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Elektronické obchodovanie prechádza boomom, najžiadanejšie logistické lokality sa presúvajú a štruktúra 
globálnych dodávateľských reťazcov sa mení. Výber vhodného miesta pre nové logistické budovy je ťažší ako 
kedykoľvek predtým. Ako na túto situáciách reagujú tí, čo rozhodujú?

V našej najnovšej štúdii vykonali Prologis Research a EFT prieskum medzi aktívnymi hráčmi na európskom 
logistickom trhu v snahe zistiť najnovšie trendy pri výstavbe nových logistických nehnuteľností. Prvý prieskum 
prebehol už v roku 2013, v posledných mesiacoch potom prebehlo druhé kolo s cieľom nájsť tie najdôležitejšie 
faktory prejavujúce sa pri výbere miesta pre logistické aktivity a zistiť, aké lokality sú aktuálne najviac v kurze  
(a aké naopak museli ustúpiť trochu do pozadia). Náš prieskum zároveň objasňuje, ako sa úvahy súvisiace  
s výberom lokality pre logistické budovy v posledných dvoch rokoch zmenili. 

 
Z prieskumu vyplynuli štyri hlavné poznatky:

Výsledky prieskumu nám tiež pomohli získať podrobné regionálne prehľady a teplotné mapy atraktivity pre 
jednotlivé časti Európy - Európu západnú, južnú, strednú a východnú a Spojené kráľovstvo a Írsko. Tieto 
informácie nájdete v prílohe našej správy.

K čomu to všetko? Zákonodarcom naša štúdia pomáha zistiť, aké predpisy v oblasti infraštruktúry  
a pracovného prostredia môžu prilákať logistické spoločnosti. Pre užívateľov je primárnym kritériom dostupnosť 
pracovnej sily. Hoci na niektorých trhoch ich dnes je dostatok, s pokračujúcou normalizáciou nezamestnanosti 
sa situácia v budúcnosti môže zmeniť. Užívatelia by sa zároveň aj naďalej mali zameriavať na požiadavky 
elektronického obchodovania (e-commerce). Všetky tieto snahy totiž jednoznačne sľubujú odmenu. Investori 
vďaka našej štúdii získajú lepšiu predstavu o tom, na čo sa zákazníci v nasledujúcich rokoch môžu zameriavať pri 
rozširovaní svojich sietí, hoci dlhodobý rast hodnoty nepochybne vyplýva tiež z obmedzenej ponuky.

1 Faktory rozhodujúce 
pre atraktivitu:

Ku kľúčovým faktorom ovplyvňujúcim výber miesta patrí blízkosť 
k ekonomickým centrám a dostupnosť modernej a efektívnej 
ifraštruktúry. Dôležitá je tiež poloha umožňujúca obsluhu 
globánych obchodných ciest. 

2 Najžiadanejšie lokality: 

Medzi najatraktívnejšie oblasti patria lokality v Beneluxe  
a strednej a východnej Európe (CEE). Mnoho z týchto lokalít je 
situovaných v blízkosti medzinárodných a globálnych obchodných 
koridorov a veľkých európskych spotrebiteľských trhov. 

3 Zmeny vo výbere 
lokalít: 

Užívatelia sa aj naďalej intenzívne zameriavajú na modernizáciu 
svojich dodávateľských reťazcov a pre mnohých z nich to znamená 
posilnenie ich portfólia o budovy schopné paneurópskeho záberu. 
Medzi hlavné rozhodovacie kritériá užívateľov budú do budúcnosti 
patriť dostupnosť pracovnej sily, pokračujúci rast objemov 
globálneho obchodu a zmeny v infraštruktúre. 

4
E-commerce  
a udržateľnosť 
sa stávajú čoraz 
dôležitejšími: 

Logistické lokality a budovy, ktoré dokážu výborne splniť požiadavky 
elektronického obchodovania a udržateľnosti, budú mať  
v budúcnosti konkurenčnú výhodu. Štúdia preukázala, že v porovnaní 
s prieskumom z pred dvoch rokov kladú užívatelia nehnuteľností pri 
výbere lokalít oveľa väčší dôraz práve na tieto dva faktory.



ÚVOD

Prologis s agentúrou Eyefortransport (EFT) sa 
rozhodli, že spoločne preskúmajú, aké európske 
lokality sú hráčmi na logistickom trhu vnímané ako 
najlukratívnejšie a kvantifikujú kritériá ovplyvňujúce 
ich výber. EFT oslovilo celkom 216 užívateľov skladov 
z rôznych odvetví - od maloobchodných reťazcov cez 
spoločnosti pôsobiace v automobilovom priemysle až 
po subjekty podnikajúce v zdravotníctve. Respondenti 
hodnotili celkom 100 lokalít podľa jedenástich kritérií. 
Odpovede sa sústredili na tieto aspekty: (i) kľúčové 
kritériá pre výber logistickej lokality, (ii) aktuálne 
najžiadanejšie logistické lokality v Európe a (iii) hlavné 
faktory, ktoré budú dopyt ovplyvňovať v budúcnosti. 
Načrtnutú štruktúru rešpektuje aj táto správa.

1. ČASŤ: ČO ROZHODUJE O ATRAKTIVITE? 

Žiadané sú blízkosť a cena dopravy. Zákazníci  
u jednotlivých lokalít posudzovali celkom 11 rôznych 
kritérií atraktivity. Väčšina týchto faktorov na päťbodovej 
stupnici získala skóre viac ako 3,5 bodu, čo značí 
pomerne vysokú relevantnosť. Najvyššie hodnotené 
kategórie ale určite pre nikoho so skúsenosťami  
s výberom lokalít pre logistické areály nebudú žiadnym 
prekvapením. Za najdôležitejšie používatelia považujú 
umiestnenie v blízkosti ekonomických sietí, nízke náklady 
(ako na dopravu, tak na nehnuteľnosť) a dostupnosť 
kvalifikovanej pracovnej sily. Na opačnom konci spektra 
medzi kritériami s relatívne nižšou dôležitosťou potom 
nájdeme stimuly (ktoré však napriek tomu na päťbodovej 
škále dosiahli výsledok mierne nad 3,0).

 Obr. 1.  Poradie faktorov rozhodujúcich pre výber lokality 

         na stupnici od 1 do 5 
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Blízkosť k ekonomickým sieťam

Náklady na dopravu

Náklady na nehnuteľnosti

Dostupnosť pracovnej sily

Cestný prístup

Blízkosť k zákazníkom/dodávateľom

Dostupnosť pozemkov

Cena práce

Regulačný rámec

Blízkosť k ostatnej dopravnej infraštruktúre

Stimuly

Zdroj: Prologis Research 

Význam výberových kritérií sa líši naprieč 
rôznymi segmentmi. Náklady na dopravu sú 
najdôležitejším faktorom v automobilovom, high-tech 
a výrobnom priemysle. V segmente maloobchodného 
predaja naopak k hlavným kritériám patrí dostupnosť 
pracovnej sily a blízkosť k zákazníkom a dodávateľom. 
U subjektov z farmaceutického priemyslu sa zase 
v porovnaní s ostatnými silnejšie prejavuje vplyv 
obmedzení daných regulačným rámcom.

Jemné posuny v preferenciách zákazníkov pri 
výbere lokality. V porovnaní s rokom 2013 hrajú 
medzi faktormi rozhodujúcimi o výbere lokality väčší 
vplyv infraštruktúrne a realitné požiadavky. Napríklad 
kritérium blízkosti k inej dopravnej infraštruktúre 

 Obr. 2.  Teplotná mapa najatraktívnejších európskych lokalít

 

1. kvartil (najlepšie umiestnenie)
2. kvartil
3. kvartil
4. kvartil

Zdroj: Prologis Research 
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získalo oproti roku 2013 o 33 % vyšší výsledok. Na 
druhú stranu význam kritérií pracovné prostredie  
a právny rámec sa znížil. V rámci tejto oblasti sa ako 
v roku 2013, tak v roku 2015 pomerne slabo prejavuje 
vplyv stimulov. Faktor dostupnosti pracovnej sily si 
medzi prieskumami o dve miesta pohoršil a teraz je 
až štvrtý najdôležitejší.
 

2. ČASŤ: NAJATRAKTÍVNEJŠIE LOKALITY – 
BENELUX STÁLE PATRÍ K NEJŽIADANEJŠÍM

Najatraktívnejšími lokalitami naďalej zostávajú 
Benelux a západné Nemecko. Porovnanie 
stovky európskych lokalít ukazuje, že najväčšiemu 
záujmu sa naďalej teší Benelux a západ Nemecka. 
Všetky lokality v najlepšej päťke sa nachádzajú 
práve v Beneluxe. Spoločným menovateľom 
je v ich prípade veľmi rozvinutá infraštruktúra. 
Okrem toho tieto trhy bodujú aj blízkosťou  
k zákazníkom a dodávateľom. Prvé miesto medzi 
týmito najžiadanejšími európskymi lokalitami patrí 
rovnako ako v roku 2013 holandskému Venlo, 
ktoré si udržuje výrazný náskok pred ostatnými 
skúmanými trhmi. Venlo získalo najlepšie 
hodnotenie v 9 z 11 posudzovaných kritérií  
a obzvlášť dobré výsledky dosiahlo v oblastiach 
dostupnosť pozemkov, cestné spojenie, náklady 
na dopravu a regulačný rámec.

Najväčšie zlepšenie dosiahli oblasti v strednej 
a východnej Európe. Do top 10 prenikli stredné 
Poľsko a Istanbul. Z 11. miesta navyše na dvere 
elitného klubu klope Praha. Pri pohľade na rebríček 
20 najžiadanejších európskych lokalít v ňom nájdeme 
hneď osem zástupcov z oblasti strednej a východnej 
Európy (v roku 2013 to pritom boli iba 4). Práve  
v strednej a východnej Európe musia však užívatelia 

 Obr. 3.  Krajiny s aspoň jedným zástupcom v top 25

Krajiny Región Počet lokalít

Holandsko Západná Európa 6

Nemecko Západní Európa 4

Poľsko Stredná Európa 3

Spojené 
kráľovstvo

Spojené kráľovstvo a 
Írsko 3

Belgicko Západní Európa 2

Španielsko Južná Európa 2

Rumunsko Východná Európa 2

Turecko Východná Európa 1

Česká republika Stredná Európa 1

Maďarsko Stredná Európa 1

často hľadať optimálny pomer medzi nízkymi cenami 
a väčšou vzdialenosťou k zákazníkom. Práve nízke 
ceny sú v tejto oblasti dominantným faktorom. 
Lokality v regióne strednej a východnej Európy 
dominovali poradiu podľa kritérií cena práce a cena 
nehnuteľností. Naďalej sa u nich však prejavujú určité 
nedostatky v kritériách súvisiacich s infraštruktúrou 
a blízkosťou k zákazníkom a dodávateľom. Stredné 
Poľsko je jedinou oblasťou, ktorá sa v týchto dvoch 
kritériách dostáva do top 10.

Rast trhov v regióne strednej a východnej Európy 
ide na úkor trhov v Európe západnej. Najväčší pokles  
v poradí zaznamenali Liège, Paríž a stredné Nemecko. 
Skoršie pozície stratili aj centrá leteckej prepravy 
ako Frankfurt a Amsterdam-Schiphol. Výsledky 
prieskumu ukazujú, že v ich prípade sú dôvodom 
slabšie výsledky v kritériách dostupnosť pracovnej 
sily a cena práce. Za povšimnutie stojí skutočnosť, že 
v prvom kvartile chýba zástupca Francúzska, pretože 
Paríž sa nachádza až v kvartile druhom. Jeho pozícia je 
odrazom nižšej chuti zákazníkov k budúcej expanzii do 
tejto oblasti, za čím možno pozorovať hlavne vplyvy 
menej priaznivého pracovného prostredia a vládnej 
politiky. 

3. ČASŤ: AKO SA BUDE VÝBER LOKALÍT MENIŤ? 

Respondentov sme požiadali o zhodnotenie 
príčin budúcich zmien. Ich odpovede sú podrobne 
zhrnuté na obrázkoch 4, 5 a 6, ktoré dopĺňame o 
našu analýzu. Z odpovedí vyplýva, že zákazníci sa 
najviac snažia o to, aby ich dodávateľské reťazce:

 boli dostatočne atraktívne pre zamestnancov 

 dokázali zvládnuť zvyšujúce sa objemy 
      globálneho obchodu 

 ťažili z výhod outsourcingu logistiky

 boli pripravené na budúcnosť a odrážali 
      požiadavky elektronického obchodovania  
      a udržateľnosti

 Obr. 4.  Budúce príčiny zmien do roku 2020        
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Súhrnné vplyvy prevládajúcich trendov hovoria 
skôr pre vyššiu konsolidáciu ako decentralizáciu.

 Obr. 5.  Príčiny zmien a ich vplyv na spôsob distribúcie

Konsolidácia Decentralizácia

0%   25%      50%     75% 100% 

Dostupnosť kvali�kovanej pracovnej sily

Rastúci objem globálneho obchodu

Zlepšovanie infraštruktúry

Rastúci podiel outsourcingu v logistike

Dospievanie / pokračujúci rast e-commerce 

Ciele v oblasti ekológie a udržateľnosti

Nerovnomerný ekonomický rast

Konsolidácia v dôsledku fúzií a akvizícií

Volatilita cien pohonných hmôt

Nízka úroveň osobnej spotreby v Európe

Politické otázky (Brexit, rozpočtové reformy atď.)

Najdôležitejším faktorom je dostupnosť pracovnej 
sily. Zároveň však platí, že význam pripisovaný 
tomuto kritériu sa výrazne líši v závislosti na krajinách  
a regiónoch, v ktorých respondenti pôsobia. 
Všeobecne vzaté je toto kritérium najdôležitejšie 
v severozápadnej Európe a Spojenom kráľovstve, 
naopak v okrajových oblastiach Európy je jeho 
dôležitosť nižšia. Nájsť v Európe dostatok 
kvalifikovaných a skúsených zamestnancov 
predstavuje však aj naďalej nemalú výzvu.

 Obr. 6.  Vývoj typov sietí 

Hlavné zdroje zmien majú štrukturálnu povahu. 
Zdá sa, že faktory ako globálny obchod, outsourcing 
a infraštruktúrne zmeny budú mať v budúcnosti 
na zmeny väčší vplyv než cyklické vplyvy ako 
ekonomický vývoj a spotreba. Najdôležitejším 
aspektom v tejto súvislosti zostáva dostupnosť 
pracovnej sily, ktorú môžeme považovať za faktor 
štrukturálny (prítomnosť ľudí ako taká) aj cyklický 
(vplyvy nezamestnanosti). Aktuálne prísnejšie 
hraničné kontroly predstavujú riziko negatívnej  
 

publicity a nepochybne obmedzujú voľný pohyb 
tovaru. V súvislosti so stratégiami výberu logistických 
nehnuteľností ale ich vplyv zmierňuje hneď niekoľko 
iných faktorov, napríklad konsolidácia inventára alebo 
výhody z veľkého rozsahu.

Posun priorít vedie k väčšiemu dôrazu na 
udržateľnosť a e-commerce. V porovnaní s naším 
predchádzajúcim prieskumom z roku 2013 sa teraz 
dostávajú oveľa viac do popredia dve predtým 
nevýznamné kategórie: udržateľnosť a zohľadňovanie 
potrieb elektronického obchodovania. Udržateľnosť 
je obzvlášť dôležitá u zákazníkov citlivých na značku, 
ako sú napríklad maloobchodné reťazce a distribútori 
baleného spotrebného tovaru. Oblasť elektronického 
obchodovania v posledných rokoch prechádza 
raketovým rastom a dá sa očakávať, že jej význam 
ešte porastie.

Priority všeobecne smerujú ku konsolidácii. 
Možno očakávať, že všetky vplyvy prispievajúce  
k zmenám povedú k väčšej konsolidácii distribučných 
sietí. Najvýraznejšiu úlohu pri ďalšej konsolidácii 
stratégií distribučných sietí zohrajú fúzie a akvizície 
medzi poskytovateľmi logistických služieb (83 % 
respondentov očakáva konsolidáciu), dostupnosť 
kvalifikovanej pracovnej sily a rast globálnych objemov 
obchodu (v oboch prípadoch 76 %). Predpokladá sa, 
že k vyššej konsolidácii povedú najmä dostupnosť 
kvalifikovanej pracovnej sily a globálny obchod, keďže 
tieto faktory sú uvádzané ako najsilnejšie príčiny 
zmien v nasledujúcich piatich rokoch.

Medzi vplyvy najviac prispievajúce k decentralizácii 
sa najčastejšie objavujú rast elektronického  
obchodovania (45 % respondentov očakáva 
decentralizáciu) a volatilita cien pohonných hmôt 
(41 %). Medzi hráčmi zo segmentu e-commerce 
sa čím ďalej tým silnejšie prejavuje snaha byť 
bližšie k cieľovému spotrebiteľovi, čo napomáha 
decentralizácii ich sietí.

Očakáva sa ďalšia konsolidácia. Mnoho 
distribučných sietí bude pravdepodobne ďalej rásť  
v snahe dosiahnuť celoeurópskeho záberu. Takmer  
45 % respondentov aktuálne prevádzkuje 
celoeurópsku distribučnú sieť a predpokladá sa, 
že do roku 2020 tento podiel vzrastie na 66 %. To 
predstavuje nárast o približne 20 percentuálnych 
bodov, ktorý pôjde na úkor národných a miestnych 
sietí. Pretrvávanie konsolidačných trendov povedie 
k vzniku väčších európskych sietí a veľkému dopytu 
po skladovacích kapacitách v kľúčových logistických 
lokalitách, čo bude dôsledkom snahy užívateľov 
dosiahnuť optimálnu rovnováhu medzi čo najvyššou 
úrovňou služieb pri minimalizácii nákladov. Za zmienku 
stojí tiež to, že veľkosť budov už cez desať rokov 
rastie. Z údajov napríklad vyplýva, že 60 % projektov 
začatých v roku 2015 bolo väčších ako 25 000 m2  
a takmer 25 % ich bolo dokonca väčších ako  
50 000 m2. Konsolidácia pritom tento trend iba urýchli.

Európske Regionálne Národné Miestne
Rozmáhajúce sa typy Ustupujúce typy
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ZÁVER: ČO TIETO VÝSLEDKY ZNAMENAJÚ  
V DLHODOBOM HORIZONTE?  

Logistické spoločnosti neustále optimalizujú 
svoje distribučné stratégie, aby dosiahli čo 
najvyššiu úroveň služieb pri udržaní čo najnižších 
nákladov. Európsky trh ovplyvňujú dlhodobé 
trendy, ako je blízkosť k ekonomickým sieťam, 
zdroje kvalifikovanej pracovnej sily a konsolidácia. 
Správna lokalita umožňuje dlhodobo lepšie využitie 
príležitostí, ktoré sa užívateľom logistických 
nehnuteľností ponúkajú pri rozširovaní ich portfólia.

S očakávanou transformáciou distribučných 
sietí na siete celoeurópske sa bude naďalej 
zvyšovať atraktivita lokalít v strednej a východnej 
Európe. Tomu napomáhajú faktory nízkej ceny 
pracovnej sily aj nehnuteľností a dlhodobé trendy 
typu pokračujúceho rastu strednej triedy. Hoci 
infraštruktúra v regióne počas posledných desiatich 
rokov zaznamenala enormné zlepšenie, ešte stále 
nedosahuje štandard krajín západnej Európy. Možno 
však očakávať, že s ďalším zlepšovaním kvality 
infraštruktúry a lepším prepojením ekonomických 

sietí sa rad lokalít v strednej a východnej Európe 
bude na rebríčku atraktivity posúvať nahor.

Na aké typy lokalít sa teda užívatelia skladov 
v budúcnosti pravdepodobne zamerajú pri 
rozširovaní svojho portfólia? Na tomto rozhodovaní 
sa pochopiteľne podieľa celý rad faktorov, najlepšie 
vyhliadky do budúcnosti však majú dobre prepojené 
lokality s dostatočnou základňou kvalifikovanej 
pracovnej sily situovanej v blízkosti ekonomických 
sietí. Zároveň však tieto lokality musia byť schopné 
vyhovieť novým trendom, ako je rast elektronického 
obchodovania a inovácie zaisťujúce udržateľnosť. 
Toto sú preferované parametre pre developerov aj 
investorov. Aby si však lokalita udržala atraktivitu 
pre komunitu investorov, je potrebná vysoká 
disciplína v otázke územného plánovania.

Záverom možno konštatovať, že z rozširovania 
celkového portfólia budú najviac profitovať 
logistické koridory a zástavby prieluk v najväčších 
európskych metropolitných centrách s vysokým 
objemom obchodov a zákazníckeho dopytu.
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O PROLOGIS RESEARCH
Výskumné oddelenie spoločnosti Prologis skúma fundamentálne 
a investičné trendy a potreby zákazníkov spoločnosti Prologis  
a funguje ako podpora pri zisťovaní príležitostí a prevencii rizík 
naprieč štyrmi kontinentmi. Okrem uverejňovania bielych kníh  
a ďalších výskumných správ náš tím pomáha pri prijímaní 
investičných rozhodnutí a realizácii dlhodobých strategických 
iniciatív. Prologis zverejňuje výskum dynamiky trhu, ktorá má 
vplyv na obchodné aktivity zákazníkov spoločnosti Prologis, 
vrátane výskumu zameraného na problematiku dodávateľsko-
odberateľského reťazca a vývoj v odvetví logistiky a nehnuteľností. 
Výskumný tím spoločnosti Prologis úzko spolupracuje so všetkými 
oddeleniami spoločnosti a pomáha spoločnosti Prologis pri 
vstupovaní na trh,trhovej expanzii, akvizíciách a rozvojových 
stratégiách.

EFT
Agentúra eft Supply Chain a Logistics Business Intelligence je 
globálny líder na poli business intelligence a C-level networkingu 
v oblasti dopravy, logistiky a dodávateľských reťazcov. eft 
už 16 rokov účastníkom trhu poskytuje cenné informácie vo 
forme správ, analýz, porovnávacích hodnotení, štúdií alebo 
manažérskych stretnutí. Vďaka jedinečnej pozícii na trhu sme 
schopní využiť dobré väzby na vrcholných manažérov popredných 
expertov na prípravu unikátnych hodnotných analýz, štúdií, správ 
a akcií. www.eft.com

O SPOLEČNOSTI PROLOGIS
Prologis, Inc. je popredný vlastník, prevádzkovateľ a developer priemyselných nehnuteľností zameraný na globálne a regionálne trhy na 
americkom, európskom aj ázijskom kontinente. K 31. decembru 2015 bola spoločnosť Prologis konsolidovane alebo prostredníctvom 
konsolidovaných spoločných podnikov vlastníkom alebo investorom v nehnuteľnostiach a developerských projektoch s celkovou výmerou 
62 miliónov metrov štvorcových v 20 krajinách. Spoločnosť prenajíma moderné distribučné areály približne 5 200 zákazníkom vrátane 
výrobcov, predajcov, prepravných spoločností, poskytovateľov logistických služieb 3PL a ďalších podnikov.

Copyright © 2016 Prologis, Inc. All rights reserved.

VÝHĽADOVÉ PREHLÁSENIA

Tento dokument by nemal byť interpretovaný ako ponuka na 
predaj alebo odporúčanie ponuky na nákup cenných papierov. 
Cieľom tohto dokumentu nie je nabádať k vyvodeniu akýchkoľvek 
krokov. Cieľom je poskytnúť všeobecné informácie zákazníkom 
spoločnosti Prologis.

Podkladom tejto správy sú čiastočne verejné informácie, ktoré 
považujeme za spoľahlivé, avšak nezaručujeme, že sú presné 
alebo úplné a nemožno sa na nich preto v tomto ohľade úplne 
spoliehať. Na presnosť či úplnosť tu uvedených informácií 
neposkytujeme žiadne záruky. Vyjadrované názory sú len našimi 
aktuálne platnými názormi k dátumu uvedenému v tejto správe. 
Spoločnosť Prologis v súvislosti s touto správou nenesie žiadnu 
zodpovednosť, vrátane okrem iného akýchkoľvek explicitných 
alebo implicitných záruk týkajúcich sa vyhlásenia alebo chýb, 
prípadne opomenutia v tomto dokumente.

Všetky odhady, projekcie a prognózy uvádzané v tejto správe 
sú tvrdenia zamerané do budúcnosti. Aj keď sme presvedčení, 
že očakávania vyjadrené v týchto tvrdeniach zameraných do 
budúcnosti sú primerané, nemôžeme poskytnúť žiadnu záruku, 
že sa tieto tvrdenia naplnia. Tieto odhady môžu byť ovplyvnené 
súčasnými známymi i neznámymi rizikami, neistotami a ďalšími 
faktormi, ktoré môžu zapríčiniť, že sa skutočné výsledky 
budú podstatne líšiť od tých predpokladaných. Tieto tvrdenia 
zamerané do budúcnosti sú vypovedajúce len k dátumu tejto 
správy. Výslovne sa zriekame akejkoľvek povinnosti alebo 
záväzku aktualizovať či revidovať do budúcnosti zamerané 
tvrdenia v tejto správe, tak aby odrážala zmeny našich očakávaní 
alebo okolností, na ktorých sú tvrdenia založené.

Bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Prologis 
nie je dovolené zo žiadnej časti tohto materiálu v akejkoľvek 
forme a akýmkoľvek spôsobom zhotovovať (i) kópie, fotokópie 
alebo odpisy, ani nie je dovolené žiadnu časť tohto materiálu (ii) 
ďalej šíriť.
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Kľúčové závery:

 Top 5 európskych lokalít sa nachádza v Beneluxe  

 Z lokalít v top 25 (prvom kvartile) sa ich 12 nachádza 
v Holandsku, Belgicku a Nemecku

 Najatraktívnejšou lokalitou vo Francúzsku je Paríž, 
ktorý spadá do druhého kvartilu

 » Z celkom 10 francúzskych lokalít zaradených do 
prieskumu si ich 6 svoje umiestnenie vylepšilo

 » Najvýraznejšie zlepšenie oproti štúdii z roku 2013 vo 
Francúzsku dosiahli lokality situované v severnej časti 
krajiny, okrem iného Lille

 » U lokalít, ktoré pozície naopak stratili, patrili k hlavným 
príčinám slabšie výsledky v oblasti pracovného 
prostredia a právneho rámca

 
 Z celkom 13 nemeckých lokalít si ich 9 pohoršilo

 » Tieto straty sú spôsobené predovšetkým lokalitami 
spadajúcimi do 2. a 3. kvartilu 

 » Najlepšie hodnotené lokality si svoje umiestnenie naopak 
vylepšili. Patrí medzi nich Düsseldorf-Porýnie–Porúrie (6. 
miesto, +4) a Kolín nad Rýnom (10. miesto, +18).

 PORADIE Hlavné štatistiky pre západnú Európu
            (celkom 35 lokalít)

 TEPLOTNÁ MAPA Západná Európa

Top 5 západnej Európy

Top 5 
záp. EU

Poradie
v EU

Lokalita Poradie v EU 
(2013)

1 1 Venlo ↔

2 2 Rotterdam ↑

3 3 Antverpy–Brusel ↓

4 4 Stredné Brabantsko ↑

5 5 Východné Brabantsko ↑

®
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Táto strana je dodatkom správy „Rozširovanie siete logistických nehnuteľností“ a poskytuje podrobnejší pohľad 
na zmeny v rebríčku logistických trhov v západnej Európe.
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DETAILNÝ POHĽAD  

JUŽNÁ EURÓPA  

FEBRUÁR 2016

Táto strana je dodatkom správy „Rozširovanie siete logistických nehnuteľností“ a poskytuje podrobnejší pohľad 
na zmeny v rebríčku logistických trhov v južnej Európe.

Kľúčové závery:

 Z 15 lokalít ležiacich v južnej Európe si ich v porovnaní 
s prieskumom z roku 2013 hneď 9 polepšilo

 V porovnaní s inými regiónmi dosahujú 
juhoeurópske lokality dobré výsledky u požiadaviek 
na nehnuteľnosti, horšie si však vedú v otázke 
dostupnosti 

 Z lokalít v južnej Európe dosahuje najlepšie výsledky 
Španielsko

 Do prvého kvartilu sa zo španielskych lokalít dostali 
Barcelona a Madrid. Barcelona dosiahla značné 
zlepšenie (+22 na 25. miesto), Madrid si naopak 
pohoršil (-7 na 12. miesto)

 Napriek zhoršeniu zostáva najatraktívnejšou 
lokalitou v južnej Európe práve Madrid, ktorý 
ostatných konkurentov predbehol najmä  
v oblastiach požiadaviek na nehnuteľnosti, pracovné 
prostredie a právny rámec 

 Z 9 talianskych lokalít 6 dosiahlo lepšie výsledky ako 
v roku 2013

 Najžiadanejšou lokalitou v Taliansku je Bologna 
(na 30. mieste), ktorá je jediným zástupcom tejto 
krajiny v prvých dvoch kvartiloch. V porovnaní  
s predchádzajúcim prieskumom si Bologna výrazne 
polepšila, keď poskočila z 95. miesta v roku 2013 na 
súčasné 30. miesto. 

 Najlepšie výsledky u požiadaviek na nehnuteľnosti 
dosahujú lokality v severnom Taliansku. 

 PORADIE Hlavné štatistiky pre Južnú Európu
             (celkom 15 lokalít)

 TEPLOTNÁ MAPA Južná Európa

Top 5 Južnej Evrópy

®
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Top 5 
juž. EU

Poradie
v EU

Lokalita Poradie v EU 
(2013)

1 12 Madrid ↓

2 25 Barcelona ↑

3 30 Bologna ↑

4 62 Valencie ↑

5 64 Piacenza ↓

 zlepšenie
 bez zmien
 zhoršenie



DETAILNÝ POHĽAD  

STREDNÁ A VÝCHODNÁ  EURÓPA

FEBRUÁR 2016

Táto strana je dodatkom správy „Rozširovanie siete logistických nehnuteľností“ a poskytuje podrobnejší pohľad 
na zmeny v rebríčku logistických trhov v strednej a východnej Európe.

Kľúčové závery:

 Z najlepších 10 lokalít v strednej a východnej 
Európe (CEE) si ich 9 svoju pozíciu vylepšilo. Ide  
o najlepšie výsledky zo všetkých regiónov.

 Najlepšie hodnotené oblasti sa nachádzajú  
v rôznych častiach regiónu – každá z lokalít na 
prvých 5 miestach leží v inej krajine

 Lokality v regionálnej top 10 bodujú buď v oblasti 
nehnuteľností (ako stredné Poľsko a Istanbul) 
alebo v kategórii pracovné prostredie a právny 
rámec (stredné Poľsko a panregión Rumunska)

 Lokality CEE výrazne bodovali hlavne nízkymi 
nákladmi:

 » Z top 10 európskych lokalít hodnotených podľa ceny 
práce sa ich hneď 8 nachádza v CEE 

 » Z top 20 najlepších lokalít podľa nákladov na 
nehnuteľnosti ich 13 leží v CEE

 » Najväčší prepad v poradí zaznamenali regionálne 
trhy v Turecku (-44 na 66. pozíciu). Za jednu  
z príčin tohoto poklesu možno považovať aj súčasný 
nepokoj na tureckých hraniciach.

 PORADIE Hlavné štatistiky pre CEE
             (celkom 28 lokalít)

 TEPLOTNÁ MAPA Stredná a východná Európa (CEE)

Top 5 stredná a východná Európa (CEE)

®

 1 kvartil
 2 kvartil
 3 kvartil
 4 kvartil

Top 5 
CEE

Poradie
v EU

Lokalita Poradie v EU 
(2013)

1 7 Stredné Poľsko ↑

2 9 Istanbul ↑

3 11 Praha ↑

4 13 Bukurešť ↑

5 15 Budapešť ↑

 zlepšenie
 bez zmien
 zhoršenie

Rozdelenie do kvartilov Zmena oproti roku 2013 



DETAILNÝ POHĽAD  

SPOJENÉ KRÁLOVSTVO A ÍRSKO 

FEBRUÁR 2016

Táto strana je dodatkom správy „Rozširovanie siete logistických nehnuteľností“ a poskytuje podrobnejší pohľad 
na zmeny v rebríčku logistických trhov v Spojenom kráľovstve a Írsku.

Kľúčové závery:

 Ako ostrovná krajina nie je Spojené kráľovstvo 
pre paneurópskych poskytovateľov logistických 
služieb v porovnaní s lokalitami na kontinente príliš 
atraktívne. Užívatelia skladov sa tu zameriavajú 
hlavne na vnútroštátne trhy. Výsledky štúdie je 
teda potrebné vnímať aj v tomto svetle. 

 Najatraktívnejšou lokalitou v Spojenom kráľovstve 
sú East Midlands

 » S výnimkou kritéria pracovného prostredia a právneho 
rámca dosiahol tento región najlepšie hodnotenie  
u všetkých požiadaviek 

 » East Midlands si pripísali vysoké skóre za blízkosť  
k ekonomickým sieťam

 Medzi lokality, ktoré zaznamenali najväčší nárast 
počtu bodov, patrí západné Anglicko, West 
Midlands a Londýn

 » Región West Midlands predbehol East Midlands  
u dostupnosti pracovnej sily, ceny práce a regulačného 
rámca

 » Londýn dosiahol najlepšie výsledky u regulačného 
rámca

 » Západné Anglicko zaznamenalo dobré hodnotenie 
predovšetkým vďaka vysokým výsledkom u ceny 
práce.

 PORADIE Hlavné štatistiky pre Spojené kráľovstvo a Írsko
             (celkom 9 lokalít)

 TEPLOTNÁ MAPA Spojené kráľovstvo a Írsko

Top 5 Spojené kráľovstvo a Írsko

®

 1 kvartil
 2 kvartil
 3 kvartil
 4 kvartil

Top 5 
UK-IE

Poradie
v EU

Lokalita Poradie v EU 
(2013)

1 21 East Midlands ↑

2 22 Severné Anglicko ↓

3 23 Západné Anglicko  
a Wales ↑

4 29 West Midlands ↑

5 44 Londýn ↑

 zlepšenie
 bez zmien
 zhoršenie

Rozdelenie do kvartilov Zmena oproti roku 2013 


