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Popyt 
 

W I kwartale 2020 r. rynek magazynowy w Polsce utrzymał swoją siłę 

i tempo wzrostu. Popyt brutto w trzech pierwszych miesiącach roku 

osiągnął 947,000 m²*, rezultat prawie 20% wyższy w porównaniu do 

analogicznego okresu poprzedniego roku. Pandemia COVID-19 nie 

wpłynęła w dużym stopniu na wyniki obserwowane w I kwartale, 

należy jednak podkreślić, że część zamkniętych transakcji rozpoczęła 

się jeszcze przed marcem. 

 

Największą różnicą pomiędzy poprzednim rokiem a początkiem 

obecnego jest struktura popytu. Rynek wynajmu w I kw. 2020 r. 

został zdominowany przez nowe umowy i ekspansje, które stanowiły 

prawie 90% całkowitego popytu. Ponadto, zawarto znaczącą liczbę 

dużych transakcji. Osiem umów przekroczyło 20 000 m². 

W większości zawarte one zostały przez operatorów logistycznych 

i sieci handlowe. 

 

Popyt brutto (m²) 
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Najbardziej aktywnymi rynkami pozostały Warszawa, Górny Śląsk, 

Polska Centralna i Wrocław. Na każdym z nich popyt netto 

przekroczył 100 000 m². W sumie, na te lokalizacje przypadło 74% 

całego nowego popytu w kraju. Wpływ miały na to silne fundamenty 

rynkowe i rosnąca aktywność logistyczna w największych polskich 

aglomeracjach. Ponadto, jest to kontynuacja trendu 

obserwowanego w poprzednim roku, kiedy 60% całkowitego popytu 

skoncentrowane było w trzech największych rynkach. 

 

Popyt w regionach w I kw. 2020 r. (m²) 
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Popyt netto w I kw. 2020 r. (m²) 
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Biorąc pod uwagę znaczący popyt ze strony czterech wiodących 

sieci handlowych, które podpisały nowe umowy łącznie na prawie 

300 000 m², firmy z tego sektora, z udziałem około 45%, przeważały 

w popycie netto obserwowanym w I kw. 2020 r. Były to sieci 

skoncentrowane na elektronice, odzieży sportowej 

i art. spożywczych. Co więcej, znacząca część tej powierzchni 

dedykowana była e-commerce. Drugim najbardziej aktywnym 

sektorem byli operatorzy logistyczni (32%). Trzecie miejsce należało 

do producentów (20%), z największymi umowami podpisanymi 

przez branżę motoryzacyjną. 

 

Ponadto, w minionym kwartale obserwowano wiele umów 

krótkoterminowych, które nie są uwzględniane w statystykach 

popytu JLL. W analizowanym okresie warto jednak wyróżnić ten typ 

aktywności, ponieważ wynajęta powierzchnia przekroczyła 

150 000 m². W większości były to umowy podpisywane w celu 

zaspokojenia obecnie zwiększonego popytu na zamówienia online, 

przez sieci handlowe, graczy FMCG oraz operatorów logistycznych. 

 

Wybrane transakcje w I kw. 2020 r. 

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

Najemca Park Powierzchnia (m²) 

RTV Euro AGD Prologis Park Janki 73,400 

Poufny (sieć handlowa) Panattoni BTS Czeladź 67,000 

Poufny (sieć handlowa) Exeter Park Stryków 52,000 

Poufny (sieć handlowa) Panattoni Park Gliwice III 35,200 

Orbico Supply Panattoni BTS Teresin 25,000 

Żabka Panattoni Park Wrocław XII 22,200 

Hultafors Group 7R BTS Goleniów 22,100 

*Statystyki nie uwzględniają umów krótkoterminowych. 
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Podaż 
 

Całkowite zasoby magazynowe przekroczyły 19,1 miliona m². 

Deweloperzy kontynuowali prace nad swoimi projektami, 

co pozwoliło w I kw. 2020 r. osiągnąć nową podaż na poziomie 

440 000 m². Polska była trzecim najbardziej aktywnym rynkiem 

w Europie, osiągając 11%-owy udział w nowo dostarczonej 

powierzchni. 

Nowa podaż dotyczyła jednak tylko kilku wybranych regionów. 

Były to rynki tzw. Wielkiej Piątki (Górny Śląsk, Polska Centralna, 

Poznań, Warszawa i Wrocław) oraz Kraków, Kujawy i Szczecin. Udział 

Wielkiej Piątki wyniósł 86% z 380 000 m² dostarczonymi w I kwartale. 

Największe ukończone inwestycje deweloperskie to P3 Mszczonów 

i Hillwood Wrocław Wschód II, oba o powierzchni powyżej 50 000 m². 

Co ciekawe, w I kw. 2020 r., nowo rozpoczęte projekty przewyższyły 

pod względem powierzchni budynki oddane do użytku. 

Deweloperzy rozpoczęli realizację około 700 000 m², w rezultacie 

czego wolumen powierzchni w budowie wzrósł do ponad 

2,1 miliona m². Największe projekty w budowie to budynki 

przeznaczone dla RTV Euro AGD (Prologis Park Janki) oraz A2 

Warsaw Park Grodzisk (Panattoni). Najwięcej powierzchni 

powstawało w Warszawie (ok. 600 000 m²), na Górnym Śląsku 

(530 000 m²) oraz w Trójmieście (280 000 m²). 

Powierzchnia magazynowa w budowie (m²) 

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

 
W ujęciu krajowym, obserwowany był spadek udziału projektów 

spekulacyjnych. Na koniec marca, prawie 60% budowanej 

powierzchni było zabezpieczone umowami najmu. 

Średni współczynnik pustostanów w istniejących parkach pozostał 

stabilny, utrzymując się na poziomie 7,5%. 

 

Rynek inwestycyjny 
 

Aktywność inwestycyjna w I kw. 2020 r. utrzymywała się na 

wyjątkowo wysokim poziomie, co było kontynuacją rekordowych 

wyników z końca poprzedniego roku. Łącznie, wartość transakcji we 

wszystkich sektorach osiągnęła prawie 1,8 miliarda euro. Wpływ na 

tak wysokie wyniki miał przede wszystkim sektor magazynowy, gdzie 

transakcje przekroczyły wartość 1 miliarda euro. To oznacza, że I kw. 

był najlepszym otwarciem roku w historii polskiego rynku 

nieruchomości magazynowo-przemysłowych. Transakcje 

sfinalizowane w tym czasie już teraz stanowią ponad połowę 

kapitału zainwestowanego w ten segment w całym 2019 roku. 

Ponadto, rekordowa aktywność inwestorów w sektorze 

magazynowym oznacza, że odpowiadali oni za ponad 57% 

całkowitego wolumenu. Biorąc pod uwagę toczące się obecnie 

negocjacje, możemy prognozować, że cały obecny rok pobije 

dotychczasowe rekordy na rynku magazynów. 

 

Ten świetny rezultat był w dużej mierze efektem dużych transakcji 

portfelowych przekraczających wartość 100 milionów euro. Były 

to m.in. sprzedaż pięciu parków Panattoni do Savills Investment 

Management, sprzedaż portfolio parków dystrybucyjnych Hines 

do CGL i zakup portfolio sześciu parków przez GIC Private Ltd od 

funduszu zarządzanego przez grupę Apollo Global Management. 

 

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). 

Czynsze bazowe (euro/ m²/ miesiąc)   

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

Pandemia Covid-19 przyniosła niepewność na rynku inwestycyjnym, 

również w sektorze nieruchomości. W Europie występują znaczne 

różnice w skali pandemii, sposobów i etapów jej zwalczania i jej 

wpływu na działalność gospodarczą. Wyniki ekonomiczne natomiast 

przełożą się na kondycję wszystkich sektorów nieruchomości. 

Ze względu na wspomniane zróżnicowanie w tempie wprowadzania 

i zakresie regulacji mających na celu przeciwdziałanie negatywnym 

skutkom epidemii w Europie jest za wcześnie, aby przedstawić 

rzetelną ocenę wpływu COVID-19 na dzień 31 marca. W rezultacie, 

wskaźniki finansowe nieruchomości za I kw. 2020 r. JLL utrzymuje na 

poziomie z IV kw. 2019 r., z wyjątkiem przypadków, w których 

występują wystarczające dowody, aby dokonać odpowiednich 

i wiarygodnych korekt. Ponadto stale monitorujemy dynamikę 

rynku. W miarę rozwoju sytuacji będziemy na bieżąco informować 

o wszelkich zmianach, a nasze raporty będą aktualizowane 

o najważniejsze, sprawdzone i najbardziej istotne informacje.
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