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Popyt 
 

Rekordowe wyniki powyżej oczekiwań wielu graczy na rynku 

w 2017 r., rozpoczynają kolejny rok pełen optymizmu. Całkowita 

powierzchnia wynajęta w ramach nowych umów i ekspansji 

przekroczyła w 2017 r.  3,1 miliona m², co przewyższa wynik 

z ubiegłego roku o prawie 1 milion m². Uwzględniając również 

renegocjacje, popyt brutto poszybował do ponad 3,9 miliona m². 

W samym czwartym kwartale popyt netto osiągnął 1,3 miliona m², 

nieco więcej niż w całym pierwszym półroczu. Co kryje się za tak 

wielkimi liczbami? 

 

Nowe umowy i ekspansje stanowiły aż 80% całkowitego 

zapotrzebowania. Wyjątkowa dla najemców atrakcyjność rynku 

magazynowego zyskuje potwierdzenie w decyzjach o rozpoczęciu 

i kontynuacji rozwoju w Polsce przez kolejne firmy. 

 

Sieci handlowe wynajęły w sumie prawie 1,1 miliona m² w całym 

2017 roku, zostawiając za sobą operatorów logistycznych. Te dwie 

branże pozostają liderami na rynku, wspólnie generując ponad 65% 

popytu netto. Wynik ten jest m.in. rezultatem intensywnego rozwoju 

sektora e-commerce, z umowami gigantów takich jak Amazon czy 

Zalando. Mocna trzecia pozycja należy niezmiennie do sektora 

lekkiej produkcji, który posiadał 20%-owy udział w popycie netto.  

 

Wśród deweloperów dominującą pozycję utrzymuje Panattoni 

z ponad 48%-owym udziałem w popycie netto. W IV kwartale istotną 

rolę odegrał Goodman, przesuwając się na drugie miejsce 

w całorocznym rankingu. Uwzględniając renegocjacje, zauważalnie 

wzrasta udział Prologis, który odnowił znaczącą ilość umów w swoim 

portfolio. W przypadku popytu brutto, największą trójkę deweloperów 

tworzą Panattoni (39%), Prologis (16%) i Goodman (10%). 

 

Popyt brutto (m²) 

Źródło: JLL, magazyny.pl, IV kwartał 2017 r.  
 

Dzięki doskonałej lokalizacji, rozwiniętej infrastrukturze 

i atrakcyjnym czynszom, Polska Centralna była w 2017 r.  

najgorętszym punktem na mapie kraju. Przypada na nią 30% popytu 

netto, generowanego głównie przez sieci handlowe.  

 

 

Górny Śląsk i Warszawa to kolejne popularne rynki, których udział 

w popycie wyniósł po około 20%. Warto zauważyć, że dwa 

z pozostałych rynków ,,wielkiej piatki” – Poznań i Wrocław 

zanotowały udziały poniżej 10% każdy. Malejące zasoby rynku pracy 

kierują uwagę ku rynkom wschodzącym, gdzie w ciągu roku łącznie 

wynajęto ok. 400 000 m² (13% popytu netto). Dodatkowo, pierwsze 

umowy zawarte zostały na debiutujących w tej grupie rynkach – 

w Białymstoku i w Kielcach. Po wyjątkowej ubiegłorocznej 

aktywności rynku szczecińskiego, w 2017 r. to Lubuskie jest liderem 

wśród wschodzących rynków z wynajętymi 150 000 m². 
 

 Popyt w regionach w 2017 r. (m²)  

Źródło: JLL, magazyny.pl, IV kwartał 2017 r. 
 

Rok 2017 obfitował spektakularne transakcje. Warto zauważyc, że 

nadal rośnie średnia wielkość umowy. Przeciętny kontrakt zawierany 

w 2017 r. obejmował ok 7 700 m² powierzchni – o 800 m² więcej niż 

w 2016 r., a także 2 000 więcej niż 10 lat temu. 

 

Największe transakcje najmu w 2017 r.  

Źródło: JLL, magazyny.pl, IV kwartał 2017 r. 
 

Podaż 

Wyjątkowej aktywności na rynku najmu towarzyszył również 

rekordowy wynik po stronie nowej podaży. Polski rynek 

magazynowy urósł o kolejne 2,3 miliona m², czyli ponad milion 

więcej w porównaniu do 2016. Przez ostatnie 5 lat zasoby 

magazynowe niemal podwoiły swoją wielkość, osiągając na koniec 

2017 r. powierzchnię 13,5 miliona m².

Najemca Park Typ umowy Powierzchnia (m²) 

Poufny BTS Gliwice Nowa umowa 146 000 

Amazon BTS Sosnowiec Nowa umowa 135 000 

Zalando BTS Łódź Nowa umowa 124 500 

Castorama BTS Stryków Nowa umowa 102 000 

BSH 
Central European 

Logistics Hub 
Nowa umowa 79 000 
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Pięć najszybciej rosnących rynków w 2017 r. to Okolice Warszawy, 

Górny Śląsk, Szczecin, Centralna Polska i Poznań, gdzie łącznie 

oddano do użytku prawie 75% całkowitej nowej podaży. Największe 

projekty należały do przedstawicieli sektora e-commerce, jednak 

średnia wielkość wszystkich nowych projektów również osiągnęła 

rekordowy poziom ponad 28 000 m². 

 

Pomimo rekordowej ilości powierzchni oddanej do użytku 

w 2017 r., na rynku wciąż jest miejsce oraz zapotrzebowanie na 

kolejne projekty. W budowie jest 1,2 miliona m², a poziom 

realizowanej powierzchni nie spada poniżej 1 miliona m² od 

IV kw. 2016 r. Najbardziej aktywnymi regionami pozostają Górny 

Śląsk (360 000 m²), Centralna Polska (300 000 m²) i Warszawa 

(210 000 m²). Warto zauważyć również, że ponad 130 000 m² 

powstaje aktualnie w Lubuskiem. Aktywność deweloperską 

napędza głównie Panattoni, którego udział w budowanej 

powierzchni wynosi ponad 50%. Największe projekty oczekiwane 

w 2018 roku to m.in. Central European Logistics Hub (Panattoni, 

117 000 m²), P3 Piotrków (P3/GIC, 60 000 m²), hala BTS dla OBI 

w Łodzi (Panattoni, 51 000 m²) czy Hillwood Krosno (42 000 m²). 
 

 

Powierzchnia istniejąca i w budowie (m²)  
oraz poziom pustostanów (%) 

Źródło: JLL, magazyny.pl, IV kwartał 2017  r. 
 

Nowe lokalizacje, wyższy standard budynków oraz dopasowanie 

do potrzeb najemców wpływają na rosnącą popularność 

projektów BTS. Z uwagi na to, udział powierzchni budowanej 

spekulacyjnie utrzymuje się na niskim poziomie 28%, a pozostałe 

72% zostało już zabezpieczone umowami wynajmu. Co ciekawe, 

powierzchnia spekulacyjna powstaje aktualnie również poza 

największymi rynkami obejmując regiony takie jak Kujawy, 

Kraków, Szczecin i Lubuskie. 

 

 Struktura własnościowa istniejących zasobów  

Źródło: JLL, magazyny.pl, IV kwartał 2017 

Bez zmian, ponad 50% istniającej powierzchni jest w rękach czterech 

największych rynkowych graczy – Prologis, Panattoni, Segro, Logicor 

i ich partnerów JV. W ciągu roku swoją pozycję dodatkowo wzmocnił 

Panattoni, którego udziały w rynku powiększyły się o 7 p.p. 

 

Pomimo wyjątkowo wysokiego poziomu podaży, średni 

współczynnik pustostanów w Polsce utrzymał się na stabilnym 

poziomie i na koniec roku 2017 wynosił 6%. Jednocześnie, poziom 

niewynajętej powierzchni na poszczególnych rynkach ulegał 

zauważalnym wahaniom. Najsilniejsze wzrosty odnotowane zostały 

w Warszawie (Miasto, 11,5%), Szczecinie (4,5%), Opolu (4,7%) oraz 

przede wszystkim w Krakowie, gdzie współczynnik ten osiągnął 

16,6% – głównie z powodu ukończenia częściowo spekulacyjnego 

projektu Panattoni Park Kraków IV (33 000 m²). Procent niewynajętej 

powierzchni spadł natomiast we Wrocławiu (do 6,6%), w Centralnej 

Polsce (1,4 %), na Górnym Śląsku (6,5%), Kujawach (1,7%) oraz 

w Lublinie (2,3%), jednak zmiany te nie przekraczały 3,5 p.p. 

 

Czynsze  
 

W IV kwartale 2017 r. na rynku magazynowym w Polsce nie 

odnotowano znaczących zmian w wysokości czynszów. Najwyższe 

stawki oferowano w Warszawie (Miasto) i Krakowie, gdzie czynsze 

bazowe wahają się odpowiednio pomiędzy 4,1-5,1 €/ m²/ miesiąc 

i 3,8-4,5 €/ m²/ miesiąc. Najbardziej atrakcyjne stawki za wynajem 

powierzchni w magazynie typu Big Box spotkać można w Centralnej 

Polsce (2,6-3,2 € / m² / miesiąc), w Poznaniu (2,8-3,5 €/ m²/ miesiąc) 

i na Górnym Śląsku (2,8-3,6 €/ m²/ miesiąc). Na niektórych rynkach 

zauważyć można już nieznaczny wzrost dolnej granicy przedziału, 

a w najbliższych kwartałach przewiduje się dalszą presję na wzrost 

stawek. Powyższe kwoty nie uwzględniają oferowanych przez 

właścicieli kontrybucji i stanowią podstawę do negocjacji. 

 

Czynsze bazowe w regionach (€ / m² / miesiąc)  

Źródło: JLL, magazyny.pl, IV kw. 2017
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