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Az ellátási láncok átrendeződése 
jelentős keresletbővülést eredményez

Research

A koronavírus-járványról és annak logisztikai ingatlanokra gyakorolt hatásairól szóló különjelentésünk ötödik részében a 
magasabb készletszintek és az e-kereskedelem gyorsuló térnyerése által eredményezett hosszú távú keresletbővülés 
lehetőségeit vesszük számba a világjárvány – „új normálisnak” nevezett – harmadik szakaszában.

Bevezető
Az e-kereskedelem gyorsuló terjedése és a magasabb készletszintek lehetséges következményeként a logisztikai ingat-
lanok iránti kereslet 37 millió m2-t meghaladó keresletbővülést is eredményezhet, ami az elkövetkező két-három év során 
évi 14-19 millió m2 bővülésnek felel meg. 

• Az ellátási láncok az e-kiszolgálás bővülésével összefüggő átszervezése összesen 13-17 millió m2 keres-
letbővülést eredményezhet.1  Az e-kereskedelem iránti kereslet elsősorban a végső fogyasztókhoz legközelebbi 
helyszíneken, többek között a Last Touch® és a City Distribution raktárakban lesz jelentős.

• A készletszintek a fokozott rugalmasságra való törekvés jegyében akár 5-10%-kal is nőhetnek, ami összesen 
26-53 millió m2 keresletbővüléssel jár.2 A növekvő készletek miatt megjelenő új kereslet valószínűleg egyenleteseb-
ben oszlik majd meg a forgalmazói hálózatok között.
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Az e-kereskedelem gyorsuló térnyerése 
az elosztási kapacitásokba történő 
beruházásokat igényel
Az Egyesült Államokban a hagyományos és az online kereskedelem 
közötti minden 100 bázispont mértékű átrendeződés 4,3 millió m2 
nettó keresletnek felel meg. Mivel az online kereskedelem piaci részese-
dése már eddig is évi 100-150 bázisponttal nőtt,3 a március elejétől április 
közepéig elért 30%-ot meghaladó mértékű bővülés4 alapján ez az arány 
2020-ban akár 300-400 bázisponttal is növekedhet, ami 13-17 millió m2 
nettó keresletbővülésnek felel meg (a hagyományos kereskedelmi csatornák 
rovására). Bár ennek a keresletnek egy része már megjelent a piacon, 
miközben a kereskedelem megpróbálta lereagálni a koronavírus-járvány 
következtében jelentkező hatásokat, az elosztási kapacitások ilyen mértékű 
bővítése több mint egy évet is igénybe vehet. A kiskereskedelmi kereslet 
növekedése mellett a közvetlenül a fogyasztókhoz történő kiszállítás a 
csomagkézbesítési és a papíripari/csomagolóipari vállalkozások számára is 
növekvő lehetőségekkel jár. A szolgáltatási követelmények és a szállítási 
költségek optimalizálásának igénye valószínűsíthetően növeli a Last Touch® 
és City Distribution központok iránti keresletet.

Az e-kereskedelem gyorsuló térnyerése valószínűleg a korábbinál 
nagyobb befektetéseket igényel az ellátási láncok fejlesztésébe 
azokban a szegmensekben, ahol az e-kereskedelem piaci részesedése 
viszonylag alacsony, pl. az élelmiszer-kereskedelemben. Egyes 
ágazatok – többek között az élelmiszer- és italforgalmazás vagy az építőipar/ 
lakásfelújítás – az e-kereskedelem bevezetésének még csak a korai 
szakaszában vannak. Az élelmiszer-kiskereskedők az elmúlt hetekben az 
előző évhez képest online forgalmuk 3-4-szeres növekedéséről számoltak 
be. Bár a bővülés mostani szintje valószínűleg nem marad fenn sokáig, 
a növekedés tartósnak bizonyulhat, hiszen mindazok, akik most tértek 
át az e-kereskedelemre, már megismerkedhettek annak kényelmével. A 
forgalom bővülése ezekben a szegmensekben tovább erősíti az aznapi 
és másnapi kiszállítás iránti igényeket; korábban leginkább a 3-5 napos 
szállítási határidők akadályozták az e-kereskedelem fejlődését ezekben a 
kategóriákban, ahol a fogyasztók jellemzően rövid távra terveznek. Mivel 
ezekben az ágazatokban viszonylag alacsony az e-kereskedelmi tevékenysé-
gek aránya, az ellátási láncok átszervezése jelentős ingatlanberuházásokat 
tesz szükségessé. Ebből az átrendeződésből a külső logisztikai szolgáltatók 
profitálhatnak. Azokban az ágazatokban – például a vegyes kiskereskedelem 
és az elektronikai cikkek területén – ahol jóval magasabb az e-kereskedelem 
részaránya, továbbra is jelentős forgalombővülés várható.

E-KER. RÉSZESEDÉSE AZ ÁRBEVÉTELBŐL

Élelmiszerek és italok 2%
Autóalkatrészek 3%
Építés/lakásfelújítás 9%
Egészségügy 12%
Fogyasztási cikkek 15%
Háztartási cikkek 16%
Ruházat 24%
Vegyes kiskereskedelem 27%
Sportcikkek 28%
Elektronikai cikkek / háztartási készülékek 33%

Megjegyzés: 2019-es adatok

Forrás: Euromonitor, U.S. Census

1. ábra
AZ E-KERESKEDELEM RÉSZESEDÉSE A KISKERESKEDELEMBEN

azonos forgalom mellett a készletszintek 15%-os bővülésének felelne meg.5 
Bár ez valószínűsíthetően a piaci folyamatokra adott reakció maximális mér-
tékét jelenti, a világjárvány világossá tette, mekkora kompromisszumokat 
kellett meghozni az ellátási láncok hatékonyságának növelése érdekében. 
A kereskedők nem tudták megfelelően kiszolgálni ügyfeleiket, és így bevé-
telkiesést szenvedtek el. A készletszintek növelése minden ügyfél számára 
kezelhető és viszonylag könnyen megvalósítható. Ráadásul a készletezési 
költségek a rekord alacsony kamatlábaknak köszönhetően továbbra is 
alacsonyak maradnak. 5-10%-os készletnövekedéssel számoltunk, ami az 
Egyesült Államokban 26-53 millió m2-nek megfelelő keresletbővüléssel 
járna. Várakozásaink szerint ez a folyamat széles körű keresletbővülést fog 
eredményezni a logisztikai ingatlanpiacon, különösen a jelentős fogyasztói 
központokban, a jó közlekedéssel és modern infrastruktúrával rendelkező 
helyszíneken.

Forrás:  U.S. Census Bureau

2. ábra
KÉSZLETEK/ÁRBEVÉTEL ARÁNYA, KISKERESKEDŐK

Az ellátási láncok fokozott rugalmassága érdekében sok ügyfél 
várhatóan magasabb készletszintekkel fog dolgozni. Több ügyfél-
csoportra jelenleg nagyon szűkös ellátási láncok jellemzők; ebbe a körbe 
tartozik többek között az élelmiszer- és italkereskedelem, az elektronikai 
berendezések, az egészségügyi cikkek és a vegyes kiskereskedelem.  
Az „új normális” jegyében a készletek ideális szintjének átértékelése által 
generált logisztikai ingatlankereslet elsősorban várhatóan azokban az 
ügyfél-ágazatokban jelentkezik, ahol a koronavírus-járványt megelőzően, 
jellemzően alacsonyak voltak a pufferkészletek.

3. ábra
KÉSZLETEK/ÁRBEVÉTEL ARÁNYA

ARÁNY

Élelmiszerek és italok 0,7
Egészségügy 1,1
Csomagolóanyag/papír 1,2
Elektronikai cikkek / háztartási készülékek 1,3
Vegyes kiskereskedelem 1,4
Fogyasztási cikkek 1,6
Építés/lakásfelújítás 1,7
Háztartási cikkek 1,8
Autóalkatrészek 2,0
Áruházak 2,2
Sportcikkek 2,2
Ruházat 2,2
Ipar / Gépgyártás 2,7

Forrás: U.S. Census Bureau

A magasabb készletszintek jelentős 
keresletbővülést eredményezhetnek
A becslések szerint az USA-ban a készletszintek 100 bázispont 
mértékű növekedése 5,3 millió m2 keresletbővüléssel jár a logisztikai 
ingatlanpiacon. A kiskereskedelemben a készletérték/forgalom arányt 
illetően az 1,45-ös értékről az 1990-es 1,65-ös szintre történő visszatérés 



Prologis Research | Különjelentés | 2020. május 3

A „maradj otthon” gazdaságban kiválóan 
teljesítő piaci szereplők válhatnak a járványt 
követő átszervezés hajtóerejévé
Többek között az élelmiszerkereskedelemben, az egészségügyi 
cikkek és fogyasztási cikkek kereskedelmében és a vegyes kiskeres-
kedelemben lehet tartós az e-kereskedelmi csatornák előretörése 
és/vagy a készletek szintjének átértékelése. Ezek az ügyfélcsoportok, 
amelyek a Prologis portfóliójának hozzávetőleg egyharmadát teszik ki, a 
gazdaság egészéhez képest más most is felülreprezentáltak a logisztikai 
ingatlanügyfelek között, és a helyzetüknél fogva várhatóan a gazdaság 
helyreállítása során is az átlagnál magasabb teljesítményt nyújtanak majd.6 
Ennek köszönhetően az ellátási láncok kiigazítására várhatóan gyorsan 
sor kerül, amint az „új normális” szakaszában csökken a gazdasági 
bizonytalanság.

Új fogyasztási központok alakulhatnak ki az új 
beszerzési módszereknek köszönhetően
A jövőbeni a piaci zavarokra való felkészülés számos iparágat kész-
tethet fokozatosan a gyártási helyszínek diverzifikálására – amelybe 
az országhatáron belüli és a közeli országokba történő áttelepítés 
is beletartozhat. Bár a termelési folyamat a beszállítói láncok fogyasztási 
oldalához képest jóval alacsonyabb logisztikai keresletet generál, a gyártási 
helyszínek átköltöztetése új fogyasztási központokat hozhat létre, amelyeket 
számos ágazatban a logisztikai ingatlanpiaci ügyfeleknek kell kiszolgálniuk. 
Egyre nagyobb kereslet jelentkezik az alacsony költségekkel jellemzett ter-
melési központokban, többek között Mexikóban és Kelet-Közép-Európában. 
Mivel ezek a változások nagyobb költségekkel járnak és összetettebbek, 
mint a forgalmazási hálózatok a fentiekben ismertetett, viszonylag egyszerű 
átrendeződése, mindez várhatóan több évig tartó hosszú távú trendet jelez.

Következtetés
A világjárvány tanulságai az „új normális” szakaszában várhatóan további 
keresletbővülé st eredményeznek a logisztikai ingatlanok piacán. A Prologis 
Research becslése szerint az elkövetkező két-három évben összesen 
legalább 37 millió m2 keresletbővülés várható az USA logisztikai ingatlanpia-
cán annak köszönhetően, hogy a vállalkozások alkalmazkodnak az e-keres-
kedelem forgalmának növekedéséhez és a magasabb készletszintekhez. A 
közvetlenül a fogyasztókhoz történő kiszállítás volumenének növekedése 
és a gyors áru-utánpótlás iránti igény várhatóan tovább erősítik a végső 
fogyasztókhoz közelebbi logisztikai ingatlanok iránti keresletet.

Záró megjegyzések
1. 5,5 billió USD értékű 2019. évi kiskereskedelmi forgalom alapján, amely esetén 100 bázispont 

55 milliárd USD kiskereskedelmi forgalmat jelent. A kihasználtság a következőképpen alakul: 
0,109 millió m2/milliárd online és 30,5 ezer m2/milliárd hagyományos (nettó 78 ezer m2/milliárd).

2. A tényleges kiskereskedelmi készletekből és a tényleges kiskereskedelmi forgalomból 
származó kéttényezős OLS regressziós együttható a kereslet bővülésére az USA logisztikai 
ingatlanpiacán az 1992-től 2019-ig tartó időszakban.

3. Az USA Népszámlálási Hivatalának negyedéves jelentése az e-kereskedelemről

4. Rakuten Intelligence

5. Leltárkészlet/forgalom aránya a kiskereskedelemben, az USA Népszámlálási Hivatala, az 
1990-es évek átlaga, 1992-1999 (az adatszolgáltatás 1992-ben kezdődött).

6. További információk: https://www.prologiscee.eu/hu/logistics-industry-research/
az-ugyfelek-ellenallo-kepessege-szelsosegesen-valtozo-gazdasagi.

https://www.prologiscee.eu/hu/logistics-industry-research/az-ugyfelek-ellenallo-kepessege-szelsosegesen-valtozo-gazdasagi
https://www.prologiscee.eu/hu/logistics-industry-research/az-ugyfelek-ellenallo-kepessege-szelsosegesen-valtozo-gazdasagi
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Jövőbe tekintő kijelentések
A jelen anyag nem tekinthető értékpapírok eladására vonatkozó 
ajánlatnak vagy értékpapírok vételére vonatkozó ajánlati felhívásnak. A 
jelen anyagnak nem célja bármilyen cselekvésre való ösztönzés, kizárólag 
a Prologis ügyfeleinek általános tájékoztatása.

A jelentés részben általunk megbízhatónak tartott nyilvános 
információkon alapul, azonban nem állítjuk, hogy ezen információk 
pontosak vagy teljes körűek, ezért ezekre nem lehet hivatkozni. A jelentés 
nem tartalmaz a benne foglalt információk pontosságára és teljességére 
vonatkozó kijelentést. A kifejtett vélemények kizárólag a jelentésben 
szereplő időpontban érvényes saját véleményeink. A Prologis minden 
felelősséget kizár a jelentéssel kapcsolatban, beleértve a jelentésben 
szereplő vagy a jelentésből származó kijelentésekkel, hibákkal vagy 
hiányosságokkal kapcsolatos közvetlen vagy közvetett garanciákat.

Az itt foglalt becslések, előrejelzések vagy feltételezések jövőbe tekintő 
kijelentések. Bár hisszük, hogy a kijelentésekben megfogalmazott 
elvárások reálisak, nem garantálhatjuk, hogy ezek a kijelentések 
helyesnek bizonyulnak. A becsléseket ismert és ismeretlen kockázatok, 
bizonytalanságok és egyéb tényezők befolyásolhatják, amelynek 
következtében a tényleges eredmények jelentős mértékben eltérhetnek 
az előre jelzettektől. E jövőbe tekintő kijelentések kizárólag a jelentés 
elkészítésének időpontjában érvényesek. Kifejezetten kizárjuk annak 
kötelezettségét, hogy a jelen anyagban foglalt bármelyik kijelentést 
frissítsük vagy módosítsuk annak érdekében, hogy az adott kijelentés 
alapjául szolgáló elvárásainkban vagy körülményekben bekövetkezett 
változásokkal összhangban legyen. 

A Prologis előzetes írásbeli engedélye nélkül a jelen anyag semelyik része 
(i) nem másolható semmilyen formában és semmilyen módon és (ii) nem 
terjeszthető.

A Prologis Research
A Prologis Research kutatási osztálya négy kontinenst átfogva 
vizsgálja a piaci alap- és befektetési trendeket, valamint a Prologis 
ügyfeleinek igényeit, hogy segítséget nyújtson a piaci lehetőségek 
beazonosításához és a kockázatok elkerüléséhez. A csapat befektetési 
döntésekhez és hosszú távú stratégiai kezdeményezésekhez járul 
hozzá, valamint iparági jelentéseket és más kutatási riportokat publikál. 
A Prologis kutatásai az ügyfelek üzletágait érintő piaci dinamikákat, 
valamint az ellátási lánc problémáit és a logisztikai- és ingatlanpiac 
fejlődését vizsgálják. A Prologis elkötelezett kutatócsapata a vállalat 
összes osztályával együttműködve dolgozik azon, hogy elősegítse a 
Prologis piacra lépését, bővülését, akvizícióit és fejlesztési stratégiáit.

A Prologisról
A Prologis Inc. világszerte vezető az ipari ingatlanok területén és kiemelt 
figyelmet fordít a magas növekedési rátával és magas belépési korláttal 
rendelkező piacok iránt. 2020. március 31-i adatok szerint a Prologis 19 
országban, konszolidált alapon vagy konszolidálatlan vegyesvállalatokon 
keresztül összesen körülbelül 90 millió négyzetméter létesítményt és 
fejlesztési projektet birtokol részben vagy egészben.

A Prologis körülbelül 5500, különféle piacokon tevékenykedő 
ügyfelének ad bérbe modern disztribúciós létesítményeket, elsősorban 
vállalatközi és kiskereskedelmi/online értékesítési területeken.


