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Wysoka odporność rynku magazynowego
Sektor notuje najlepszy kwartalny wynik w historii

Polska | Maj 2021
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Nowe umowy Ekspansje OdnowieniaRekordowy popyt brutto

Minął rok od kiedy rynek nieruchomości mierzy 

się z efektami pandemii COVID-19. W tym 

czasie sektor magazynowy w Polsce udowodnił 

swoją siłę oraz odporność na nagłe zmiany 

gospodarcze i społeczne. Rynek utrzymuje 

wysokie tempo rozwoju notując najlepszy

w historii kwartalny wynik pod względem popytu 

brutto (aż 1,6 miliona m²).

Popyt niezmiennie napędzany jest przez nowe 

umowy i ekspansje, które odpowiadały za 70% 

całkowitego zapotrzebowania. Były to zarówno 

małe kontrakty poniżej 1000 m², jak i duże 

najmy przekraczające 100 000 m², co wskazuje 

na coraz większą dojrzałość rynku.

Zróżnicowanie widoczne jest również

w przypadku rodzaju i przeznaczenia 

wynajmowanych nieruchomości. Popyt dotyczył 

niemal wszystkich formatów – od magazynów 

typu big-box w pobliżu największych aglomeracji 

oraz regionalnych rynków wschodzących, 

inwestycji BTS i magazynów miejskich.

Niewątpliwie polski rynek magazynowy 

pozostaje na ścieżce intensywnego rozwoju,

co potwierdzają pozytywne wyniki obserwowane 

w każdym kolejnym kwartale.

1 600 000 m²

Wsp. pustostanów (kw/kw)
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45%
Popyt netto zdominowany przez logistykę

Na operatorów logistycznych oraz firmy 

kurierskie przypadła prawie połowa popytu 

netto w I kw. 2021 r., z największą umową na 

ponad 100 000 m² pod Poznaniem. Drugim 

najbardziej aktywnym sektorem była produkcja 

(28% nowego popytu). Za znaczącą część

(32 300 m²) z tej powierzchni odpowiadała 

firma Tuopu – chiński producent części 

samochodowych. Nowoczesna hala 

powstająca w Poznaniu to pierwsza inwestycja 

tej firmy w Europie. Sieci sklepów i sektor 

handlu to kolejna grupa kluczowych najemców 

(24% udział w popycie netto).

900 000 m²
Popyt netto na pięciu głównych rynkach

Pierwszy kwartał 2021 r. należał do rynków 

tzw. Wielkiej Piątki. Za ponad 80% popytu 

odpowiadały Poznań, Wrocław, Górny Śląsk, 

Polska Centralna i Warszawa. Po okresie 

relatywnie niskiej aktywności, polski rynek 

zdominował region Poznania. Popyt netto 

zanotowany w pierwszych trzech miesiącach 

roku był tam wyższy niż najlepszy do tej pory 

wynik całoroczny, obserwowany w 2013 roku, 

kiedy na rynku pojawił się Amazon.

Mniej popularne lokalizacje również 

odnotowały kilka znaczących transakcji.

Były to m.in. umowy JYSK w Radomsku, 

nowe inwestycje BTS w Bydgoszczy, 

Rzeszowie i Świebodzinie oraz kolejne centra 

logistyczne InPost w Kaliszu i Siedlcach.

7,2%
Wskaźnik pustostanów

Aktywność najemców i niski udział 

powierzchni budowanej spekulacyjnie 

przełożyły się na dalszy spadek wskaźnika 

pustostanów w Polsce. Biorąc pod uwagę 

sytuację na rynku deweloperskim, wskaźnik 

powierzchni niewynajętej  powinien pozostać 

stabilny lub nawet nieznacznie spaść.
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Podaż

Istniejące zasoby (m²)
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745 000 m²

2 300 000 m²
Rekordowa wielkość powierzchni w budowie

Niesłabnące zapotrzebowanie i pozytywne nastroje 

napędzają aktywość budowlaną. Rynek gna 

naprzód z ponad 2,3 miliona m² powierzchni 

magazynowej na różnych etapach budowy. 

Oznacza to, że tylko w I kwartale deweloperzy 

uruchomili nowe projekty o łącznej powierzchni 

blisko 1,2 miliona m². Prawie 70% całkowitej 

powstającej powierzchni było już zabezpieczone 

umowami wynajmu, co wskazuje na optymistyczne 

perspektywy pod względem stopy pustostanów. 

Najbliższe miesiące z pewnością umocnią pozycję 

rynków Wielkiej Piątki – ponad 70% powierzchni 

powstaje właśnie w tych lokalizacjach. Liderem pod 

względem aktywności budowlanej jest rynek 

poznański, gdzie na koniec marca powstawało

430 000 m².

21 400 000 m²
Zasoby w górę

W marcu 2021 r. istniejąca powierzchnia 

magazynowa osiągnęła w Polsce poziom

21,4 miliona m², a za ponad 80% odpowiadały  

rynki Wielkiej Piątki. Na znaczeniu nabiera region 

Trójmiasta, który w nadchodzących miesiącach 

przekroczy próg jednego miliona m². Potwierdza 

to rosnącą atrakcyjność Polski Północnej oraz 

bałtyckich portów morskich.

Stabilna nowa podaż

Najwięcej nowej powierzchni magazynowej zasiliło 

w I kwartale rynki Górnego Śląska, Warszawy

i Trójmiasta – łącznie 500 000 m². W skali całego 

kraju, około 20% oddanej powierzchni pozostawało 

niewynajęte. Mimo że oznacza to około 150 000 m² 

nowej dostępnej przestrzeni magazynowej, 

wskaźnik pustostanów odnotował spadek,

co dowodzi m.in. nadal dużej atrakcyjnośći 

istniejących już parków o ugruntowanej pozycji.
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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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390 milionów euro

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

Niezmiennie, najdroższe pozostają lokalizacje 

miejskie – czynsze bazowe w Warszawie wahają 

się między 4,3 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).

Drugi najlepszy początek roku w historii

Rekordowe wartości inwestycyjnych transakcji 

magazynowych w ubiegłym roku świadczą

o wzroście zainteresowania produktem mimo 

niepewnej sytuacji związanej z pandemią. 

Wysoka aktywność utrzymała się również

w I kwartale  2021 r., kiedy właścicieli zmieniły 

obiekty o łącznej wartości 391 milionów euro. 

Największą transakcją był zakup portfolio 

polskich nieruchomości przez Ares Group od 

Panattoni. W przypadku transakcji dotyczących 

pojedynczych parków warto wymienić sprzedaż 

obiektu BTS Castoramy w Strykowie

za 65,5 miliona euro, który od Tritax kupił 

fundusz Savills Investment Management.

Na koniec I kwartału 2021 r. stopy kapitalizacji 

dla najlepszy obiektów magazynowych typu 

multi-let o 5-letniej średniej długości najmu 

osiągały około 5,25%. Mimo tymczasowego 

braku ewidencji, zauważalna jest postępująca 

kompresja, nawet do około 5% w przypadku 

trwających negocjacji na rynku Warszawa 

Miasto. Parki z długimi umowami najmu (10 lat) 

osiągają stopy poniżej 4,5%, a wyjątkowe 

projekty wynajęte na ponad 15 lat nawet 4%

z dalszą perspektywą kompresji.
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