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Pozytywny sentyment utrzymany w I kwartale 2022
Rynek magazynowy zachowuje dotychczasowe tempo wzrostu

Polska | Maj 2022

Solidne europejskie podstawy rynkowe

Zapotrzebowanie na powierzchnię logistyczną

i przemysłową w Europie nadal rośnie. Nowy 

popyt magazynowy obserwowany w I kwartale 

wzrósł o 22% r/r i o 50% w porównaniu do 5-letniej 

średniej dla analizowanego okresu. Zachowana 

dynamika popytu pozwoliła utrzymać wskaźnik 

niewynajętej powierzchni poniżej 4%.

W skali europejskiej, po raz pierwszy od 2018 

spadła dynamika sektora e-commerce, którego 

udział w nowym popycie wyniósł w I kw 2022 

zaledwie 11%. Zwiększyła się natomiast aktywność 

najemców sektora produkcyjnego - aż do 20%.

Tempa nie zwolnił rynek deweloperski. W Europie do 

użytku oddano 4,3 miliona m², czyli 50% więcej niż

w I kwartale poprzedniego roku. W budowie 

pozostaje ponad 22 miliony m².

Polska umacnia międzynarodową pozycję, 

osiągając trzeci najlepszy wynik w Europie pod 

względem nowego popytu, notując wzrost na 

poziomie 5% w porównaniu do I kwartału 2021.

7,6 miliona m²

Wsp. pustostanów (kw/kw)
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Kontynuacja dynamiki z 2021 roku

W I kwartale 2022 dominowały nowe umowy, 

odpowiadając za 76% całkowitego popytu brutto.

Na rynku pojawiają się nowi najemcy a obecni 

powiększają swoje zaplecze magazynowe. 

Niezmiennie za około 70% nowego popytu, czyli aż 

770 000 m² odpowiadały rynki Wielkiej Piątki, gdzie

z wynikiem prawie 220,000 m² prowadził Górny Śląsk. 

Ponadto, rynek śląski wyróżniał się wielkością 

odnawianych i przedłużanych umów najmu. Wysoką 

aktywność utrzymał rynek trójmiejski – w pierwszym 

kwartale wynajęto tam aż 130,000 m² (netto).
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5,3%
Niewielki wzrost wskaźnika pustostanów

Wskaźnik pustostanów wzrósł w I kwartale 2022 

powyżej 5%. Co więcej, deweloperzy uruchomili 

kolejne budowy spekulacyjne. W sumie, oznacza

to około 3,5 miliona m² powierzchni magazynowej 

oczekującej na najemcę. Wskaźnik prawdopodobnie

odnotuje kolejne nieznaczne wzrosty

w nadchodzących kwartałach.

Źródło: JLL, magazyny.pl, I kw. 2022 r.
Logistyka i sieci handlowe

W Europie odczuwalny był nieznaczny spadek 

aktywności graczy e-commerce, skompensowany 

rekordowymi wzrostami logistyki oraz lekkiej 

produkcji.

W Polsce popyt niezmiennie napędzany był przez 

logistyków oraz sieci handlowe, którzy łącznie 

wynajęli prawie 900 000 m² (78%). Dominowały 

średnie i duże umowy – największa opiewała na 

około 100 000 m² i, co ciekawe, dotyczyła 

magazynu w Gdańsku.

Warto zwrócić uwagę na rozpędzający się sektor 

dystrybucji żywności. Największe sieci handlowe 

rozwijają swoją bazę magazynową. Na znaczeniu 

nabierają także dostawy produktów spożywczych 

zamawianych online.
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Rekordowa nowa podaż

Rekordowe poziomy powierzchni w budowie 

przynoszą pierwsze efekty - polski rynek odpowiadał 

w I kwartale 2022 za aż 25% nowej podaży w 

Europie, dominując nad innymi państwami w regionie. 

Najwięcej nowej podaży zasiliło rynki Poznania, 

Polski Centralnej, Warszawy oraz Wrocławia,

w każdym z regionów przekraczając 200 000 m².

Co ciekawe, pomimo rekordowych poziomów 

powierzchni budowanej spekulacyjnie, zaledwie 15% 

nowej podaży pozostawało w momencie oddania do 

użytku bez najemcy. Wskazuje to przede wszystkim 

na utrzymujące się zapotrzebowanie na powierzchnię 

magazynową dostępną od zaraz.

Źródło: JLL, magazyny.pl, I kw. 2022 r.
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Powierzchnia magazynowa w budowie (m²)
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25 300 000 m²
Szósty największy rynek w UE

W I kwartale 2022 całkowite zasoby magazynowe

w Polsce osiągnęły 25,3 miliona m². 79% tej sumy 

stanowiły rynki „Wielkiej piątki”.

Niezahamowany wzrost podaży

Na koniec I kwartału 2022 w Polsce budowano prawie

5 milionów m² powierzchni magazynowej, co 

odpowiadało aż 18% całkowitych istniejących zasobów. 

To drugi, zaraz po Niemczech, wynik w Europie.

W pierwszych trzech miesiącach roku nadal rósł udział 

powierzchni budowanej spekulacyjnie. Polska jest 

krajem, w którym deweloperzy najchętniej decydują się 

na nowe niezabezpieczone umowami inwestycje.

To aż 2,2 miliona m² nowej niewynajętej powierzchni 

magazynowej, która pojawi się na rynku jeszcze w tym 

roku.

W sumie, większość nowej powierzchni logistycznej zasili 

rynki Górnego Śląska (aż 720 000 m²), Wrocławia

(655 000 m²), Polski Centralnej (572 000 m²) oraz 

Lubuskiego (558 000 m²).
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Utrzymane zainteresowanie produktem

W pierwszym kwartale 2022 wartość inwestycji

w sektorze magazynowym osiągnęła 191 milionów 

euro. Największą transakcją był zakup portfela

trzech warszawskich nieruchmości Cromwell przez 

Partners Group i Peakside. Nie brakowało również 

pojedynczych transakcji, były to m.in. City Logistics 

Poznań I (Panattoni – Apollo Management), Panattoni 

Park Wrocław V kupiony przez EQT Exeter za

22 miliony euro czy druga faza 7R Beskid Park II 

kupiona przez Savills Investment Management.

Na horyzoncie kolejne transakcje zamykane w II 

kwartale. Jedną z nich będzie sprzedaż centrum badań 

BWI przez 7R do REICO. Wartość transakcji to około 

27,3 miliona euro.

Stopy kapitalizacji dla typowych magazynów multi-let

z pięcioletnią średnią długością najmu, szacowane są 

na poziomie około 5,0%. Projekty warszawskie to 

poziom ok. 4,5%. Aktywa z dłuższymi umowami najmu 

(10 lat) są notowane poniżej 4,25%-4,50%, podczas 

gdy wyjątkowo wynajęte aktywa (15 lat i dłużej) mogą 

osiągać 4,00% lub mniej. Dynamika sektora 

magazynowego, wartość pieniądza oraz niska 

dostępność produktu będą wspierały dalsze spadki 

wartości stóp kapitalizacji.

Czynsze bazowe (euro / m² / miesiąc) 

Warunki finansowe
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Wartość inwestycji – rynek magazynowy
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191 milionów euro

Czynsze w górę
Początek 2022 roku obserwował zapowiadane już 

wzrosty stawek wynajmu. Jest to pierwszy widoczny ruch 

od kilku lat, spowodowany przede wszystkim rosnącymi 

kosztami budowy i cenami działek. 

W przypadku nowych inwestycji typu big-box na rynkach 

Wielkiej Piątki, wzrosty stawek bazowych osiągnęły 

nawet 5-10%. Na horyzoncie kolejne podwyżki.

Najdroższe pozostają lokalizacje miejskie – czynsze 

bazowe w Warszawie osiągają już prawie 6 euro / m² 

/ miesiąc. Najatrakcyjniejsze warunki wciąż można 

znaleźć w lokalizacjach podmiejskich w Polsce 

Centralnej (2,6 - 3,8 euro / m²/ miesiąc). 
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Stopy kapitalizacji w obiektach typu prime

< 4,5%

Projekty w Warszawie
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