AMAZON - GIGANT
NA POLSKIM RYNKU
Amazon.com to firma z Seattle w Stanach Zjednoczonych specjalizująca się sprzedażą
wysyłkową. Swą działalność prowadzi od 1994 roku, kiedy to stała się światowym pionierem
w swej branży. Początkowo istniała jako księgarnia internetowa, następnie rozszerzyła swą
działalność na inne sektory. Dziś dowiadujemy się, że wchodzi na nasz krajowy rynek. Co to
oznacza dla Polskiej branży TSL?
Ustalenia Eurobuild CEE dowodzą, że Amazon ulokuje w Polsce magazyny
przeznaczone do swojej działalności. Będzie ich trzy. Jeden z nich powstanie w okolicach
Poznania w miejscowości Sady w gminie Tarnowo Podgórne. Znajduje się tam kilkaset
hektarów terenów inwestycyjnych. Zgodnie z planami zagospodarowania przestrzennego,
zostały one przeznaczone na zakłady produkcyjne, magazyny, obiekty handlowe i usługowe.
Na terenie gminy działają firmy takie jak: Man, Scania, Volvo. Jej atutem jest bliskość
węzłów komunikacyjnych i dobra infrastruktura. Choć inwestycje o podłożu logistycznym są
na tym terenie bardzo rozbudowane, Amazon ma zostać dominantem pod względem
rozmiaru. Otwarcie odbyć ma się w połowie 2014 roku przy czym całkowite rozbudowanie
działalności ma nastąpić w sezonie przedświątecznym Bożego Narodzenia. Podobny termin
przewidywany jest dla otwarcia jednego z podwrocławskich centrów, otwarcie drugiego zaś
przypadnie około roku później. W tym samym czasie dwa podobne obiekty powstaną za
czeską granicą. Hale o ogromnej powierzchni około 100km2 każda wynajmą firmy
deweloperskie Goodman i Panattoni Europe, dwa najbardziej aktywni deweloperzy na rynku
magazynowym. Także drugi z podwrocławskich ośrodków, którego uruchomienie
zaplanowane jest na 2015 rok, zostanie wybudowany właśnie przez Panattoni Europę. Prace
trwają już od października 2013 r.
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Są to informacje dochodzące od Timothy’ego Collins’a, będącego dyrektorem
generalnym na Europę firmy Amazon. Inwestor zapowiada utworzenie 6 tysięcy stałych
miejsc pracy oraz 9 tysięcy miejsc pracy sezonowej. Poszukiwani są zarówno informatycy
i księgowi, jak i pracownicy, którzy zajmą się pakowaniem i rozwożeniem paczek. Już teraz
odbywa się rekrutacja wstępna mająca na celu wyłonienie odpowiednich osób do pracy
w sektorze logistyki. Zarobki nie są do końca sprecyzowane, co wzbudza mieszane odczucia
wśród zainteresowanych. Minister Gospodarki, Janusz Piechociński, w jednej ze swoich
wypowiedzi, podniósł do rangi kamienia milowego w rozwoju gospodarki fakt otwarcia
trzech wielkich centrów logistycznych na terenie naszego kraju. Znaczenia temu dodaje fakt,
że nie jest to pierwsza forma zainteresowania Amazon’a działalnością w naszym kraju.
W styczniu firma kupiła polską spółkę IVONA Software, dzięki czemu utworzono
renomowany syntezator mowy, który na głos odczytuje tekst pisany. W czerwcu Amazon
wynajął w Warszawie serwerownię, by oferować usługi przechowywania i przetwarzania
danych. Ponadto, od kilku lat mówi się o wejściu firmy na polski rynek handlu
elektronicznego. Firma nie planuje jednak otworzyć polskiego sklepu internetowego.
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Działalność ta do tego czasu obsługiwana była przez niemieckie centrum logistyczne.
Było to podyktowane tym, iż Niemcy są jednym z ich największych rynków. Jednak polityka
firmy i profil działalności wewnętrznej doprowadziły do strajków wśród pracowników, którzy
skarżyli się na ciężkie warunki pracy. Uważano, że dążenie do optymalizacji kosztów odbywa
się kosztem zatrudnionych. Wiemy jednak, że rynek pracy w Polsce jest mniej wymagający
od zachodnich z punktu widzenia pracodawcy. Czy mimo to firma Amazon wyciągnie
wnioski z doświadczeń z naszym zachodnim sąsiadem? Czy może jest to jej sposób na
obejście trudności związanych z realizacją zamierzonego planu prowadzenia działalności? I w
jakim stopniu gospodarka Polski odczuje ekspansję amerykańskiego przedsiębiorstwa?
Dowiemy się wkrótce.
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