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+2% +22% -70bps

Popyt brutto w Polsce (m²)
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Polska, I połowa 2022 r.

Pierwsza połowa 2022 jak kalka z 2021 roku
Pozytywne nastroje na rynku pozwoliły osiągnąć wyniki na poziomie tego samego okresu ubiegłego roku

Polska | Sierpień 2022

Europejski rynek nieustannie rośnie

Solidne podstawy rynkowe pozwoliły na 

utrzymanie trendu wzrostowego dla sektora 

magazynów w Europie. Popyt na powierzchnię 

logistyczną i przemysłową wzrósł o kolejne 7% 

rok/rok i o ponad 40% w porównaniu z 5-letnią 

średnią dla I połowy roku, osiągając w 2022 r. 

prawie 16 milionów m².

Zagregowany europejski wskaźnik powierzchni 

niewynajętej pozostaje na poziomie poniżej 4%, 

notując kolejne spadki w większości państw.

Popyt nadal wyprzedzał nową podaż, co 

prawadziło do jeszcze większych wzrostów po 

stronie deweloperskiej. 7,6 miliona m² oddanych 

do użytku w I połowie 2022 odpowiadało 

wzrostowi na poziomie 24% rok/rok. Wielkość 

powierzchni w budowie to aż 23 miliony m²,

czyli 30% więcej niż w czerwcu 2021 roku.

Transformacje globalnych łańcuchów dostaw 

mają odzwierciedlenie w zwiększonej 

aktywności operatorów logistycznych, którzy 

wypełniają lukę w popycie spowodowaną lekkim 

spowolnieniem sektora e-commerce.

15,9 miliona m²

Wsp. pustostanów (kw/kw)Popyt netto (r/r) Zasoby (r/r)
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Najlepsza I połowa roku

Popyt netto obserwowany w Polsce w I połowie 

2022 nieznacznie przekroczył wyniki

z analogicznego okresu 2021. Udział renegocjacji 

w całkowitym popycie utrzymał się na poziomie 

24%, jednak spodziewamy się wzrostu liczby 

odnawianych kontraktów wynajmu, głównie

z uwagi na zbliżający się koniec znaczących 

umów zawieranych pięć lat temu.

Z 73%-owym udziałem w popycie netto, utrzymuje 

się dominacja rynków Wielkiej Piątki. Aktywność 

na rynkach regionalnych napędzały Trójmiasto

i Lubuskie, gdzie popyt przekroczył 160 000 m².

Popyt

Popyt wg regionów (m²)

Współczynnik pustostanów (%)

Źródło: JLL, magazyny.pl, II kw. 2022 r.

Popyt netto w I kwartale 2022 r. (m²)

Popyt

Źródło: JLL, magazyny.pl, II kw. 2022 r.
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Pustostany najniższe w historii

W II kwartale 2022 wskaźnik powierzchni 

niewynajętej spadł do 4,6%. Oznacza to zaledwie 

1,2 miliona m² dostępnej powierzchni rozmieszczonej 

w wielu parkach w całej Polsce, co skutkuje bardzo 

ograniczonymi możliwościami wynajmu powierzchni 

od ręki. Dostępność zwiększy się jednak dzięki 

realizacji nowych projektów spekulacyjnych, które 

na koniec czerwca przekraczały 2 miliony m².

Źródło: JLL, magazyny.pl, II kw. 2022 r.
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Rozpędzona logistyka

Gracze logistyczni zwiększyli dystans między 

pozostałymi sektorami z ponad milionem m² 

wynajętej powierzchni. Spowalniający wzrost 

rynku e-commerce jest widoczny również

w zmniejszonej aktywności sieci handlowych, 

które w I połowie 2022 wynajęły 745 000 m².

Z drugiej strony, z popytem na poziomie

500 000 m², rośnie sektor produkcyjny.

Do największych umów podpisanych w I połowie 

2022 należały m.in. Carrefour, Dealz, Poczta 

Polska, Samsung, GTV i JD.com, co potwierdza 

aktywność sektorów logistycznego, 

produkcyjnego, żywności i FMCG.
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Warszawa Górny Śląsk Polska Centralna
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Szczecin Lubuskie Kraków

Kujawy Podkarpacie Lublin
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Białystok

Rekordowo wysoka podaż

Rekordowy popyt znajduje odzwierciedlenie w nowej 

podaży. W I połowie 2022 polski rynek odpowiadał za 

30% dostarczonej powierzchni magazynowej

w Europie, wyprzedzając pod tym względem inne 

kraje. Większość nowej podaży przypadła na rynek 

Wrocławia – prawie 500 000 m². Ponad 300 000 m² 

zasilliło rynki Górnego Śląska, Poznania i Polski 

Centralnej. Co więcej, ponad 200 000 m² dostarczono 

w Szczecinie, z czego żaden nowy magazyn nie był 

realizowany w formule BTS.

Źródło: JLL, magazyny.pl, II kw. 2022 r.

Popyt

Istniejące zasoby (m²)
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Powierzchnia magazynowa w budowie (m²)

2 400 000 m²

4 450 000 m²

26 500 000 m²
Coraz bliżej rynków zachodnioeuropejskich

W II kwartale 2022 całkowite zasoby magazynowe 

w Polsce osiągnęły 26,5 miliona m², co uczyniło 

kraj piątym co do wielkości rynkiem w UE.

Drugi największy rynek budowlany w Europie

Na koniec II kwartału 2022 wielkość budowanej 

powierzchni wynosiła prawie 4,5 miliona m². 

Deweloperzy nadal chętnie zaczynali nowe inwestycje, 

które w tym kwartale osiągnęły 900 000 m². Było to 

jednak około 400 000 m² mniej w porównaniu

z poprzednim kwartałem. Na podobnym poziomie 

utrzymał się udział powierzchni budowanej 

spekulacyjnie, spadając nieznacznie o 1,5 p.p

w porównaniu do I kwartału, do 45% w czerwcu 2022.

Rynek wciąż potrzebuje nowej powierzchni 

logistycznej dostępnej od zaraz. W ostatnich 

kwartałach większość powierzchni powstającej 

spekulacyjnie została wynajęta jeszcze na etapie 

budowy. Biorąc pod uwagę około 50% udział 

powierzchni budowanej spekulacyjnie, średni 

wskaźnik pustostanów w nowo oddanych projektach 

wyniósł zaledwie 15-20%.

Co ciekawe, na koniec czerwca 2022 najwięcej nowej 

powierzchni magazynowej budowano w Lubuskiem, 

najszybciej rozwijającym się rynku logistycznym

w Polsce.
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Czynsze bazowe (euro / m² / miesiąc)

Warunki finansowe

Źródło: JLL, magazyny.pl, II kw. 2022 r.

Wartość inwestycji – rynek magazynowy

(miliony euro)

Źródło: JLL, magazyny.pl, II kw. 2022 r.
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0,7 miliarda euro

Dalsze wzrosty czynszów
II kwartał 2022 utrzymał tendencję wzrostową wartości 

czynszów, na co wpływ miały m.in. wysokie ceny 

działek, koszty pracy oraz rosnąca inflacja. Podwyżki 

oferowanych stawek widoczne były przede wszystkim 

w nowych inwestycjach, gdzie osiągały nawet 25-30% 

w porównaniu z końcem 2021. Wartości te różnią się 

jednak geograficznie i w zależności od danego parku.

Najbardziej dynamiczne zmiany stawek dotyczą lokalizacji 

miejskich – górna granica czynszu bazowego w Warszawie 

może obecnie osiągać 6,9 euro/ m²/ miesiąc. Najbardziej 

atrakycjnym rynkiem pozostaje Polska Centralna, gdzie 

czynsze wahają się od 3,0 do 4,0 euro/ m²/ miesiąc.

Wydłużone procesy inwestycyjne
Wartość inwestycji w sektorze magazynowym

w I połowie 2022 to 0,7 miliarda euro, co stanowi trzeci 

najlepszy wynik dla tego okresu w historii. Największą 

transakcją była sprzedaż Panattoni Park Gdańsk Airport 

przez Invesco do EQT Exeter (około 112 milionów 

euro). Warto wymienić również zakup portfela trzech 

warszawskich nieruchmości Cromwell przez Partners 

Group i Peakside. Kolejną znaczącą transakcją była 

sprzedaż ogólnopolskiego portfela 7R do CTP Group. 

Portfolio składało się z gruntów i planowanych 

projektów o potencjalnej powierzchni magazynowej 

około 1,2 miliona m².

Rynek nie wykazuje oznak nasycenia inwestycjami, 

jednak otoczenie ekonomiczne i geopolityczne wpływa 

na znaczne wydłużenie procesów decyzyjnych. Mimo 

to, biorąc pod uwagę projekty w przygotowaniu, druga 

połowa roku powinna zwiększyć wolumen inwestycji

o dodatkowy miliard euro.

Stopy kapitalizacji dla typowych magazynów multi-let

z pięcioletnią średnią długością najmu, szacowane są 

na poziomie 5,25% - 5,5%. Projekty warszawskie to 

poziom 4,4% - 4,6%. Aktywa z dłuższymi umowami 

najmu (10 lat) są notowane poniżej 4,50%, podczas gdy 

wyjątkowo wynajęte aktywa (15 lat i dłużej) mogą 

osiągać 4,25% - 4,35%. 

Sławomir Jędrzejewski

Head of Industrial Investment

slawomir.jedrzejewski@eu.jll.com

Stopy kapitalizacji w obiektach typu prime

poniżej 4,50%

Projekty w Warszawie

Wyjątkowe projekty >10 lat

(10Y WAULT)
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