
Marke tView

1 kw. 2020r.

Rynek powierzchni 
magazynowych w Polsce



MARKETVIEW

Czy sektor logistyczny okaże się największym wygranym 
w obliczu pandemii?

Polski rynek powierzchni przemysłowo - logistycznych
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• Pierwszy kwartał 2020 r. bez odczuwalnych skutków
epidemii w sektorze, prognozowane kolejne półrocze z
niższymi wynikami i większymi wyzwaniami w
porównaniu do ostatnich rekordowych 3 lat na rynku.

• Niewielki wpływ pandemii COVID-19 na operacje w
centrach dystrybucyjnych, większość centr
magazynowych pracowała bez zmian. Część
zakładów produkcyjnych została zamknięta, lecz w
większości przypadków produkcja została lub ma
zostać niebawem wznowiona.

• Wzrost zapotrzebowania na powierzchnię
magazynową przez firmy z branży e-commerce oraz
logistyków ich obsługujących. Przewidywany
zwiększony popyt na usługi kurierskie.

• Budowy wcześniej rozpoczęte są kontynuowane, część
zaplanowanych nowych projektów spekulacyjnych
wstrzymana ze względu na niepewność gospodarczą.

• Możliwy spadek kosztów budowy i wydłużone procesy
budowlane, problemy z fizycznymi odbiorami
powierzchni.

• Ze względu na trudną sytuację na rynku część firm,
głównie z branż handlowej i motoryzacyjnej może
wnioskować o czasową redukcję lub rozłożenie w
czasie czynszów magazynowych.

• Potrzeba przeformułowania łańcuchów dostaw ze
względu na zwiększony popyt na handel elektroniczny i
sprzedaż wysyłkową.

• Zmiana nawyków konsumenckich, m.in. zwiększone
zainteresowanie sektorem e-grocery, czyli internetowych
zakupów spożywczych, co może przełożyć się na
zwiększony popyt na obiekty logistyczne i wzrost
znaczenia logistyki w dłuższej perspektywie.

• Z uwagi na fakt, że niemożliwe jest przewidzenie
czasu trwania pandemii, do wszelkich prognoz należy
podejść z ostrożnością. Przy dużej niepewności
obecna sytuacja wymusza innowacyjność nowych
strategii działania tak, by wyjść z kryzysu silniejszym.

Podsumowanie

Całkowita podaż 18.850.000 mkw.

Nowa podaż w 1 kw. 2020 r. 421.000 mkw.

W budowie 2.170.000 mkw.

Wskaźnik pustostanów 7,02%

Popyt w 1 kw. 2020 r. 1.095.500 mkw.

1,1 mln mkw.2,17 mln mkw.

Tabe la 1. Rynek magazynowy w Polsce  w liczbach

Źródło: CBRE, 1 kw. 2020 r.

18,85 mln mkw. 421 tys. mkw.

PODSUMOWANIE RYNKOWE

WZROST ZNACZENIA 
USŁUG LOGISTYCZNYCH

INTEGRACJA ŁAŃCUCHÓW 
DOSTAW

E-COMMERCE GŁÓWNYM 
KANAŁEM SPRZEDAŻY

NAJEMCY HANDLOWI 
I PRODUKCYJNI 
NAJBARDZIEJ DOTKNIĘCI
PRZESUNIĘCIE W CZASIE 
NOWYCH PROJEKTÓW 
WYSOKI WOLUMEN 
INWESTYCYJNY

TRENDY

*strzałki wskazują na zmianę w stosunku do 4 kw. 2019 r.
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RYNEK MAGAZYNOWY W POLSCE 1 KW. 2020

Źródło: CBRE, 1 kw. 2020 r.

Wykre s 1. Podaż powie rzchni magazynowej w Polsce
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POLSKA REGIONALNA
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RYNEK MAGAZYNOWY W POLSCE 1 KW. 2020

Wykre s 2. Popyt na powie rzchnie  magazynowe i wskaźnik pustostanów
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Źródło: CB RE, 1 kw. 2020 r.
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Disclaimer: CBRE oświadcza, iż informacje zawarte w raportach pochodzą ze źródeł, które uważa za wiarygodne, jakkolwiek prawdziwość informacji nie 
została przez CBRE zweryfikowana i związku z tym CBRE nie gwarantuje ani nie zapewnia, że informacje te są prawdziwe. Jakiekolwiek przewidywania, 
opinie, założenia, oszacowania zawarte w raportach zostały podane jedynie dla przykładu i nie odzwierciedlają aktualnej ani przyszłej sytuacji na rynku. Ani 
CBRE ani jakikolwiek jej reprezentant, lub pracownik CBRE nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Klienta powstałe na skutek wykorzystania 
w jakikolwiek sposób raportów w całości lub w części.

RYNEK MAGAZYNOWY W POLSCE 1 KW. 2020
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