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Rynek magazynowy w Polsce 

Popyt 
 

Polski rynek magazynowy wydaje się przechodzić wyzwania tego 

roku suchą stopą, notując świetne wyniki w trzecim kwartale. 

Tegoroczny popyt brutto osiągnął do tej pory 3,4 miliona m², z czego 

ponad 75% to nowe umowy i ekspansje. Tak wysoka aktywność 

pozwoliła Polsce utrzymać drugie miejsce pod względem wynajętej 

powierzchni wśród największych rynków logistycznych w Europie. 

 

Pomimo zawirowań związanych z pandemią COVID-19 rynek 

pozostaje stabilny. W ciągu ostatnich dwóch lat zasoby 

magazynowe powiekszyły się o prawie 40% - w dużej mierze za 

sprawą inwestycji spekulacyjnych. Silny, mimo pandemii, nowy 

popyt pozwolił zapełnić znaczącą część tej powierzchni, ale nie na 

tyle, aby zapobiec wzrostowi poziomu pustostanów. Ta pewnego 

rodzaju nierównowaga została jednak zauważona przez rynek 

i w konsekwencji wpłynęła na ograniczenie kolejnych inwestycji 

spekuacyljnych. Stąd też, w budowie na koniec września 

pozostawało 1,54 miliona m², z czego 70% było zabezpieczone 

umowami najmu. Można zatem oczekiwać, że przy utrzymanym 

popycie, niewynajęta powierzchnia powinna zostać wchłonięta 

w nadchodzących miesiącach. 

 

 Popyt brutto (m²) 

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

 

Głównymi motorami wzrostu rynku w Polsce pozostały niezmiennie 

duże umowy najmu podpisywane przez największych graczy, 

szczególnie tych reprezentujących sektor handlowy, e-commerce 

oraz logistykę. Wciąż największa aktywność cechuje główne rynki, 

gdzie większość popytu stanowią nowe umowy i ekspansje. 

 

Popyt w regionach w okresie I-III kw. 2020 r. (m²)  

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

Popyt netto w w okresie I-III kw. 2020 r. (m²) 
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Rok 2020 to do tej pory dominacja regionu Górnego Śląska, gdzie 

popyt netto wyniósł aż 565 000 m² w okresie od stycznia do 

września. Co ciekawe, trzy z pięciu największych umów zostały tam 

zawarte przez sieci handlowe. Na drugim miejscu pozostaje 

Warszawa (510 000 m² w obydwu strefach). Popyt netto przekroczył 

również 200 000 m² w Polsce Centralnej, Wrocławiu, Trójmieście, 

Poznaniu i Lubuskiem. W sumie, za ponad 70% nowego popytu 

w 2020 r. w Polsce odpowiadały rynki tworzące tzw. Wielką Piątkę. 

 

Co więcej, popyt zanotowany przez pięć największych rynków był 

dodatkowo powiększony przez umowy krótkoterminowe, które nie 

podlegają statystykom JLL. Łącznie, w Warszawie, na Górnym 

Śląsku, w Polsce Centralnej, Wrocławiu i Poznaniu było to około 

550 000 m². Umowy tego typu zawierane były w większości przez 

przedstawicieli sieci handlowych, sektora FMCG i operatorów 

logistycznych, którzy muszą sprostać wyzwaniom generowanym 

przez dynamiczny wzost zamówień internetowych. 

 

Wybrane transakcje w okresie I-III kw. 2020 r. 

Źródło: JLL, magazyny.pl, III kw. 2020 r.  
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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 7R BTS Radzymin 67 500 

Poufny Panattoni BTS Czeladź 67 000 

Action Panattoni BTS Tychy 60 800 

Globalway Panattoni Park Tricity East IV 52 000 
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Listopad 2020 Rynek magazynowy w Polsce 

Podaż 
 

Zasoby magazynowe w Polsce przekroczyły próg 20 milionów m². 

Tylko w trzecim kwartale do użytku oddano 700 000 m², co oznacza, 

że w w sumie, w okresie od stycznia do września ukończono ponad 

1,75 miliona m². Polska zajmuje drugie miejsce w skali europejskiej, 

z 19%-owym udziałem w powierzchni oddanej do użytku w 2020 r. 

Umocniła się pozycja największych rynków – Warszawy, Śląska 

i Wrocławia, które łącznie odpowiadały za 70% nowej podaży 

w Polsce. Co więcej, ponad 100 000 m² zasiliło zasoby magazynowe 

w Trójmieście. 

 

Mimo, że notowane w III kw. wyniki pozostawały stabilne, to właśnie 

po stronie nowej podaży zauważyć można pewną zmianę. W trzecim 

kwartale mogliśmy obserwować dalsze zmniejszenie udziału 

powierzchni budowanej spekulacyjnie, z 42% na koniec marca do 

30% we wrześniu. To spadek o około 400 000 m², co przełożyło się 

również na ogólnie nmniejszą aktywność budowlaną. Na koniec 

września w budowie pozostawało 1,54 mln m² powierzchni 

magazynowej. 

 

Powierzchnia magazynowa w budowie (m²) 

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

 

Najwięcej nowej podaży zasili w najbliższych miesiącach główne 

rynki, jednak dzięki wyjątkowo dużej inwestycji powstającej 

w Lubuskiem (magazyn typu BTS), również ten region powiększy się 

o dodatkowe 200 000 m². Co więcej, prawie 100 000 m² powstawało 

na koniec września w okolicach Rzeszowa. 

 

Tak znacząca aktywność deweloperska trwająca od połowy 2019 r. 

ma jednak swoje konsekwencje w postaci rosnącego współczynnika 

pustostanów. Od ponad roku wskaźnik niewynajętej powierzchni 

wykazuje wzrost, osiągając około 8,6% na koniec września 2020 r.  

Jednak zgodnie z wcześniej przedstawionymi informacjami, 

w budowie znajduje się mniej powierzchni niż w poprzedzających 

kwartałach, co powinno pozwolić na szybkie wchłonięcie tej 

powierzchni. 

 

Bez zaskoczenia, najwięcej dostępnej od ręki powierzchni znaleźć 

można na największych rynkach – w Warszawie, na Śląsku, w Polsce 

Centralnej, Poznaniu i Wrocławiu. Rynki te cechuje jednak również 

największe zainteresowanie ze strony najemców, co dodatkowo 

przyspieszy absorpcję. 

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, III kw. 2020 r. 

 

Rynek inwestycyjny 
 

W pierwszych trzech kwartałach roku, rynek inwestycyjny w Polsce 

obserwował w sektorze magazynowym ponad 30 transakcji 

o łącznej wartości około 2,2 miliarda euro – wynik, jaki nigdy 

wcześniej nie był widziany w tym sektorze, nawet przez cały rok. 

Oznacza to, że ponad 48% całego wolumenu dotyczyło sektora 

logistycznego. Tak spektakularny rezultat był przede wszystkim 

efektem dużych zakupów portfelowych. Największą transakcją 

w tym okresie było przejęcie europejskiego (CEE) portfolio Goodman 

przez GLP. Całkowita wartość tej transakcji osiągnęła 1 miliard euro, 

a nieruchomości w Polsce odpowiadały za ponad połowę tej stawki. 

 

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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