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Rynek logistyczny pod wpływem zawirowań 

gospodarczych
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Niepewne, ale nadal pozytywne nastroje

Utrzymujące się silne fundamenty, zapewniły 

stabilność i odporność rynku nieruchomości 

przemysłowych w Europie. Mimo, że wyniki 

obserwowane w I-III kw. 2022 (22,9 miliona m²) 

były zbliżone do tych z analogicznego okresu 

2021, to w samym trzecim kwartale widać 

zauważalne spowolnienie popytu. Czynniki 

gospodarcze wywierają coraz większy wpływ

na rynek logistyczny w regionie.

Zagregowany wskaźnik pustostanów spadł do 

3,5%, wskazując na dalsze niedobory podaży, 

ale również nowe możliwości rozwoju. Jak dotąd, 

w 2022 oddano do użytku 13,7 miliona m² nowej 

powierzchni logistycznej, co odpowiadało 25% 

wzrostowi względem 2021. Mimo, iż w III 

kwartale odnotowano niewielkie spowolnienie 

budowlane, na koniec września powstawało 

22,2 miliona m², czyli 11% więcej niż rok temu.

Kontynuowane dążenie do zmniejszania ryzyka 

w globalnych łańcuchach dostaw znajduje 

odzwierciedlenie w wysokiej aktywności 

operatorów logistycznych i firm produkcyjnych. 

Tymczasem e-commerce wraca do przed-

pandemicznego tempa wzrostu, co widać

w znaczącym spadku popytu generowanego 

przez ten sektor.

22 900 000 m²

Wsp. pustostanów (kw/kw)Popyt netto (r/r) Zasoby (r/r)

Hamujący popyt w skali Europy, jednak nadal na poziomie z poprzedniego roku.
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Na drodze do drugiego najlepszego wyniku 

końcoworocznego

Nowy popyt w Polsce nie przekroczył wyników

z ubiegłego roku, ale nadal był wyższy niż ten 

obserwowany w 2020. Średni udział nowych umów

utrzymał się na stabilnym poziomie około 75%, 

odnotowując jednak niewielki spadek w ujęciu 

kwartalnym. Niepewne nastroje na rynku mogą 

wpłynąć na dalszy wzrost sumy przedłużanych 

umów, zwłaszcza odnowień znaczących 

kontraktów sprzed około pięciu lat.

Rynki Wielkiej Piątki utrzymały dominację z 72% 

udziałem w popycie netto. Za nimi, przekraczając 

240 000 m² znalazły się Lubuskie i Trójmiasto.

Popyt

Popyt wg regionów (m²)

Współczynnik pustostanów (%)

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

Popyt netto I-III kw. 2022 r. (m²)

Popyt
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5,1%

Odbicie wskaźnika pustostanów

W III kwartałe 2022 wskaźnik pustostanów powrócił 

do poziomu powyżej 5%. Około 1,4 miliona m² 

dostępnej powierzchni to wynik m.in. obserwowanej 

w ostatnich kwartałach rekordowej aktywności 

deweloperskiej (w tym spekulacyjnej). Powierzchnia 

ta jest jednak rozproszona w wielu parkach w całej 

Polsce, co nie pomaga w złagodzeniu nierównowagi 

podaży i popytu na najbardziej popularnych rynkach.

Źródło: JLL, magazyny.pl, III kw. 2022 r.
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Logistyka w centrum globalnych zmian 

Wzrost e-commerce wracający do poziomu 

sprzed pandemii oraz spowolnienie ekspansji 

sieci handlowych spowodowały wyraźny spadek 

udziału tego sektora w całkowitym popycie netto.

Jednak w związku ze zmianami w łańcuchach 

dostaw, obserwuje się zwiększoną aktywność ze 

strony operatorów logistycznych i producentów, 

którzy odpowiadali za 45% i 23% nowego popytu. 

Strategie korporacyjne zmierzają do zwiększenia 

zapasów w Europie, co zabezpieczy łańcuchy 

dostaw i produkcję oraz niewątpliwie wygeneruje 

nowy popyt na powierzchnię do składowania.
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Warszawa Górny Śląsk Polska Centralna

Wrocław Poznań Szczecin
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Rekordowa nowa podaż

Rekordowy popyt i wielkość budowanej powierzchni 

obserwowane w poprzednich kwartałach znajdują 

odzwierciedlenie w nowej podaży na rynku. Do

III kwartału włącznie, Polska odpowiedzialna była za

aż 25% nowych zasobów logistycznych w Europie.

Głównie za sprawą największych rynków, całkowite 

zasoby magazynowe w Polsce wzrosły o około 22% r/r. 

Najwięcej powierzchni dostarczono we Wrocławiu, 

który odnotował wzrost na poziomie aż 37,5% r/r.

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

Podaż

Istniejące zasoby (m²)

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

Powierzchnia magazynowa w budowie (m²)

3 700 000 m²

3 990 000 m²

27 800 000 m²

Polska umacnia pozycję jako czwarty 

największy rynek w Unii Europejskiej

W III kwartale 2022 całkowite zasoby magazynowe 

w Polsce osiągnęły 27,8 miliona m², z czego około 

78% przypadało na rynki Wielkiej Piątki.

Nieznaczny zwrot na rynku budowlanym

Na koniec III kwartału 2022 po raz pierwszy od 

września 2021 powierzchnia w budowie spadła

poniżej 4 milionów m². Mimo to, deweloperzy nadal 

uruchamiali nowe inwestycje, które w samym

III kwartale wyniosły prawie 1 milion m².

Pomimo niepewności pojawiającej się na rynku, 

wielkość powierzchni budowanej spekulacyjnie 

pozostała na prawie niezmienionym poziomie

i wynosiła około 560 000 m² (46% całkowitej 

powierzchni w budowie). Zdecydowana większość 

projektów spekulacyjnych zasili rynki Wielkiej Piątki

i Lubuskiego, które powinny zagwarantować stabilny 

popyt i absorpcję.
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Czynsze bazowe (euro / m² / miesiąc)

Warunki finansowe

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

Wartość inwestycji – rynek magazynowy

(miliony euro)

Źródło: JLL, magazyny.pl, III kw. 2022 r.
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1,5 miliarda euro

Nowy poziom czynszów

W III kwartale 2022 czynsze nadal rosły, jednak w nieco 

wolniejszym tempie. Oferowane wartości, zwłaszcza

w nowych inwestycjach, były nawet o 30% wyższe niż na 

koniec 2021 roku. Oferty różnią się jednak geograficznie

i w zależności od wybranego parku.

Najbardziej dynamiczne zmiany stawek niezmiennie 

dotyczą lokalizacji miejskich – górna granica czynszu 

bazowego w Warszawie Miasto może obecnie osiągać 

7,2 euro/ m²/ miesiąc. Z drugiej strony najbardziej 

atrakcyjne wartości charakteryzowały okolice stolicy, 

gdzie czynsze wahają się od 2,8 do 4,9 euro/ m²/ miesiąc.

Wartość inwestycji w sektorze magazynowym

w okresie I-III kw. 2022 to 1,5 miliarda euro, co stanowi 

trzeci najlepszy wynik dla tego okresu w historii.

Około jedna trzecia wolumenu została wygenerowana 

przez sprzedaż portfela Danica zakupionego przez 

CBRE IM od Hillwood. Największą pojedynczą 

transakcją była sprzedaż Panattoni Park Gdańsk Airport 

przez Invesco do EQT Exeter (około 112 milionów 

euro). Warto wymienić również zakup parków w Lublinie 

i Zabrzu (Brookfield Asset Management od Panattoni).

Wśród projektów w realizacji, najistotniejsza była 

sprzedaż polskiego portfela projektów 7R do grupy CTP.

Biorąc pod uwagę liczbę trwających transakcji,

oczekuje się, że łączny wolumen inwestycyjny powinien 

przekroczyć w tym roku 2 miliardy euro. Z drugiej strony, 

rosnące koszty finansowania oraz potencjalne ryzyko 

recesji mogą wpłynąć zarówno na nastroje jak i ceny.

Niespokojne otoczenie spowodowało, że stopy 

kapitalizacji obserwowały dekompresję. Wartości dla 

typowych magazynów multi-let z pięcioletnią średnią 

długością najmu, szacowane były na poziomie 5,5%. 

Projekty warszawskie to poziom około 4,75%. Aktywa

z dłuższymi umowami najmu (10 lat) są notowane po 

około 4,5%, podczas gdy wyjątkowo wynajęte projekty 

(15 lat i dłużej) prawdopodobnie osiągną nieco niższe 

poziomy.

Sławomir Jędrzejewski

Head of Industrial Investment

slawomir.jedrzejewski@jll.com

Stopy kapitalizacji w obiektach typu prime

Projekty w Warszawie

Wyjątkowe projekty >10 lat

(10Y WAULT)
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