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Popyt 
 

Rynek magazynowy w Polsce notuje kolejne wzrosty, z popytem 

brutto sięgającym rekordowych 2,2 miliona m² w I półroczu 2020*. 

Pod względem nowego popytu Polska była drugim najbardziej 

aktywnym krajem w Europie i jedynym, który odnotował widoczny 

wzrost w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku – 

aż o 30%. 

 

Ten świetny wynik był  w dużej mierze efektem kilku spektakularnych 

transakcji najmu. W pierwszej połowie roku ponad 20 nowych umów 

przekroczyło 20 000 m². Co więcej, jedna z nich, zawarta przez 

czołowego gracza z branży e-commerce, sięgnęła aż 200 000 m². 

W sumie, powierzchnia wynajęta w ramach tych umów stanowiła 

ponad 50% całkowitego popytu netto. Renegocjacje w II kw. 2020 r. 

odpowiadały za około 30% całkowitego zapotrzebowania, 

co pozwoliło zbilansować wynik z I  kwartału zdominowanego przez 

nowe umowy. Udział renegocjacji w I poł. roku zbliżył się do wyniku 

bliskiemu 3-letniej średniej i wyniósł około 25%. 

 

 Popyt brutto (m²) 

Źródło: JLL, magazyny.pl, II kw. 2020 r. 

 

Najbardziej aktywnymi rynkami pozostawały Warszawa, Górny Śląsk 

i Polska Centralna - popyt na każdym z nich przekroczył 200 000 m². 

Łącznie odpowiadały one za ponad 50% nowo wynajętej powierzchni 

w Polsce. Ponadto, popyt powyżej 100 000 m² zarejestrowano na 

rynkach Trójmiasta, Poznania i Wrocławia. Aż 200 000 m² w ramach 

jednej umowy zasiliło konto rynku w Lubuskiem, co biorąc pod 

uwagę istniejące  w tej lokalizacji zasoby (340 000 m²), stanowi pewien 

przełom i może być impulsem dla dalszego intensywnego rozwoju. 

 

Popyt w regionach w I połowie 2020 r. (m²)  

Źródło: JLL, magazyny.pl, II kw. 2020 r. 

Popyt netto w I połowie 2020 r. (m²) 

Źródło: JLL, magazyny.pl, II kw. 2020 r. 
 

Sześć największych umów w I półroczu, zawarli najemcy z sektora 

handlowego (włączając e-commerce). Każdy z tych kontraktów 

przekraczał 50 000 m2. W efekcie, sieci handlowe odpowiadały za 

około 45% popytu netto. Bez wątpienia, na rezultat ten wpływ miała 

ekspansja jednego silnego gracza, który wynajął w ostatnim 

kwartale aż 270 000 m². Za pozostałe 50% popytu odpowiadali po 

równo operatorzy logistyczni i firmy produkcyjne. 

 

W II kwartale, podobnie jak w pierwszych miesiącach roku, 

utrzymała się duża popularność umów krótkoterminowych (poniżej 

24 miesięcy).  Pomimo że umowy tego typu nie są uwzględniane 

w statystykach JLL, to warto zauważyć, że w pierwszej połowie roku 

ponad 400 000 m² wynajęto właśnie w ramach kontraktów 

krótkoterminowych. Były to głównie transakcje zawierane przez sieci 

handlowe, firmy FMCG oraz operatorów logistycznych, którzy 

obserwowali dynamiczny wzrost zamówień online. 

 

Wybrane transakcje w I połowie 2020 r. 

Źródło: JLL, magazyny.pl, II kw. 2020 r.  

Najemca Park Powierzchnia (m²) 

Poufny Panattoni BTS Świebodzin 200 400 

RTV Euro AGD Prologis Park Janki 73 400 

Amazon Hillwood Łódź Górna 73 000 

Poufny Panattoni BTS Czeladź 67 000 

Globalway Panattoni Park Tricity East IV 52 000 

Poufny Exeter Park Stryków 52 000 

Weber Panattoni BTS Zabrze 50 300 
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*Statystyki nie uwzględniają umów krótkoterminowych. 
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Podaż 
 

Z końcem czerwca zasoby magazynowe przekroczyły 

19,7 miliona m². W pierwszej połowie roku oddano do użytku ponad 

milion m². W rezultacie, Polska z 15% udziałem w nowej podaży, 

była trzecim najbardziej aktywnym rynkiem magazynowym 

w Europie.  

Ponad 75% powierzchni ukończonej w I poł. 2020 r. przypadło na 

Warszawę, Górny Śląsk i Wrocław. Dwa kolejne rynki to Kujawy 

i Trójmiasto – na każdym z nich nowa podaż przekroczyła 50 000 m². 

Największy park oddany do użytku w pierwszych sześciu miesiącach 

2020 r. to inwestycja Panattoni – A2 Warsaw Park Grodzisk (ponad 

100 000 m²). 

 

Na koniec I półrocza w budowie pozostawało ok.  2 miliony m². 

Najwięcej budowano w Warszawie, na Górnym Śląsku, w Trójmieście 

i we Wrocławiu, które w I poł. 2020 r. były też liderami pod względem 

dostarczonej powierzchni. Ponad 250 00 m² powstawało 

w Lubuskiem, głównie z uwagi na rozpoczęcie w II kw. budowy 

jednej wyjątkowo dużej inwestycji. 

 

 Powierzchnia magazynowa w budowie (m²) 

Źródło: JLL, magazyny.pl, II kw. 2020 r. 

 

Był to drugi kwartał z rzędu, w którym spadał udział powierzchni 

budowanej spekulacyjnie. Na koniec czerwca 2020 r. zaledwie 37% 

powstającej powierzchni  nie było zabezpieczone umowami najmu, 

w porównaniu do prawie 50% na koniec 2019 r. Można to tłumaczyć 

nie tylko bardziej zachowawczymi działaniami deweloperów, na co 

wpływ ma pandemia COVID-19, ale także bardzo wysokim popytem 

ze strony najemców. 

 

Współczynnik pustostanów utrzymał się na stabilnym poziomie. 

W porównaniu z końcem 2019 r. wzrósł o zaledwie 0,2 p.p. 

i w czerwcu wynosił 7,8%. 

 

Czynsze 
 

Czynsze utrzymały się na dotychczasowym poziomie. Warszawa i inne 

lokalizacje miejskie pozostały najdroższymi rynkami. W Warszawie 

czynsze bazowe wahały się między 4,3 a 5,25 euro/m²/miesiąc. 

Najbardziej atrakcyjne stawki oferowane były w pozamiejskich 

okolicach Polski Centralnej (2,6-3,2 euro/m²/miesiąc). Zmniejszająca 

się dostępność modułów gotowych do wynajęcia od zaraz pozwala 

spodziewać się presji na wzrost stawek, szczególnie w wybranych, 

najbardziej popularnych lokalizacjach. 

Czynsze bazowe (euro/ m²/ miesiąc)  

Źródło: JLL, magazyny.pl, II kw. 2020 r. 

 

Rynek inwestycyjny 
 

Rynek inwestycyjny w segmencie magazynów ma za sobą najlepsze 

pierwsze półrocze w historii. W okresie od stycznia do końca czerwca 

zawarto  20 transakcji o łącznej wartości ponad 1,2 miliarda euro, 

co stanowi ponad 39%  całkowitego wolumenu inwestycyjnego na 

rynku nieruchomości. Tak spektakularny rezultat był przede 

wszystkim efektem dużych transakcji portfelowych. 

 

W pierwszym półroczu zamknięto szereg  transakcji 

przekraczających 100 milionów euro. Były to m.in. sprzedaż portfolio 

pięciu parków Panattoni do Savills IM, zakup platformy Hines przez 

CGL, kupno portfolio należącego do funduszu zarządzanego przez 

Apollo Global Management przez GIC Private Ltd i przejęcie 46,5% 

udziału w platformie inwestycyjnej przez Madison International 

Realty od Redefine Properties Limited. 

Najbardziej aktywnymi inwestorami na polskim rynku logistycznym 

w I półroczu byli gracze z azjatyckim źródłem kapitału, którzy 

odpowiadali za prawie 53% wolumenu. Największy napływ 

inwestycji pochodzi z Chin i Malezji. Wśród inwestorów spoza Azji 

obserwowano dużą aktywność nabywców brytyjskich 

i amerykańskich. 

 

Stopy kapitalizacji dla najlepszych nieruchomości w Polsce wynoszą 

6,25%. Wyróżnić należy jednak parki o długoterminowych umowach 

najmu podpisanych przez czołowych graczy (poniżej 5%) 

oraz magazyny miejskie w Warszawie (około 5,5%). 

Mimo świetnych wyników i wciąż rosnącego zainteresowania 

inwestorów, sektor magazynowy może spodziewać się wyzwań 

związanych z dostępnością produktu. W rezultacie, gracze chętni 

do inwestowania oferują coraz bardziej agresywne stawki. 

W najbliższych miesiącach oczekiwać można zatem kontynuacji 

trendu kompresji stóp kapitalizacji. 
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