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Kolejny rok, kolejne rekordy
To najlepsze półrocze w historii rynku
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Nowe umowy Ekspansje OdnowieniaPopyt wysoko ponad średnią

Sektor magazynowy utrzymuje wyjątkowe tempo 

notując najlepszy w historii wynik dla I półrocza. 

Nowe rekordy zarejestrowano na większości 

europejskich rynków logistycznych. Statystyczny 

wzrost nowego popytu w Europie wyniósł 44%

w porównaniu z 5-letnią średnią dla pierwszego 

półrocza. W Polsce było to aż 77%.

Najemcy z sektorów e-commerce, handlowego, 

spożywczego i logistycznego generowali bardzo 

mocny popyt na magazyny, dzięki czemu Polsce 

udało utrzymać się w czołówce europejskich 

rynków.

W I półroczu 2021 w Polsce wynajęto ponad

2,3 miliona m² w ramach nowych umów

i ekspansji. Renegocjacje i przedłużenia 

kontraktów to kolejne 830 000 m². Łącznie, 

popyt brutto osiągnął 3,15 miliona m², czyli

aż o 43% więcej w porównaniu z analogicznym 

okresem poprzedniego roku.

3 150 000 m²

Wsp. pustostanów (kw/kw)
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71%
Logistyka, handel i e-commerce

Dynamiczny rozwój sektora e-commerce 

przełożył się na aktywność operatorów 

logistycznych i kurierów (38%) oraz sieci 

handlowych (33%), którzy łącznie odpowiadają 

za 71% popytu netto. Co więcej, przedstawiciele 

tych sektorów podpisali 14 największych 

tegorocznych nowych umów, o łącznej 

powierzchni ponad 840 000 m². Należą do nich 

m.in. Arvato, Auchan, DHL, ID Logistics i Jysk.

500 000 m²
Spektakularny rekord popytu w Poznaniu

Pierwsza połowa 2021 r. należała niezmiennie

do rynków Wielkiej Piątki. Za 77% nowego popytu 

odpowiadały Poznań, Górny Śląsk, Wrocław, 

Warszawa i Polska Centralna. 

Poznań, który już w I kwartale wyróżniał się na tle 

rynków magazynowych w Polsce, potwierdził 

swoją popularność wśród najemców w kolejnych 

trzech miesiącach roku. W I półroczu wynajęto 

tam ponad 500 000 m² w ramach nowych umów. 

Popyt brutto sięgnął aż 626 000 m².

Lokalizacje spoza Wielkiej Piątki odpowiadały

za ponad 540 000 m² popytu netto. W tej grupie 

wyróżniają się dojrzałe rynki regionalne –

Trójmiasto, Szczecin, Lubuskie, Kraków i Kujawy. 

Nieco mniejsza aktywność obserwowana była 

natomiast na rynkach wschodzących – najlepszy 

wynik to 37 000 m² wynajętych w okolicach 

Rzeszowa.

6,7%
Wskaźnik pustostanów dalej w dół

Aktywność najemców i wyjątkowo niski udział 

powierzchni budowanej spekulacyjnie przełożyły 

się na dalszy spadek średniego wskaźnika 

pustostanów w Polsce. Biorąc pod uwagę 

sytuację na rynku deweloperskim, w nadchodzących 

miesiącach wskaźnik powierzchni niewynajętej 

powinien utrzymać się na stabilnym poziomie.

Źródło: JLL, magazyny.pl, I poł. 2021 r.
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Podaż

Istniejące zasoby (m²)
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1 145 000 m²

3 100 000 m²
Polska drugim najbardziej aktywnym rynkiem 

deweloperskim w Europie

Podaż w budowie po raz pierwszy w historii polskiego 

rynku przekroczyła 3 miliony m². Pozytywne nastroje 

odzwierciedlone są także w udziale powierzchni 

budowanej spekulacyjnie (ok. 40% na koniec

I półrocza w porównaniu do 30% na koniec marca). 

Tylko w drugim kwartale deweloperzy rozpoczęli 

budowę około 1,1 miliona m², z czego ponad 60%

to projekty spekulacyjne. Warto zauważyć jednak,

że część tej powierzchni zasili zasoby dopiero w 2022 

roku. Na koniec czerwca najwięcej nowej powierzchni 

magazynowej powstawało w Poznaniu, na Górnym 

Śląsku, we Wrocławiu, w Lubuskim, w Warszawie

i Centralnej Polsce – łącznie ponad 2,5 miliona m².

Co ciekawe, 400 000 m² zostanie niedługo oddane

do użytku w Trójmieście, Szczecinie i Bydgoszczy.

21 800 000 m²
Stabilny wzrost podaży

W czerwcu 2021 r. zasoby powierzchni 

magazynowej w Polsce sięgnęły 21,8 miliona m². 

Za 80% odpowiadały rynki Wielkiej Piątki. 

Nowy rekord dla pierwszego półrocza

Wielkość powierzchni oddanej do użytku

w pierwszych sześciu miesiącach roku 

przekroczyła rekord z 2019 r. Najwięcej nowej 

powierzchni magazynowej zasiliło rynki Górnego 

Śląska i Warszawy – łącznie prawie 500 000 m². 

Na uwagę zasługuje rynek trójmiejski, gdzie do 

użytku oddano ponad 170 000 m². 

W samym II kwartale, tylko około 15% 

zrealizowanej powierzchni pozostawało bez 

najemcy. Oznacza to zaledwie 60 000 m² 

pożądanej, nowej, dostępnej od ręki przestrzeni 

magazynowej.
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Czynsze bazowe (euro / m² / miesiąc) 

Warunki finansowe
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Wartość inwestycji – rynek magazynowy

(miliony euro)
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5,25%
Prime net yield

(Standardowy obiekt logistyczny,

5-letnia średnia długość najmu)
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855 milionów euro

2,6 – 3,8 euro / m² / miesiąc
Czynsze pozostają stabilne

Niezmiennie, najdroższe pozostają lokalizacje 

miejskie – czynsze bazowe w Warszawie wahają 

się między 4,2 a 5,25 euro / m² / miesiąc.

Najbardziej atrakcyjne warunki finansowe oferują 

obiekty typu big-box zlokalizowane w Polsce 

Centralnej (2,6 a 3,5 euro / m² / miesiąc).

Druga najlepsza połowa roku 

Rekordowa liczba transakcji w sektorze magazynów

zaobserwowana w 2020 r. udowadnia,

że segment ten należy do „zwycięzców” sytuacji 

wykreowanej przez ograniczenia związane

z pandemią. Wysoki poziom aktywności inwestycyjnej 

utrzymał się w 2021 r., a pierwsze półrocze było 

drugim najlepszym w historii – 855 milionów euro. 

Największą transakcją w I poł. roku był zakup 

portfolio polskich nieruchomości przez Ares Group 

od Panattoni. Warto wymienić również sprzedaż 

portfolio pięciu nieruchomości przez AEW do 

funduszu stworzonego przez Reino Capital,

IO Asset Management i Grosvenor Group (projekt 

Vale). Widocznym trendem jest rosnąca grupa 

nowych kupujących, którzy do tej pory nie posiadali

w swoich portfelach tego typu nieruchomości.

Na koniec I półrocza 2021 r. stopy kapitalizacji

dla najlepszych obiektów magazynowych typu

multi-let o 5-letniej średniej długości najmu 

osiągały około 5,25% – 5,5%. W przypadku 

niesfinalizowanych jeszcze projektów 

warszawskich stopy kapitalizacji typu „prime” 

kształtują się na poziomie 4,50%. Na tę chwilę 

brak jednak potwierdzenia tak dużej kompresji

w postaci zakończonych transakcji. Najlepsze parki

z długimi umowami najmu (10 lat) osiągają stopy 

poniżej 4,5%, a projekty z wyjątkowo długimi 

umowami (15 lat i więcej) mogą osiągnąć nawet 

poniżej 4,0% z dalszą perspektywą kompresji.
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