czy Tesco. Oprócz Polski Panattoni Europe ma swoje 
przedstawicielstwa w Wielkiej Brytanii, Czechach, 
Luksemburgu i Niemczech.

www.panattonieurope.com

O NAS
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KONTAKT

CBRE oświadcza, iż informacje zawarte w raportach pochodzą ze źródeł, które uważa za wiarygodne, jakkolwiek prawdziwość informacji nie została przez 
CBRE zweryfikowana i w związku z tym CBRE nie gwarantuje ani nie zapewnia, że informacje te są prawdziwe. Jakiekolwiek przewidywania, opinie, założenia, 
oszacowania zawarte w raportach zostały podane jedynie dla przykładu i nie odzwierciedlają aktualnej ani przyszłej sytuacji na rynku. Ani CBRE ani jakikolwiek 
jej reprezentant, lub pracownik CBRE nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Klienta powstałe na skutek wykorzystania w jakikolwiek sposób 
raportów w całości lub w części.

JOANNA MROCZEK
Head of CEE Research & Marketing
+48 500 000 583
joanna.mroczek@cbre.com

SEAN DOYLE
Head of Industrial Sector, Investment Properties
+48 500 070 744
sean.doyle@cbre.com

ROBERT DOBRZYCKI
Chief Executive Officer Europe
+48 22 540 8888

ANNA BIELACKA
Industrial Research & Consultancy
+48 693 330 166
anna.bielacka@cbre.com

BEATA HRYNIEWSKA
Head of Industrial Leasing Agency
+48 608 649 922
beata.hryniewska@cbre.com

JONATHAN STEER
Head of Building Consultancy
+48 608 652 173
jonathan.steer@cbre.com

PIOTR ŚLIŻ
Head of Industrial Valuation & Advisory Services
+48 608 659 202
piotr.sliz@cbre.com
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00-124 Warsaw
www.cbre.pl

Plac Europejski 1
00-844 Warsaw
www.panattonieurope.com

ANITA PIETRYKOWSKA
Marketing & Communications Director Europe
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apietrykowska@panattoni.com
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