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Całkowite zasoby 
powierzchni magazynowej

11,8 miliona 
m kw.

Stopa pustostanów 

5,9%
(wzrost o 50 p.b. rdr.)

Popyt brutto

47% wzrost rdr.

 Zasoby nowoczesnej 
powierzchni magazynowej 
i przemysłowej w Polsce na 
koniec 1 poł. 2017 r. wyniosły ok. 
11,8 miliona m kw.
 

 Największymi rynkami są: 
Warszawa (3,3 miliona m kw.), 
Górny Śląsk (2,1 miliona m kw.), 
Poznań (1,7 miliona m kw.), 
Polska Centralna (1,5 miliona m 
kw.) i Wrocław (1,5 miliona m kw.).

 W pierwszej połowie br. do 
użytkowania zostało oddanych 

prawie 800 000 m kw., o 17% 
więcej niż w analogicznym 
okresie roku ubiegłego.

 Obecnie w budowie jest 
rekordowa ilość powierzchni 
(ponad 1,6 miliona m kw.) 
realizowana w 53 projektach. 
Zdecydowana większość 
powierzchni w budowie (ponad 
3/4) jest już wynajęta.

 Popyt brutto w pierwszej 
połowie roku sięgnął prawie 
1,9 miliona m kw., o 47% 

więcej niż w analogicznym okresie 
ubiegłego roku.

 Absorpcja netto w pierwszej 
połowie br. wyniosła ok. 737 
700 m kw., o 20% więcej niż 
w analogicznym okresie roku 
poprzedniego.

 Stopa pustostanów wyniosła 
5,9%, co oznacza niewielki wzrost 
rok do roku. Najwyższy wskaźnik 
odnotowano w Szczecinie (8,9%), 
Poznaniu (8,8%), Krakowie (8,4%) 
oraz Wrocławiu (8,1%).

 Czynsze bazowe pozostają 
stabilnei zawierają się w przedziale 
od 2,60 EUR/ m kw./miesiąc 
do 4,10 EUR/m kw./miesiąc 
w przypadku modułów BIG 
BOX. Za niewielkie moduły (SBU) 
w Warszawie trzeba zapłacić 
nawet 5,25 EUR/m kw./miesiąc.

 Czynsze efektywne również 
ustabilizowały się w przedziale od 
1,80 EUR/m kw./miesiąc do 3,00 
EUR/ m kw./miesiąc za moduły 
BIG BOX oraz do 4,80 EUR/m 
kw./miesiąc w przypadku SBU.

Powierzchnia w budowie

1,6 miliona
m kw.

Market in Minutes
Rynek powierzchni magazynowych 
i przemysłowych w Polsce
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Wykres 1

Zasoby, powierzchnia w budowie i stopa pustostanów w 1 poł. 2017 r.

Wykres 2

Zasoby wg regionu w 1 poł. 2017 r.

Wykres 3

Popyt brutto wg regionu w 1 poł. 2017 r.

Największy rynek 
– Warszawa:  

3,3 miliona m kw.

Najwięcej powierzchni 
w budowie – Warszawa:  

367 600 m kw.

Najwyższa stopa  
pustostanów – Szczecin

8,9%

Najniższa stopa  
pustostanów*
– Polska Centralna

0,5%
Najwyższa absorpcja 
netto – Polska Centralna 

128 700 m kw 

Najwyższy popyt
- Polska Centralna 

455 200 m kw.

*Wśród  rozwiniętych rynków.
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Region Park Najemca
Powierzchnia
(m kw.)

Górny Śląsk Panattoni BTS Amazon Amazon 135 000

Polska Centralna
Panattoni BTS Casto-
rama

Castorama 101 700

Polska Centralna Panattoni BTS BSH BSH 79 000

Zachód Panattoni BTS H&M H&M 60 000

Polska Centralna P3 Piotrków Kuehne+Nagel 55 800

Największe transakcje w 1 poł. 2017 r.

Dynamiczny rozwój rynku magazynowego trwa.

Kolejny rok z rzędu obserwujemy kilkunastoprocentowy przyrost powierzchni magazynowej na wynajem. W pierwszej 
połowie br. zasoby powierzchni magazynowej wzrosły o 12% w stosunku do pierwszej połowy zeszłego roku. Region 
Warszawy pozostaje największym rynkiem w kraju, ale jego udział zmalał z 49% w 2007 r. do 28% obecnie. Ostatnio można 
zaobserwować zainteresowanie ze strony najemców lokalizacjami poza głównymi rynkami, szczególnie w pobliżu granicy 
z Niemcami, gdzie budowane są obiekty np. dla H&M, BMW czy Reuss-Seifert.

Jak zmienią się 
pustostany do końca 
roku?

Stopa pustostanów od 2014 r. 
pozostaje stabilna w okolicach 5,0 - 
6,0%. Mimo wzmożonej aktywności 
deweloperów popyt nadąża za 
podażą. Trend ten powinien się 
utrzymać w nadchodzących 
miesiącach.

Jaki będzie popyt na 
koniec roku?

W pierwszej połowie br. popyt 
był prawie o połowę wyższy niż 
w analogicznym okresie roku 
ubiegłego m.in. dzięki kilku 
spektakularnym transakcjom typu 
BTS. Oczekujemy, że zeszłoroczny 
wynik zostanie pobity.

Region Park Deweloper
Powierzchnia
(m kw.)

Szczecin
Panattoni BTS Amazon 
Szczecin

Panattoni 161 000

Górny Śląsk
Panattoni BTS Amazon 
Sosnowiec

Panattoni 135 000

Szczecin Goodman BTS Zalando Goodman 130 000

Polska Centralna Panattoni BTS BSH Panattoni 79 000

Warszawa II
Panattoni Park Grodzisk 
III

Panattoni 66 100

Zachód Panattoni BTS H&M Panattoni 60 000

Największe projekty w budowie w 1 poł. 2017 r.

Jak będą się 
kształtować czynsze 
w najbliższej przyszłości?

Czynsze na rynku powierzchni 
magazynowych od dłuższego 
czasu pozostają stabilne. Mimo 
dynamicznego rozwoju rynku 
nie przewidujemy zmian stawek 
czynszowych do końca roku.

  Kondycja rynku nieruchomości 
magazynowych w Polsce nadal jest 
bardzo dobra. Polski rynek wciąż 
nie jest nasycony i ma potencjał 
do dalszego rozwoju. Spadające 
bezrobocie może stymulować rozwój 
białych plam na magazynowej 
mapie Polski, gdyż część najemców 
może skusić lepszy dostęp do 
pracowników w tych regionach. 
Rynek napędza też dynamiczny 
rozwój sektora e-commerce, który 
potrzebuje zaplecza magazynowego 
i logistycznego. Nic nie wskazuje 
na to, by koniunktura miała się 
w najbliższym czasie odwrócić. 
Co więcej obecny rok ma 
szansę być jeszcze lepszym od 
poprzedniego. 

Wojciech Zoń, Dyrektor, Dział Powierzchni 
Magazynowych i Przemysłowych, Savills
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7.1%
Stopa bezrobocia 

(czerwiec 2017 r.)

3,7% 
Prognozowany wzrost PKB w 2017 r.

POLSKA – KLUCZOWE INFORMACJE 

6,8%
Prognozowany wzrost sprzedaży

detalicznej w 2017 r.  

12 - 15%
Prognozowany wzrost sektora

e-commerce w 2017 r.
  

(March 2017 )

4,5%
Wzrost produkcji przemysłowej

(czerwiec 2017 r.)

5,5%
Prognozowany wzrost produkcji 

przemysłowej w 2017 r.
(Czerwiec 2017 r.)

1,5%
Wskaźnik cen towarów i usług

konsumpcyjnych
(czerwiec 2017 r.)

 

Kontakty Savills

Tomasz Buras
Dyrektor Zarządzający
+48 22 222 4000
tburas@savills.pl

Wojciech Zoń
Dyrektor, Dział Powierzchni 
Magazynowych 
i Przemysłowych
+48 603 089 414
wojciech.zon@savills.pl

Savills plc
Savills to jedna z wiodących firm doradczych na globalnym rynku nieruchomości. Obecnie zatrudnia 31 000 specjalistów w ponad 700 biurach na całym świecie. 
Publikacja została przygotowana przez Savills i ma wyłącznie charakter informacyjny. Kopiowanie, modyfikowanie i używanie wszelkich jej części lub całości, jak również wykorzystywanie informacji zawartych 
w publikacji jako podstawy do jakiejkolwiek umowy, prospektu emisyjnego lub innego dokumentu bez uprzedniej zgody jest zabronione. Mimo że podjęto wszelkie starania w celu zapewnienia dokładności 
publikacji, firma Savills nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty bezpośrednie lub wynikające z jej użytkowania. Treść jest ściśle prawnie chroniona prawami autorskimi, a reprodukcja całości lub części 
w jakiejkolwiek formie jest zabroniona bez pisemnej zgody Savills.

4,2% 
Wzrost PKB w 1 kw.  2017 r.  

(1.7 million in Warsaw)

PLN 4,508
Przeciętne wynagrodzenie brutto  

w sektorze przedsiębiorstw  
(czerwiec 2017 r.)
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