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Popyt 
 

Na półmetku 2017 roku, polski rynek magazynowy jest coraz bliżej 

kolejnego rekordu. Obserwowane w I kwartale wysokie tempo 

rozwoju przybrało na sile, przekładając się na zanotowany 

w II kwartale popyt brutto w wysokości 864 000 m², osiągając 

w całym pierwszym półroczu łącznie 1,72 miliona m². Był to 

największy wynik odnotowany w historii rynku zarówno pod 

względem popytu brutto jak i netto. Co ciekawe, popyt generowany 

był głównie przez nowe umowy oraz ekspansje (76% całkowitego 

popytu), które w II kwartale osiągnęły poziom 659 000 m². Częściowo 

było to wynikiem licznych transakcji typu BTS, które dotyczyły ponad 

30% wynajętej powierzchni.  

Zgodnie z Indeksem Aktywności Łańcucha Dostaw*, 

przygotowywanym przez JLL, prognoza dla Polski do końca 

III kwartału zakłada minimum 20%-owy wzrost popytu rok do roku. 

 

W II kwartale firma Panattoni utrzymała swoją dominującą pozycję 

pod względem wynajętej powierzchni, osiągając 46%-owy udział 

w popycie netto (56% popytu netto w całym półroczu 2017). 

Bez zaskoczenia, najbardziej aktywnymi najemcami pozostają sieci 

handlowe, operatorzy logistyczni oraz firmy z branży lekkiej 

produkcji. Był to kolejny kwartał, kiedy przedstawiciele sektora 

handlu detalicznego (uwzględniając e-commerce) osiągnęli 

największy udział w rynku (34,1%). 

 

Popyt brutto (m²) 

Źródło: JLL, magazyny.pl, II kwartał 2017 
 

Najbardziej popularnym rynkiem wśród najemców w II kwartale 

2017 roku była Centralna Polska, gdzie wynajęto 282 000 m², 

co stanowi 43% popytu netto w Polsce. Dzięki tak wysokiemu 

wynikowi w ostatnim kwartale, Centralna Polska wysunęła się na 

pozycję lidera po pierwszej połowie roku, wyprzedzającym tym 

samym Górny Śląsk, Warszawę oraz Wrocław. 

W przeciwieństwie do regionu Centralnej Polski, Wrocław i Górny 

Śląsk zanotowały największe spowolnienie wśród polskich rynków, 

gdzie popyt spadł kolejno o 70% i 58% w porównaniu z poprzednim 

kwartałem. 

 

Wschodzące rynki kontynuowały swój rozwój, z wynajmem 

w ramach nowych umów na poziomie 78 000 m² łącznie w Opolu, 

Lubuskim, na Kujawach i Podkarpaciu. 

 

Popyt w regionach w I poł. 2017 (m²) 

 
Źródło: JLL, magazyny.pl, II kwartał 2017  
 

Największe umowy w II kwartale 2017 r. zawarte zostały 

w projektach należących m.in. do Panattoni, P3, Goodman i Segro. 

Trzy z pięciu transakcji przekraczających powierzchnię 30 000 m² 

dotyczyły projektów typu BTS. Umowy najmu obejmujące duże 

moduły (powyżej 10 000 m²) pojawiały się głównie 

w najpopularniejszych lokalizacjach, jednak część powierzchni 

wynajęta została na mniejszych rynkach: w Lubuskiem (32 000 m²) 

oraz w Szczecinie (20 000 m²). 

 

Największe transakcje najmu w II kw. 2017 r. 

Źródło: JLL, magazyny.pl, II kwartał 2017 
 

Podaż 

Na koniec pierwszego półrocza 2017, zasoby rynku 

magazynowego w Polsce osiągnęły 11,9 miliona m², co plasuje 

Polskę na ósmej pozycji wśród europejskich rynków. Po 

rekordowej wielkości nowej podaży w Q1, która wynosiła 

538 000 m², w II kwartale ilość powierzchni oddanej do użytku 

zmniejszyła się, osiągając 177 000 m². 

Największy wzrost zasobów powierzchni magazynowej 

odnotowały rynki: Okolice Warszawy (48 000 m²), Trójmiasto, 

Kraków i Poznań. Nową powierzchnię do użytkowania przekazało 

sześciu deweloperów, w tym 7R Logistic, Panattoni, P3, Prologis, 

SEGRO oraz Waimea Holdings. 

 

Dane te nie wskazują jednak na długoterminowe spowolnienie, 

o czym świadczy rekordowo wysoka powierzchnia budowanych 

obecnie budynków.
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Castorama Panattoni Park Stryków Nowa umowa 101 700 

Kuehne & Nagel P3 Piotrków Nowa umowa 55 800 

OBI Panattoni BTS Łódź Nowa umowa 50 700 
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* Kompleksowy indeks skonstruowany na podstawie wskaźników ekonomicznych oraz danych dotyczących łańcucha dostaw, stworzony przez EMEA Industrial & Logistics Group 

w celu krótkoterminowej prognozy zapotrzebowania na przestrzeń logistyczną (centra dystrybucyjne) w Europie. Aby dowiedzieć się więcej o procesie powstawania i metodologii 
wykorzystanej przy tworzeniu indeksu, prosimy o zapoznanie się z dokumentem Europejskiego Indeksu Łańcucha Dostaw. 

http://www.jll.eu/emea/en-gb/services/property-types/logistics-industrial/supply-chain/index
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Największy udział w powierzchni w budowie, wynoszącej 

1,66 miliona m², ma Panattoni wraz z partnerami (58%). Warto 

jednak zauważyć, że prawie połowa powierzchni budowanej przez 

Panattoni to projekty typu BTS. Udział pozostałych pojedynczych 

deweloperów w realizowanej powierzchni nie przekracza 8%. 

Najpopularniejszymi rynkami, gdzie powierzchnia w budowie 

przekracza 200 000 m² są Okolice Warszawy, Górny Śląsk, Szczecin 

i Centralna Polska. 

W Szczecinie zdecydowana większość realizowanej powierzchni 

jest rezultatem dwóch wyjątkowo dużych projektów BTS dla 

potentatów sektora e-commerce: Amazon i Zalando. 

Stopniowy wzrost obserwowany jest również na wschodządych 

rynkach: w regionie Kujaw, Lubuskiem, Lublinie i Opolu budowane 

jest kolejne 115 000 m² powierzchni magazynowej.  

 

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

Źródło: JLL, magazyny.pl, II kwartał 2017 
 

Z uwagi na duży udział projektów BTS, tylko 24% powierzchni 

będącej aktualnie w budowie, powstaje na zasadach 

spekulacyjnych. Deweloperzy decydują się na rozpoczęcie 

inwestycji niezabezpieczonych umowami najmu głównie 

w popularnych lokalizacjach, takich jak Warszawa, czy Górny Śląsk. 

Pięć obiektów o łącznej powierzchni 102 000 m² to projekty w pełni 

spekulacyjne. Inwestycje niezabezpieczone umowami najmu 

znajdują się jednak również w mniej popularnych regionach jak 

Trójmiasto oraz Kujawy (łącznie 53 000 m²). 

Nie zmienia się sytuacja na rynkach rozwijających się 

(Podkarpacie, Lublin, Szczecin i Lubuskie), gdzie dominują umowy 

typu BTS i powierzchnia jest w 100% zabezpieczona. 

 

Struktura własnościowa istniejących zasobów 

Źródło: JLL, magazyny.pl, II kwartał 2017 

W II kwartale 2017 r. struktura własnościowa nie uległa większym 

wahaniom. Ponad 55% istniejącej powierzchni nadal jest w rękach 

pięciu największych rynkowych graczy (Prologis, Panattoni, Segro, 

Logicor i Goodman) oraz ich partnerów JV, jednak dzięki oddaniu 

do użytku wielu nowych projektów, Panattoni zepchnęło firmę 

SEGRO z drugiego miejsca wśród największych właścicieli. 

 
Wskaźnik pustostanów w II kwartale 2017 r. spadł o 0,6 p.p., 

osiągając w Polsce średnio 5,8%. Większość rynków nie 

odnotowała znaczących zmian, za wyjątkiem Wrocławia, gdzie 

wskaźnik wzrósł zauważalnie z 8% do  9,4% oraz Kujaw, gdzie 

osiągnął 5,3% wobec 4,6% w I kwartale. Największe spadki 

pustostanów odnotowane zostały w Trójmieście, gdzie 

współczynnik niewynajętej powierzchni spadł aż o 6 p.p. i osiągnął 

4,5%. Wraz z brakiem nowej podaży, na rozwijających się rynkach 

poziom pustostanów pozostał bez zmian. 

 

Czynsze  
 

Wysokość bazowego czynszu w II kwartale 2017 r. utrzymywała się 

na niezmienionym poziomie, jednak obserwować można 

nieznaczny wzrost na rynku Górnego Śląska. Bez zmian, najdroższe 

powierzchnie magazynowe znajdziemy w Warszawie (miasto) oraz 

w Krakowie, gdzie czynsze wahają się odpowiednio pomiędzy 

4,1-5,1 €/ m²/ miesiąc i 3,8-4,5 €/ m²/ miesiąc. Najniższe stawki 

wynajmu wielkopowierzchniowych obiektów oferowane są w 

Centralnej Polsce (2,6-3,2 € / m² / miesiąc oraz na rynkach Poznania 

(2,8-3,5 €/ m2/ miesiąc) i Górnego Śląska (2,8-3,6 €/ m2/ miesiąc). 

Pojawia się jednak niewielka presja zwiększania wysokości czynszu. 

Powyższe kwoty nie uwzględniają oferowanych przez właścicieli 

kontrybucji i stanowią podstawę do negocjacji. 

 

Czynsze bazowe w regionach (€ / m² / miesiąc) 

 

Źródło: JLL, magazyny.pl, II kwartał 2017
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