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STARZENIE SIĘ OBIEKTÓW: 
Konsekwencje dla Globalnego Rynku Nieruchomości Logistycznych 
 

 

Postęp technologiczny i  zapotrzebowanie konsumentów na coraz szybsze dostawy towarów to główne czynniki 

dynamicznych zmian na rynku nieruchomości dystrybucyjnych. Wzrost oczekiwań najemców sprawia, że  każdego roku w 

Stanach Zjednoczonych kilka procent nieruchomości logistycznych ulega zestarzeniu, a w przypadku Japonii i Europy 

odsetek ten jest jeszcze wyższy. Starzenie się obiektów prowadzi zasadniczo do zmniejszenia podaży: każdego roku 

pewna część rynku przestaje być atrakcyjna dla użytkowników obiektów logistycznych. Potrzeba zastąpienia starzejących 

się budynków magazynowych powinna spowodować znaczące zwiększenie liczby inwestycji w kontekście rekordowo 

niskiego wskaźnika wolnej powierzchni. W niniejszym raporcie analizujemy: 

 klasyfikacje i czynniki starzenia się obiektów, 

 proces starzenia się obiektów w Japonii i Europie, 
 proces starzenia się obiektów w Stanach Zjednoczonych. 

I. KLASYFIKACJA STARZENIA SIĘ 
OBIEKTÓW 

Obiekty logistyczne ulegają starzeniu pod 

trzema względami: lokalizacyjnym, 

funkcjonalnym i ekonomicznym. Starzenie się 

lokalizacyjne odnosi się do preferowanych przez 

użytkowników lokalizacji. Obecnie łańcuchy dostaw 

mają coraz częściej charakter globalny, zatem 

firmy chcące skutecznie konkurować na rynku, 

muszą dysponować odpowiednią ilością towaru 

w odpowiednim miejscu i czasie. Nieruchomość w 

korzystnej lokalizacji zapewnia dostęp do skupisk 

ludności, dostawców, infrastruktury tranzytowej i 

siły roboczej.  Należy zauważyć, że zmiany w 

infrastrukturze transportowej, jak rozbudowa 

autostrad, mogą wpłynąć na starzenie się 

obiektów. Wraz z rozwojem miast wartość 

lokalizacji może wzrosnąć, czego efektem jest 

przedłużenie okresu użytkowania budynku i 

zwiększenie jego funkcjonalności. 

Starzenie się pod względem funkcjonalnym 

dotyczy sytuacji, gdy nieruchomość przestaje 

spełniać wymagania klientów, rosnące wraz z 

postępem w łańcuchu dostaw. Do wymagań 

funkcjonalnych zalicza się: przebudowę przestrzeni 

na potrzeby parkingu dla pojazdów ciężarowych i 

manewrowania (np. zmiana stopnia zabudowy), 

większą wysokości w świetle i montaż 

dodatkowych bram dokowych w celu 

przystosowania obiektu do nowego wyposażenia i 

zwiększonego przepływu towarów, czy wielkość 

budynku. 

Starzenie się pod względem ekonomicznym 

związane jest ze zmianami charakterystyki 

finansowej nieruchomości. Presja urbanizacyjna 

i możliwość lepszego wykorzystania 

nieruchomości stwarzają okazję 

do przekształcenia dotychczasowych obiektów 

logistycznych na przykład w przestrzeń biurową 

lub budynki mieszkalne wielorodzinne, ponieważ 

rzeczywista wartość gruntu wzrasta, kiedy 

powierzchnię można przeznaczyć na inną 

działalność. Z drugiej strony, starzenie się pod 

względem ekonomicznym może doprowadzić do 

sytuacji, w której nieodpowiednia stawka czynszu 

z tytułu wynajmu danej nieruchomości w stosunku 

do bieżących kosztów operacyjnych i nakładów 

inwestycyjnych sprawia, że korzystanie z obiektu 

przestaje być opłacalne. 

Wpływ rodzaju użytkownika na tempo 

starzenia. Nowe magazyny przeznaczone dla 

towarów masowych spełniają, a często 

przewyższają, typowe wymagania klientów. 

Zazwyczaj najnowocześniejszych rozwiązań 

potrzebują więksi dystrybutorzy 

krajowi/międzynarodowi, aby sprawnie zarządzać 

szybkim przepływem towarów o dużej objętości. Z 

czasem parametry się zmieniają, w efekcie czego 

obiekt może nadawać się już tylko do użytku przez 

mniejszych klientów działających w regionie lub 

lokalnie. Choć nieruchomość starzeje się, wciąż 

wykorzystywana jest w dodatkowych celach 

komercyjnych, np. w przemyśle lekkim i innych 

formach drobnej działalności gospodarczej. 

Stopniową zmianę można zilustrować teoretyczną 
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krzywą popytu na nieruchomość w zależności od 

upływu czasu, przedstawioną poniżej. Co istotne, 

wymagania zależą głównie od rynku, branży i 

rodzaju działalności dystrybucyjnej.

 

 

Źródło: Raport Prologis 

Poniższe przykłady pokazują wzajemne 

oddziaływanie procesów starzenia się pod 

względem funkcjonalnym i lokalizacyjnym. 

Co ważne, ukazują tempo starzenia się obiektów z 

upływem czasu, które znacząco się różni w 

zależności od decyzji użytkowników końcowych. 

 Dystrybutorzy krajowi/międzynarodowi. Są 

to klienci, którzy potrzebują nieruchomości 

o wysokim poziomie funkcjonalności, aby móc 

przyjmować duże ilości towarów każdego dnia. 

Zwiększają oni do maksimum liczbę bram 

dokowych i wysokość w świetle oraz 

zmniejszają stopień zabudowy na potrzeby 

parkingu dla samochodów ciężarowych. 

Lokalizacja ma także ogromne znaczenie w 

przypadku łańcuchów dostaw, które kładą 

nacisk na szerokie kanały dystrybucji, 

minimalizujące koszty transportu. Tacy klienci 

zazwyczaj szukają dostępu do infrastruktury 

transportowej (portów, lotnisk, intermodalnych 

terminali przeładunkowych, większych dróg 

publicznych i innych węzłów komunikacyjnych) 

zamiast ograniczać się do określonych 

segmentów rynku czy mikrolokalizacji. Niższe 

natężenie ruchu drogowego również można 

traktować jako zaletę. 

 Dystrybutorzy lokalni/regionalni. Dla klientów 

tej kategorii aspekty funkcjonalne są równie 

ważne, co lokalizacyjne. Ich łańcuch dostaw 

przystosowany jest do dystrybucji na mniejszym 

obszarze, dlatego większe znaczenie ma w tym 

przypadku segment rynku lub inna 

mikrolokalizacja w ramach rynku. Chociaż 

funkcjonalność jest istotna, klienci zazwyczaj 

skłonni są wybrać obiekty drugiej generacji. 

 Dystrybutorzy działający w przemyśle 

lekkim. Dla tych użytkowników zasadniczą rolę 

odgrywa lokalizacja. Kluczowe znaczenie ma 

bliskość do klientów, dostawców i siły roboczej. 

Często szukają oni mikrolokalizacji w ramach 

określonego segmentu rynku, starając się 

znaleźć nieruchomość o największym 

dostępnym stopniu funkcjonalności. Zazwyczaj 

klienci tej kategorii skłonni są dostosować swoje 

wymogi do oferty dostępnej na rynku. 

 

Starzenie się niesie ze sobą szanse 

i zagrożenia dla nieruchomości 

dystrybucyjnych. 

 

Zmieniające się wymagania dużych dystrybutorów 
Prologis Park 1-75, McDonough, GA, USA 

 

 

 

nowoczesny i funkcjonalny 

przestarzały, ale wciąż zagospodarowany 
 

przestarzały i trudny do 
wynajęcia; przeznaczony 
do rozbiórki 

 

nowy 

 

stary 

 
WIEK OBIEKTU 

 

MAGAZYN 
PRZEŁADUNKOWY TYPU 
CROSS-DOCK 
Obiekt w układzie typu 
cross-dock posiada ok. 180 
bram dokowych 
rozmieszczonych w równych 
odstępach na każdej ścianie 
budynku, umożliwiających 
błyskawiczne przyjmowanie 
i wydawanie towaru 

WIĘKSZA GŁĘBOKOŚĆ 
 
Budynek ma 570 stóp 
głębokości, dzięki czemu 
posiada: 

 większe wnętrze, aby 

pomieścić dodatkowe 

regały 

 powierzchnię 1,1 mln 

stóp kwadratowych 

WIĘKSZA WYSOKOŚĆ W 
ŚWIETLE 
 
Budynek o wysokości w 
świetle powyżej 34 stóp 
umożliwia budowę wielu 
antresol, standardowych w 
przypadku obiektów sektora 
e-commerce i 
wykorzystywanych do 
realizacji zamówień 

ROZBUDOWANY PARKING DLA 
PRACOWNIKÓW 
 
350 miejsc parkingowych z możliwością 
dalszej rozbudowy, koniecznych dla 
zapewnienia miejsca dużej liczbie 
pracowników na jednej zmianie, 
zarządzających centrum dystrybucji i 
realizacji zamówień 

GRUNT POD ZABUDOWĘ 
 
Aby zapewnić potencjalny rozwój, 
stworzono warunki do rozbudowy 
obiektu o ponad 200 tys. stóp 
kwadratowych. Bardzo niski stopień 
zabudowy (0,30) umożliwia budowę 
nowych budynków i rozbudowę 

przestrzeni parkingowej 

PLAC MANEWROWY I PARKING 
DLA SAMOCHODÓW 
CIĘŻAROWYCH 
 
Plac manewrowy wielkości 195 stóp, 
zdolny pomieścić dużą liczbę 
samochodów ciężarowych o długości 
53 stóp z dużą przestrzenią parkingową 

dla przyczep 

Źródło: CBRE, Raport Prologis 
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 W przypadku nieruchomości położonej w mało 

korzystnej lokalizacji bądź niespełniającej norm 

wyposażenia mogą wystąpić problemy ze 

znalezieniem najemców w okresie jej 

użytkowania. Z biegiem czasu wynajęcie 

nieruchomości może stanowić coraz większą 

trudność, jeśli towarzyszą jej wady natury 

funkcjonalnej lub lokalizacyjnej. 

 Jeśli chodzi o szanse, użytkownicy często 

modernizują obiekty klasy C do klasy B lub 

klasy B do klasy A. Dzięki „ucieczce w jakość” 

tworzy się długoterminowe zapotrzebowanie na 

nieruchomości klasy A, nawet w okresie recesji. 

Rozwój miast na przestrzeni wielu dziesięcioleci 

pokazał, że lepsza lokalizacja równoważy 

negatywne skutki procesu starzenia się obiektów, 

pod warunkiem, że budynek będzie modyfikowany 

pod względem funkcjonalnym. Przykładowo, 

często spotyka się obiekty z rozbudowaną 

powierzchnią parkingową dla przyczep i 

zmniejszonym stopniem zabudowy, co w starszych 

nieruchomościach jest dość rzadkie. Popularną 

miarą starzenia się obiektów w aspekcie 

funkcjonalnym jest wysokość w świetle konstrukcji. 

Mimo to jedynie część dystrybutorów krajowych 

i regionalnych wymaga maksymalnej wysokości 

w świetle (ponad 30 stóp). Co więcej, korzyści z 

dalszego jej zwiększania w niektórych krajach 

ograniczają przepisy przeciwpożarowe. Trwałość 

budynków wzmaga wieloletnia obecność tych 

samych deweloperów/właścicieli, co oznacza, że 

właściwości i układ przestrzenny obiektów zostały 

w takich przypadkach zaprojektowane nie tylko z 

myślą o pierwszym najemcy, ale i o użytkownikach 

drugiej i trzeciej generacji. 

W niniejszym raporcie przedstawiamy obserwacje 

poczynione przez pryzmat działalności 

w poszczególnych regionach. Przedmiotem analizy 

w następnym rozdziale są główne rynki rozwinięte 

(dojrzałe), w tym Japonia, Europa i Stany 

Zjednoczone. Zakres analizy nie obejmuje rynków 

wschodzących, ponieważ obiekty logistyczne w 

tych regionach dopiero pojawiają się na rynku. 

Można założyć, że proces starzenia się obiektów 

na rynkach wschodzących rozpocznie się już 

wkrótce, biorąc pod uwagę tamtejsze szybkie 

tempo rozwoju miast i wynikającą z niego presję 

urbanizacyjną. 

II. PROCES STARZENIA SIĘ OBIEKTÓW 
W JAPONII I EUROPIE 

Współczynnik starzenia się obiektów na 

głównych rynkach rozwiniętych, liczony na 

podstawie odsetka magazynów, jest najwyższy 

w Japonii i Europie. W tych regionach rynek 

logistyczny w segmencie nowoczesnych 

nieruchomości dla klientów instytucjonalnych jest 

wciąż młody, wobec czego stanowi niewielką część 

wszystkich obiektów dystrybucyjnych. Znaczny 

udział w obu rynkach mają obiekty przestarzałe 

pod względem funkcjonalnym. W Japonii pierwsze 

obiekty dystrybucyjne obsługiwały krajowy 

przemysł wytwórczy. Do dzisiaj większość 

zakładów produkcyjnych przeniesiono za granicę 

do tańszych lokalizacji, co przyczyniło się do 

wzrostu udziału importu w ogólnej działalności 

gospodarczej. Starsze obiekty dystrybucyjne nie są 

przystosowane do obsługi przepływu towarów.  

W Europie podobna tendencja związana z globalną 

wymianą handlową sprawiła, że wzrosło znaczenie 

lokalizacji w pobliżu europejskich portów. 

Tendencja ta zbiegła się z wprowadzeniem waluty 

euro i zniesieniem barier w handlu, co z 

perspektywy klientów oznaczało dostęp do jednego 

europejskiego rynku zamiast 28 odmiennych 

gospodarek. 
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Źródło: Raport Prologis 
 

Efekty powyższych zjawisk utrzymują się przez 

długi czas. Mimo że import Japonii wzrasta 

od ponad dekady, a euro ma równie długą historię, 

czynniki te wciąż kształtują popyt. Istniejące 

łańcuchy dostaw są oparte na tradycyjnych 

modelach biznesowych. Obecnie wielu 

użytkowników realizuje wieloletnie plany 

modernizacji i wymiany dotychczasowej 

infrastruktury. Poniżej obydwa regiony poddaliśmy 

bardziej szczegółowej analizie. 
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W segmencie nowoczesnych nieruchomości 

logistycznych dla klientów instytucjonalnych 

w Japonii można zaobserwować znaczący 

strukturalny wzrost popytu, stanowiący 

następstwo procesu starzenia się obiektów. 

Kontrast między nieruchomościami klasy A a 

nieruchomościami przestarzałymi jest bardzo 

wyraźny. Zazwyczaj starsze obiekty dysponują 

mniejszą powierzchnią magazynową. Nawet jeśli 

są to budynki wielokondygnacyjne, znajdujące się 

w nich dźwigi/windy nie są w stanie poradzić sobie 

z towarami równie szybko jak obiekty wyposażone 

w rampy rozładunkowe (podjazdy). Klienci, którzy 

korzystają z obiektów wyposażonych w podjazdy, 

oszczędzają 20-30 procent kosztów operacyjnych 

w porównaniu z obiektami, na terenie których nie 

ma podjazdów. Według danych CBRE całkowita 

powierzchnia nieruchomości logistycznych 

przeznaczonych do użytku przez klientów 

instytucjonalnych w Tokio i Osace wynosi 143 

miliony stóp kwadratowych. Stanowi to wzrost o 

niemal 200 procent w latach 2006-2014, kiedy 

każdego roku przybywało średnio 12,6 miliona stóp 

kwadratowych powierzchni. W porównaniu ze 

wzrostem gospodarczym jest to znaczący wynik – 

w tym samym okresie roczny wzrost PKB wynosił 

średnio zaledwie 0,4 procent. Czynnikiem 

stymulującym inwestycje będzie niski wskaźnik 

wolnej powierzchni, który według CBRE 

w czwartym kwartale 2014 r. wynosił 2 procent 

w Tokio i 0,4 procent w Osace.

(st. kw., m) 

Źródło: CBRE 

W Europie modernizacja nieruchomości 

przestarzałych stanowi ważny bodziec 

strukturalny kształtujący popyt. Według naszych 

szacunków powierzchnia nieruchomości 

logistycznych dla klientów instytucjonalnych wynosi 

1,4 miliarda stóp kwadratowych, około 15 procent 

całkowitej powierzchni dystrybucyjnej. W ostatnich 

pięciu latach absorpcja netto wynosiła średnio 45 

milionów stóp kwadratowych i utrzymywała się na 

poziomie powyżej 20 milionów stóp kwadratowych 

nawet w najsłabszym roku. Dla porównania, roczny 

wzrost PKB wynosił średnio zaledwie 1,0 procent, 

co świadczy o tym, że rynek logistyczny może 

odnosić korzyści bez wzrostu PKB. Dużo lepiej 

przedstawiała się wymiana handlowa, która 

wzrosła o ponad 50 procent w ciągu ostatniej 

dekady, a nowe obiekty logistyczne powstawały 

w kluczowych węzłach dystrybucyjnych, w pobliżu 

portów Europy Północnej albo w regionach o coraz 

większym znaczeniu w systemie dystrybucji 

śródlądowej, takich jak Lyon, Midlands (w Wielkiej 

Brytanii) czy południowa Polska. W rezultacie 

wskaźnik wolnej powierzchni w Europie 

w czwartym kwartale 2014 r. według danych 

Gerald Eve, CBRE, JLL i DTZ wyniósł 7,2 procent, 

tj. poniżej poziomu z poprzedniego cyklu. 

Średni udział nieruchomości logistycznych 

nowoczesnych/przeznaczonych do użytku 

przez klientów instytucjonalnych szacowany jest na 

15% całkowitej powierzchni magazynowej. Liczba 

ta znacząco różni się w poszczególnych krajach 

Europy. Przeważającą większość obiektów w 

Europie Środkowo-Wschodniej wybudowano 

w ciągu ostatniego dziesięciolecia, co oznacza, 

że współczynnik starzenia się pod względem 

funkcjonalnym jest niski. Udział nowoczesnych 

obiektów logistycznych na wielu uznanych rynkach 

Europy Zachodniej (takich jak Rotterdam, 

Monachium czy Londyn) jest znacznie niższy. 

Wymienione rynki cieszą się wieloletnią renomą 

ośrodków handlowych i stanowią tereny pod 

zabudowę uzupełniającą z ograniczoną 

powierzchnią wolnych gruntów.

(st. kw., m) 

 

Źródło: CBRE, JLL, DTZ, Gerald Eve. Całkowita absorpcja netto na podstawie 

48 głównych rynków w Europie 
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III. PROCES STARZENIA SIĘ OBIEKTÓW 
W STANACH ZJEDNOCZONYCH 

Dojrzałość rynkowa nieruchomości 

dystrybucyjnych w Stanach Zjednoczonych 

wymaga przeprowadzenia wszechstronnej 

analizy procesu starzenia się obiektów. 

Wspomniana dojrzałość skutkuje wzajemnym 

oddziaływaniem procesów starzenia się pod 

względem lokalizacyjnym i funkcjonalnym. Już 

ponad 30 lat temu obiekty logistyczne budowano z 

myślą o obsłudze krajowych kanałów 

dystrybucyjnych i wiele spośród nich wciąż nadaje 

się do użytku.  Rozpatrując zjawisko starzenia się 

obiektów w Stanach Zjednoczonych, należy 

uwzględnić następujące dwa aspekty: 

 Wszechstronna analiza. Różnica między 

nieruchomościami przeznaczonymi do użytku 

przez klientów instytucjonalnych 

a nieruchomościami przestarzałymi nie jest 

tak znaczna, jak w innych rejonach świata, ze 

względu na zamożność kraju i wyższy 

standard budynków. 

 Mierzenie procesu starzenia się. Rozwój 

rynku i modernizacja obiektów logistycznych 

dla klientów instytucjonalnych utrudniają 

zbadanie, ile nieruchomości staje się 

przestarzałych każdego roku. 

Współczynnik starzenia się obiektów można 

oszacować na podstawie przeprowadzanych 

rozbiórek, jednak metoda ta nie oddaje w pełni 

tempa, w jakim nieruchomości ulegają 

starzeniu. Budynki likwiduje się z różnych 

powodów, m.in. w celu lepszego wykorzystania 

nieruchomości, modernizacji obiektu do klasy A 

czy w ramach zagospodarowania 

infrastrukturalnego, na przykład przy poszerzaniu 

dróg czy rozbudowie węzłów drogowych. Jednak 

dane dotyczące rozbiórek są ograniczone. W 

niniejszym raporcie przyjęliśmy zatem metodę 

jakościową. We współpracy z CBRE 

przeanalizowaliśmy szereg reprezentatywnych 

rynków, m.in. Los Angeles, Seattle, Chicago, 

Dallas, Atlantę i New Jersey. Współczynnik 

rozbiórek na powyższych rynkach wynosił każdego 

roku średnio 15-35 punktów bazowych w stosunku 

do całkowitej powierzchni magazynowej. Przy 

zastosowaniu tego współczynnika w skali całego 

rynku nieruchomości logistycznych w USA można 

oszacować powierzchnię wyburzanych budynków 

na przynajmniej 50 milionów stóp kwadratowych 

rocznie. Dla porównania, całkowita powierzchnia 

nowo wybudowanych obiektów dystrybucyjnych 

wynosiła rocznie 200-300 milionów stóp 

kwadratowych w ostatnim okresie rozbudowy. 

Szacujemy, że rozbiórki stanowią jedną szóstą 

całkowitej powierzchni nowej zabudowy. 

Powyższy współczynnik najprawdopodobniej 

zaniża rzeczywiste tempo starzenia się 

obiektów. Rozbiórki dotyczą głównie 

nieruchomości klasy C, które już są przestarzałe. 

Współczynnik starzenia bardziej precyzyjnie 

pozwoliłaby oszacować analiza tempa, w jakim 

nieruchomości przeznaczone do użytku przez 

klientów instytucjonalnych starzeją się i przestają 

być konkurencyjne, stając się nieruchomościami 

klasy C i znajdując inne przeznaczenie. Tych 

danych nie monitorowano jednak dokładnie.  

Dlatego nasze szacunki opieramy na podstawie 

fragmentarycznej oceny obecnej sytuacji na rynku. 

Aby oszacować współczynnik starzenia się 

obiektów przeznaczonych do użytku przez 

klientów instytucjonalnych, opieramy naszą 

analizę na kilku założeniach. Podzieliliśmy rynek 

na segment nieruchomości dla klientów 

instytucjonalnych oraz nieruchomości 

przestarzałych, a następnie oszacowaliśmy tempo, 

w jakim nieruchomości opuszczają tę pierwszą 

kategorię. Według danych CoStar całkowita 

powierzchnia obiektów dystrybucyjnych w USA 

wynosi 19 miliardów stóp kwadratowych. Aby 

ograniczyć wielkość rynku do samych 

nieruchomości dla klientów instytucjonalnych, 

wprowadziliśmy trzy korekty. Po pierwsze, 

wyodrębniliśmy nieruchomości na mniejszych 

rynkach, położone z dala od infrastruktury 

tranzytowej i większych skupisk ludności, a które 

stanowią 40% całkowitej powierzchni obiektów 

dystrybucyjnych w USA. Po drugie, w ramach 

dużych rynków obiektów logistycznych, niemal 

25% powierzchni dystrybucyjnej ma inne 

zastosowanie niż logistyczne (np. produkcyjne). 

Wreszcie, około 40% powierzchni dystrybucyjnej 

stanowią nieruchomości przestarzałe. Łącznie 

z powyższych danych wynika, że około jednej 

trzeciej nieruchomości na dużych rynkach, tudzież 

20% w skali całego kraju, stanowią nieruchomości 

dla klientów instytucjonalnych. Całkowita 

powierzchnia nieruchomości dla klientów 

instytucjonalnych wynosi około 4 miliardów stóp 

kwadratowych – licząc magazyny klasy 

A przeznaczone do towarów masowych oraz 

dobrze zlokalizowane nieruchomości klasy B. 
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Źródło: CoStar, obliczenia Prologis 

 
Nasze szacunki wielkości rynku nieruchomości 

dla klientów instytucjonalnych są oparte na 

szczegółowej analizie. W przeszłości 

wyodrębnienie nieruchomości o wyższej i niższej 

jakości w bazie danych w ramach rynku obiektów 

dystrybucyjnych przysparzało trudności. Obecnie 

jest to prostsze dzięki danym zebranym przez 

CoStar:  

 Szczegółowo określony rodzaj nieruchomości.  

Grupa CoStar uważnie przeanalizowała wtórne 

rodzaje zastosowania nieruchomości 

(np. dystrybucja towarów masowych a 

produkcja); 

 Klasa nieruchomości. Grupa CoStar uzupełniła 

definicje klas stosowane przez agencje 

nieruchomości własną klasyfikacją (skala 

pięciogwiazdkowa). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Źródło: CoStar, obliczenia Prologis 

 
Oczywiste jest przyporządkowanie obiektów klasy 

A do grupy nieruchomości dla klientów 

instytucjonalnych oraz obiektów klasy C do grupy 

nieruchomości przestarzałych. Jednak obiekty 

klasy B znacząco różnią się między sobą pod 

względem jakości. W tym przypadku pomocna jest 

klasyfikacja CoStar. Spośród obiektów klasy B, 40 

procent należy do kategorii jedno- i 

dwugwiazdkowych, a uważna analiza pozwala 

ujawnić w nich szereg oczywistych wyzwań 

o charakterze funkcjonalnym i lokalizacyjnym. 

Obiekty klasy B z trzema gwiazdkami różnią się 

między sobą, ale z reguły pozostają funkcjonalne. 

Ogółem szacujemy, że na dużych rynkach 

przestarzałe obiekty dystrybucyjne stanowią 

obecnie 40 procent całości. 

W USA starzenie się dotyka do 100 milionów 

stóp kwadratowych powierzchni magazynowej, 

i według nas, powoduje zmniejszenie 

powierzchni dystrybucyjnej. Całkowita 

powierzchnia obiektów dla klientów 

instytucjonalnych wynosi 4 miliardy stóp 

kwadratowych. Szacujemy, że tempo, w jakim 

nieruchomości tracą status takich obiektów, wynosi 

80-150 milionów stóp kwadratowych rocznie. 

Średni okres użytkowania nieruchomości wynosi 

przynajmniej 50 lat, ale może ulec skróceniu 

do nawet 25 lat w przypadku obiektów położonych 

w niekorzystnej lokalizacji lub o złym układzie. Z 

powyższego wynika, że współczynnik starzenia się 

wynosi 2-4 procent. Nasze szacunki dotyczące 

rozbiórek są niższe i obejmują głównie rozbiórki 

obiektów klasy C, podczas gdy proces starzenia 

się dotyczy tempa, w jakim obiekty klasy B+ 

zmieniają się w obiekty klasy C. Z zebranych przez 

nas danych szacunkowych dotyczących procesu 

starzenia się wynika, że około połowa 

rozpoczętych budów w USA ma na celu 

zastąpienie przestarzałych obiektów 

magazynowych, a druga połowa – powstanie 

nowych powierzchni. 

Współczynnik starzenia się obiektów 

w Stanach Zjednoczonych obecnie utrzymuje 

się na stałym poziomie, ale w najbliższych 

latach zacznie wzrastać. Jego wartość różni się 

w zależności od rynku. 
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Przewidywany wzrost współczynnika starzenia 

się obiektów. Nieruchomości logistyczne 

prawdopodobnie są obecnie użytkowane dłużej niż 

kiedykolwiek wcześniej, ponieważ klienci musieli 

zadowolić się dotychczas wynajmowanymi 

nieruchomościami w okresie światowego kryzysu 

finansowego i po nim, kiedy brakowało nowych 

obiektów.  Obecnie użytkowane nowoczesne 

nieruchomości pochodzą z lat 80., a w mniejszym 

stopniu także z lat  70. XX wieku, czyli ze 

szczytowego okresu inwestycji budowlanych. Czas 

użytkowania niektórych z tych nieruchomości 

dobiega końca i wkrótce staną się one 

przestarzałe. 

Wartość współczynnika starzenia różni się w 

zależności od rynku. Struktura rynków w Stanach 

Zjednoczonych – ze względu na rodzaj klienta, 

właściwości budynków (takie jak jego wielkość), 

natężenie ruchu drogowego i czas dojazdu do 

obiektu, czy też po prostu dostępność gruntów – 

sprawia, że współczynniki starzenia się obiektów 

są bardzo zróżnicowane. Rynki, na których 

wykorzystuje się zabudowę uzupełniającą, na 

przykład północne New Jersey, Los Angeles czy 

Zatoka San Francisco, charakteryzują się 

wolniejszym tempem starzenia się obiektów. Rynki 

te cechują niezwykłe współczynniki starzenia się, 

ponieważ w tym przypadku z biegiem czasu 

lokalizacje mogą zyskiwać na wartości, a ich 

przeznaczenie może zmieniać się z magazynów 

towarów masowych na obiekty klientów 

działających w przemyśle lekkim. Ewolucja rynków 

i zmiany w przeznaczeniu budynków równoważą 

efekty starzenia się pod względem funkcjonalnym 

przy jednoczesnym szybszym tempie starzenia się 

pod względem ekonomicznym. Ponadto tereny z 

zabudową uzupełniającą w połączeniu z rynkami 

o większych ograniczeniach dla podaży, takimi jak 

tereny lotniska O'Hare czy DFW, kształtują niskie 

tempo starzenia się obiektów. Dla porównania, 

niektóre rynki o niskich barierach dla podaży czy 

zachętach inwestycyjnych w postaci ulg w podatku 

od nieruchomości, takie jak Columbus, Indianapolis 

czy Memphis, charakteryzują się wyższym 

współczynnikiem starzenia się. 

WNIOSKI 

Proces starzenia się obiektów stanowi istotny 

czynnik wpływający na popyt i podaż na rynku 

dystrybucyjnym. Odgrywa on kluczową rolę w 

rozwoju klas obiektów w rozwiniętych 

gospodarkach takich jak kraje Europy czy Japonia. 

Na rozwiniętych rynkach postęp logistyczny skłania 

coraz więcej klientów do wyboru obiektów 

przeznaczonych dla klientów instytucjonalnych i 

rezygnacji ze starszych nieruchomości o złym 

układzie. Podczas gdy zapotrzebowanie na naszą 

klasę obiektów w Stanach Zjednoczonych jest 

duże, starzejące się nieruchomości stwarzają 

możliwości wymiany starszych obiektów 

magazynowych; wymiana ta dokonuje się w tempie 

100 milionów stóp kwadratowych całkowitej 

powierzchni obiektów dla klientów 

instytucjonalnych w skali roku. Oczywiście proces 

starzenia się stwarza również zagrożenia.  

Niekorzystnie zlokalizowane obiekty, które nie 

znajdują się na ścieżce rozwoju miasta ani w 

pobliżu większych skupisk ludności albo które nie 

spełniają norm układu obiektu, wysokości w świetle 

konstrukcji i innych wymogów – ryzykują utratę 

klientów i wzrost nakładów inwestycyjnych. 

Tendencje te odgrywają mniejszą rolę na rynkach 

wschodzących, które nie posiadają zaplecza 

magazynowo-logistycznego. W Stanach 

Zjednoczonych starzenie się budynków obniża 

podaż, przy czym zapotrzebowanie na obiekty 

należy zaspokoić. W Europie i Japonii 

modernizacja łańcucha dostaw powoduje 

zwiększenie popytu. W końcu, można 

zaobserwować wyraźne zapotrzebowanie na nowe 

obiekty, ponieważ bodziec strukturalny w postaci 

procesu starzenia się magazynów pokrywa się z 

niskim wskaźnikiem wolnej powierzchni na wielu 

rynkach na całym świecie. 

1 CoStar, Raport Prologis  
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działalność klientów firmy. Opracowania te poświęcone są kwestiom 
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