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Popyt 
 

Rynek magazynowy w Polsce bije kolejne rekordy, a 2 miliony m² 

wynajęte w pierwszych sześciu miesiącach roku to najlepszy wynik 

w historii. Warto jednocześnie zauważyć, że wzrost obserwowany 

w II kw. 2018 r. jest bardziej zrównoważony niż ten w poprzednich 

miesiącach.  

 

W poprzednim kwartale polski rynek nie był napędzany wyjątkowo 

dużymi transakcjami a największa nowa umowa obejmowała 

24 000 m² (Rohlig Suus Logistics). W rezultacie, zauważalnie spadła 

średnia wielkość nowych umów, która w I poł. 2018 r. wyniosła 

8 100 m². Podobnie jak w poprzednich kwartałach, zdecydowaną 

większość powierzchni wynajętej w pierwszym półroczu, bo 76%, 

stanowiły nowe umowy i ekspansje. Warto zwrócić również uwagę 

na znaczący wzrost udziału (do 18%) ekspansji w całkowitym 

popycie. Potwierdza to rosnące zaufanie firm, dla których Polska 

stanowi długofalową lokalizację dla rozwoju biznesu. 

Trzy dominujące branże to wciąż sieci handlowe, operatorzy 

logistyczni i lekka produkcja, które łącznie posiadają 80%-owy 

udział w popycie netto. 

 

Popyt brutto (m²) 

Źródło: JLL, magazyny.pl, II kw. 2018 r. 
 

Na wysokiej aktywności powyższych sektorów najbardziej 

skorzystała Polska Centralna, gdzie popyt netto osiągnął na koniec 

I poł. 2018 r. poziom 370 000 m². W ten sposób region ten utrzymał 

pozycję najbardziej popularnego rynku w Polsce. Na mapie wyróżnił 

się również Wrocław, gdzie nowy popyt wyniósł aż 265 000 m², 

napędzany głównie przez firmy z sektora logistycznego. Na półmetku 

2018 r. pozostałe rynki z największej piątki – Warszawa, Poznań 

i Górny Śląsk również umocniły swoją pozycję. Wynajęto tam łącznie 

prawie 495 000 m². 

 

Co istotne, w pierwszej połowie roku popyt obserwowany był na 

wszystkich badanych rynkach, łącznie z grupą lokalizacji 

wschodzących jak Kielce i Radom. 

 

 

Popyt w regionach w I połowie 2018 r. (m²)  

Źródło: JLL, magazyny.pl, II kw. 2018 r. 
 

W ciagu 2018 r.  sieć autostrad i dróg ekspresowych w Polsce 

powiększy się o kolejne 450 km. Najbardziej oczekiwane inwestycje 

to między innymi nowe odcinki drogi S3, która umożliwi dogodne 

połączenie pomiędzy Szczecinem a autostradą A4 w południowej 

Polsce; S7 łącząca Trójmiasto z Olsztynkiem i Olsztynem 

(z obwodnicą Olsztyna); odcinek drogi S8 zamykający drogę 

ekspresową z Warszawy do Białegostoku oraz znaczący fragment 

autostrady A1 na odcinku Częstochowa – Katowice. 

To, w połączeniu z malejącą dostępnością pracowników w Polsce 

(stopa bezrobocia w Polsce wyniosła w czerwcu 5,9%) oraz z ich 

niewielką mobilnością, pozwala prognozować wzrost 

zainteresowania rynkami wschodzącymi, takimi jak m.in. Lubuskie, 

Olsztyn (ostatnia inwestycja Zalando), czy Białystok (Rohlig Suus 

Logistics). 

 

Firma Panattoni utrzymała pozycję lidera, osiągając ok. 42%-owy 

udział w nowym popycie w I poł. 2018 r. Hillwood nie zatrzymał się 

na spektakularnej umowie z Zalando i wraz z kolejnymi kontraktami 

zwiększył swój udział w popycie do ponad 17%. W przypadku popytu 

brutto, pierwsza piątka to Panattoni, Prologis, Hillwood, P3 i Logicor 

z łącznym udziałem na poziomie 80%. 

 

Największe transakcje najmu w II kwartale 2018 r.  

Źródło: JLL, magazyny.pl, II kw. 2018 r. 

Najemca Park Typ umowy Powierzchnia (m²) 

Smyk 
Central European 

Logistics Hub 
Ekspansja 45 000 

Clipper P3 Poznań Ekspansja 35 000 

Flextronics 
International 

Logicor Łódź II Renegocjacje 31 000 

Poufny 

najemca 
Hillwood Krapkowice Renegocjacje 27 000 

Rohlig Suus 
Logistics 

Prologis Park Piotrków Nowa umowa 24 000 

  0

1 000 000

2 000 000

3 000 000

4 000 000

5 000 000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

I kw. II kw. III kw. IV kw.

 0

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000 Popyt netto Renegocjacje



COPYRIGHT © JONES LANG LASALLE IP, INC. 2018. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means without prior 
written consent of Jones Lang LaSalle. It is based on material that we believe to be reliable. Whilst every effort has been made to ensure its accuracy, we cannot offer any warranty 
that it contains no factual errors. We would like to be told of any such errors in order to correct them. 

 

        

 

 
jll.pl…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

 

 

Research Analyst  

Research & Consultancy 

maciej.kotowski@eu.jll.com 

+48 22 167 0584 

 

 

 

Head of Research & Consultancy 

Associate Director 

mateusz.polkowski@eu.jll.com 

+48 22 167 0042 

 

Sierpień 2018 

Podaż 

W odpowiedzi na tak wysoki popyt, deweloperzy wciąż zwiększają 

swoją aktywność. W I poł. 2018 r. zasoby nowoczesnej powierzchni 

magazynowej w Polsce przekroczyły kolejny próg i osiągnęły 

14,2 miliona m². Nowa podaż zrealizowana w ostatnim kwartale 

to 343 000 m² w 15 parkach magazynowych, co daje ponad 

648 000 m² dostarczonych na rynek w całym pierwszym półroczu. 

Większość nowej powierzchni zlokalizowana jest w Centralnej 

Polsce, Warszawie oraz na Górnym Śląsku. 

 

Wspominana aktywność jest jednak najbardziej widoczna w skali 

budowanej powierzchni, która w czerwcu osiągnęła spektakularny 

poziom 2,3 miliona m². Najbardziej aktywnym regionem była 

Polska Centralna, gdzie w budowie znajdowało się 623 000 m² 

powierzchni magazynowej. Dla porównania, jest to więcej niż całe 

istniejące zasoby Szczecina czy Trójmiasta. Potwierdzeniem dla 

przewidywanych kierunków rozwoju rynku jest ponad 340 000 m² 

budowanych łącznie w Lubuskim, Olsztynie, Białymstoku oraz na 

rynku Kielce/Radom. Szczecin i Trójmiasto również cieszą się 

wzrostem aktywności deweloperów – w każdym z nich powstaje 

ponad 115 000 m². Możliwe, że jeszcze w 2018 r. zasoby rynku 

przekroczą próg 16 milionów m², jednak biorąc pod uwagę 

wydłużający się proces budowy, który trwa około 8-12 miesięcy, 

prawdopodobnie wydarzy się to dopiero na początku przyszłego 

roku. 

 

Udział powierzchni budowanej spekulacyjnie pozostał na 

stabilnym poziomie i wyniósł 28%, co jest również efektem 

utrzymującego się wysokiego popytu. Deweloperzy są najbardziej 

pewni rynków Warszawy, Polski Centralnej i Górnego Śląska, gdzie 

spekulacyjnie buduje się najwięcej. W Poznaniu ponad 60% 

budowanej powierzchni jest nadal dostępne dla zainteresowanych 

najemców. 

 

Powierzchnia magazynowa w budowie (m²)  

Źródło: JLL, magazyny.pl, II kw. 2018 r. 
 

Panattoni (z partnerami JV) posiada największy udział w istniejących 

zasobach magazynowych – 18%. Około 50% powierzchni jest 

w rękach czterech największych graczy (Panattoni, Prologis, SEGRO 

i Goodman) oraz ich partnerów JV, a jeśli spojrzymy na pierwszą 

dziesiątkę, udział ten przekracza 75%. 

 

 

Wysoki popyt wraz ze stosunkowo małą ilością ukończonych 

projektów poskutkowały spadkiem wskaźnika pustostanów do 

najniższego dotąd poziomu 4,9%. Spadki widoczne były na 

wszystkich rynkach. Najwyższe poziomy pustostanów odnotowano 

w Warszawie Miasto (11,7%) i Krakowie (9,1%), a najniższe w Polsce 

Centralnej (1,9%) i w większości rynków wschodzących.  
 
Struktura własnościowa istniejących zasobów  

Źródło: JLL, magazyny.pl, II kw. 2018 r. 
 

Czynsze 
 

Czynsze w Polsce pozostały stabilne, jednak z widoczną presją 

wzrostową. Najwyższe stawki oferowane są w Warszawie Miasto 

i Krakowie, gdzie czynsze bazowe wahają się odpowiednio 

pomiędzy 4,3-5,1 € oraz 3,8-4,5 € / m²/ miesiąc. Najbardziej 

atrakcyjne stawki za wynajem powierzchni w magazynie typu 

Big Box znaleźć można w Polsce Centralnej (2,6-3,2 € / m² / miesiąc). 

Na niektórych rynkach zaobserwować można już także lekki wzrost 

czynszów efektywnych (tj. po uwzględnieniu ulg od właścicieli), 

tłumaczony rosnącymi kosztami budowy i cenami gruntów.  
 

Czynsze bazowe w regionach (€ / m² / miesiąc)  

 Źródło: JLL, magazyny.pl, II kw. 2018 r.
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