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Společnost China Ocean Shipping Company (Cosco), největší provozovatel
terminálů na světě, představila za první pololetí roku 2020 své pololetní
údaje. V souladu s tím se tržby skupiny Cosco Shipping Group ve srovnání se
stejným časovým oknem v roce 2019 snížily o 12,6 procenta
na 452,7 milionu USD (381,49 milionu EUR). Hrubý zisk byl 99,2 milionu dolarů,
což je o 35,4 procent méně než v první polovině roku 2019.
Zámořské činnosti
V první polovině roku zaznamenala společnost Cosco celkový obrat 57,6
milionu teu. V důsledku účinků koronové pandemie se překládka zámořských
kontejnerů ve stejném období snížila o 1,1 % na 13,6 milionu teu ve srovnání s
předchozím rokem (H1 2019: 13,75 milionu teu), čímž 23,6 %
přispěla k celkovému obratu skupiny. Nejdůležitější řecký přístav, Piraeus, také
pocítil úzká místa v kapacitě v důsledku koronové krize, zatímco
překládka kontejnerů v Zeebrugge se více než zdvojnásobila: Piraeus
zaznamenal ve stejném období předchozího roku pokles o 6,2 % na 2,41
milionu.
Na druhou stranu Zeebrugge dosáhla obratu 292 tisíc teu, což je o 58,4
procent více než v první polovině roku 2019 (184 tisíc teu). Podle společnosti
Cosco byl tento rychlý nárůst způsoben zlepšením přepravních tras a ad hoc
objednávek v lednu a únoru.

Logistický podnik Göttingen Zufall Logistics Group a berlínská společnost
Konfid.io, softwaroví experti na blockchainovou technologii, založili společný
podnik „Future“. Prvním produktem připraveným na trh je „Carrier
Qualification Platform“, kterou vyvinula společnost Konfid.io ve spolupráci s
think-tankem poskytovatele logistických služeb Zufall.lab, který byl založen na
konci roku 2019. Tato digitální platforma umožňuje dopravním společnostem
a zasilatelům implementovat proces kvalifikace zákonným způsobem. Cílem
společného podniku je standardizovat důležité procesy v zasilatelství
prostřednictvím digitalizace a vytvořit udržitelnou a spravedlivou platformu
pro odvětví dopravy a logistiky. Díky této nové platformě mohou dopravní
společnosti nezávisle spravovat svá profilová data a zpřístupňovat je
dopravcům s úplnou kontrolou dat. Všichni zúčastnění zasílatelé pak přistupují
ke stejné databázi, ale mohou filtrovat a vyhledávat dopravní společnosti
podle svých potřeb a přepravních požadavků. V následném kvalifikačním
procesu mohou zasílatelé schválit příslušnou dopravní společnost v souladu se

stávajícími licencemi a povoleními na dobu platnosti licence. Blockchain je
založen na decentralizované databázi, která dokáže spravovat data v
reálném čase a s úplnou průhledností a bezpečností.
Zdroj: DVZ Brief

Podle izraelských médií byla izraelská letecká společnost El Al přísně vybrána k
provedení již uskutečněného historického prvního komerčního letu
z Izraele do Spojených arabských emirátů.
Rozhodnutí přišlo poté, co izraelská vláda požádala letecké společnosti země,
aby (počátkem minulého týdne) předložily nabídky na zvláštní let,
který měl přepravit izraelskou delegaci a nejvyšší pomocníky amerického
prezidenta Donalda Trumpa do Spojených arabských emirátů (SAE).
Izrael a SAE se dohodly na normalizaci vztahů v rámci dohody
zprostředkované USA, která byla vyhlášena 13. srpna, a rozhovory o upevnění
dohody se konaly minulé pondělí v Abú Dhabí.
Média také hojně spekulovala o tom, zda let povede vzdušným prostorem
Saúdské Arábie, což se nakonec (z bezpečnostních důvodů) ukázalo
jako liché.

