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ECONOMIC OUTLOOK

 The Polish economy is in a position of relative 
strength compared to other economies in the EU.  
While negative growth is expected in 2009, the 
Polish economy will be less badly affected and will 
recover more quickly than most, if not all, other EU 
members.   

The Polish GDP forecast for 2009 was revised 
downwards by BMI at the beginning of April from   
-0.4% to -2.7%. Whilst GDP growth remained mildly 
positive in Q1 2009 at 0.8%, falls in consumer 
spending and industrial production are expected 
to result in significant negative GDP growth in Q2 
and Q3. The revised BMI forecast for 2009 is above 
the average within the EU27, and within CEE EU 
members where only Czech Republic and Slovakia 
have higher forecast growth rates for 2009.

Poland is expected to recover quickly from the 
downturn with positive GDP growth forecasts for 
2010 and 2011 of 1.3% and 4.3% respectively. 
These are the highest of any EU27 country and 
reflect the relative health of Poland’s banking system 
and its limited reliance on trade compared to other 
economies in the region. 

In response to the worsening situation in the 
Polish economy, the Zloty base interest rate was 
cut by 0.25% to 3.50% in June. The weak Złoty 
is increasing the cost of servicing Swiss Franc 
denominated household mortgages (which reduces 
consumer spending) and Euro denominated 
commercial rents.

Unemployment rate in Poland is on a par with the 
average within the EU27, but is expected to rise.

PRZEGLĄD EKONOMICZNY

Sytuacja gospodarcza Polski jest relatywnie 
silna w porównaniu do innych krajów UE.  Pomimo 
że w 2009 spodziewany jest negatywny wzrost 
PKB, polska gospodarka  mniej ucierpi i szybciej się 
zregeneruje niż większość, jeśli nie wszystkie, kraje 
członkowskie UE.

Prognozy PKB dla Polski na rok 2009 były 
obniżone przez BMI na początku kwietnia z  -0,4% 
do -2,7%. Podczas gdy w pierwszym kwartale 
2009 wzrost PKB pozostał lekko pozytywny i 
wyniósł 0,8%, oczekiwany spadek konsumpcji i 
produkcji przemysłowej spowoduje zdecydowanie 
negatywny wzrost PKB w drugim i trzecim kwartale. 
Zrewidowane prognozy BMI na rok 2009 są powyżej 
średniej dla UE27, a spośród krajów środkowo 
i wschodnioeuropejskich UE jedynie Czechy i 
Słowacja mają wyższe prognozy wzrostu na rok 
2009. 

Economic Brief - Poland 
Zarys ekonomiczny - Polska 

2006 2007 2008 2009f 2010f
GDP growth  
Wzrost PKB 6.2% 6.6% 4.9% -2.7% 1.3%

Industrial production growth 
Wzrost produkcji przemysłowej 12.0% 9.6% 8.5%f -6.5% 2.1%

Inflation 
Inflacja 1.0% 2.5% 4.3% 2.2% 1.9%

Unemployment rate 
Stopa bezrobocia 14.8% 11.2% 9.5% 13.5% 10.7%

Private final consumption growth 
Wzrost konsumpcji prywatnej 4.7% 5.2% 3.0% -3.5% 1.7

Retail sales growth 
Wzrost sprzedaży detalicznej 11.9% 16.0% 12.9% n/a n/a

Source: CSO, f - forecasts according to Business Monitor International, July 2009
Źródło: GUS, f - prognozy wg Business Monitor International, czerwiec 2009
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INvEsTMENT MarKET

 The volume of investment activity fell by more 
than 45% during 2008 to €1.7 billion, approximately 
1/3 of the €4.9 billion transacted at the market’s 
peak in 2006. To date, few sales have completed 
during 2009 with buyers and owners at a standoff 
which is expected to continue until Q4.

Yields are judged to have moved out by more 
than 100 basis points during 2008 and from the 
perspective of owners able to take a long term 
view, having good debt service cover and an 
understanding with their bank regarding LTV, there 
is little motivation to sell. 

Buyers now require a greater return on their 
equity and are holding back in expectation of further 
falls in value. The gap between what vendors are 
willing to sell at and purchasers are willing to buy at 
is between 50 – 100 basis points.

Przewiduje się, że Polska szybko wyjdzie 
z recesji i będzie miała pozytywny wzrost PKB 
wynoszący w 2010 1,3% i 4,3% w 2011. Wskaźniki 
te są najwyższe ze wszystkich 27 krajów UE i 
odzwierciedlają relatywnie zdrowy system bankowy 
w Polsce i ograniczony wpływ obrotów z zagranicą 
na PKB w porównaniu z innymi gospodarkami 
regionu.

W odpowiedzi na pogarszającą się sytuację 
polskiej gospodarki, stopy procentowe zostały 
obniżone w czerwcu o 0,25% do poziomu 3,50%. 
Słaba złotówka podwyższa koszty obsługi kredytów 
gospodarstw domowych zaciągniętych we frankach 
szwajcarskich (obniżając tym samym wydatki 
konsumpcyjne) oraz denominowane w Euro czynsze 
komercyjne.

Stopa bezrobocia w Polsce jest na poziomie 
średniej dla UE27 jednak oczekiwany jest jej 
wzrost.

RYNEK INwEstYCYjNY

Wartość transakcji inwestycyjnych spadła o 
ponad 45% w 2008 roku do 1,7 mld €, co stanowi 
około 1/3 wartości rekordowego roku 2006, kiedy 
osiągnęła ona 4,9 mld €. W roku 2009 do dzisiaj 
zostało zamkniętych niewiele transakcji sprzedaży 
ze względu na rozbieżne oczekiwania kupujących i 
sprzedających, oczekuje się, że sytuacja ta utrzyma 
się do końca czwartego kwartału.

Ocenia się, że stopy kapitalizacji wzrosły 
o ponad 100 punktów bazowych w 2008, co 
stanowi małą motywację do sprzedaży z punktu 
widzenia właścicieli, którzy mogą pozwolić sobie 
na długoterminowe spojrzenie mając dobre 
zabezpieczenie obsługi długu oraz osiągnęli 
porozumienie z bankiem odnośnie przekroczenia 
wskaźnika długu do wartości nieruchomości.

Kupujący wymagają teraz większego zwrotu na 
kapitale własnym i wstrzymują decyzje o zakupie 
oczekując dalszego spadku wartości. Luka pomiędzy 
oczekiwaniami sprzedających i kupujących mieści 
się w granicach 50-100 punktów bazowych.

Zainteresowanie zaczeło skupiać się na 
projektach wysokiej jakości lub projektach, których 
właściciele mają problemy finansowe. Do dzisiaj 
zanotowano niewiele transakcji sprzedaży przez 
inwestorów lub deweloperów mających przejściowe 
problemy, ale dalsze prawdopodobne spadki 
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Focus has shifted towards high quality assets 
and distressed situations. To date there has been 
little activity in the ‘distressed’ market but, with the 
likelihood of further falls in values investors and 
developers may be forced to make sales in order to 
pay down debt. 

Fund managers are wary of making too early 
a recommendation to get back in to property and 
are more likely to hold off until values are clearly 
on the upswing. Individuals and private property 
companies investing their own money might make 
an earlier return to the market if the fundamentals 
appear right. 

Activity may pick up towards the end of the 
year as banks and institutions with lending and 
investment targets loosen their purse strings – but 
only for those investments with limited or even no 
downside risk.  

OffICE MarKET
warsaw

 During the first half of 2009 174,100 m² of new 
office space was delivered to the market taking the 
total stock to 3.15 million m².  The majority, some 
51% of the total, was delivered in the Mokotów or 
Upper South zone.

A further 86,000 m² of supply is forecast during 
the second half 2009. The majority of supply will be 
outside of the City Centre zones. Mokotów and Al. 
Jerozolimskie (South West) will receive the greatest 
share of new supply at 70% and 19% respectively. 

wartości mogą zmusić wlaścicieli do sprzedaży, aby 
spłacić swoje długi.

Zarządzający funduszami są ostrożni w 
rekomendowaniu inwestycji w nieruchomości i 
preferują wstrzymanie decyzji dopóki nie stanie 
się oczywiste, że ich wartości zaczynają rosnąć. 
Osoby i firmy prywatne, które inwestują własne 
pieniądze mogą wrócić wcześniej na rynek jeśli 
jego fundamenty będą odpowiednie. 

Aktywność może rosnąć wraz ze zbliżaniem się 
do końca roku, ponieważ banki i instytucje muszą 
zrealizować swoje założenia budżetowe dotyczące 
pożyczek i inwestycji, jednak będą to inwestycje o 
bardzo organiczonym ryzyku.

RYNEK bIuROwY
warszawa

 W pierwszej polowie 2009 zostało oddanych 
do użytku ponad 174 100 m2 nowej powierzchni 
biurowej, co spowodowało wzrost całkowitych 
zasobów do 3,15 mln m2. Większość nowej podaży, 
czyli około 51% została oddana na Mokotowie w 
strefie Południowej Górnej.

W drugiej połowie 2009 roku na rynku pojawi się 
kolejne 86 000 m2. Większość nowej powierzchni 
zlokalizowana będzie poza strefami centrum miasta. 
Największy udział w nowej podaży będzie mieć 
Mokotów i Al. Jerozolimskie (Strefa Południowa 
Zachodnia), odpowiednio 70% i 19%. 
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Despite turmoil in the financial markets, 2008 was 
a record year in terms of letting activity with a 7% 
increase year on year in take-up to ca 520,000 m².  
With low vacancy of ca 3% throughout the year the 
vast majority of transactions, ca 42%, were signed 
prior to a building’s completion. The majority of 
deals were signed in the Upper South (Mokotów) 
and South West (Jerozolimskie / Żwirki i Wigury). 

The majority of letting activity in 2008 originated 
from the financial, business services and public 
sectors. With the financial and business service 
sectors no longer driving demand, the volume of 
lettings will be significantly lower this year. Take up 
in H1 2009 was 108,900 m², a fall of 55% year-on-
year.

Whilst ‘take-up’ measures deals signed, net 
absorption measures the change in total leased 
space. As such, net absorption is a better proxy for 
the strength of demand for space in the market and 
can be compared more effectively with vacancy and 
new supply.

The true extent to which reduced supply owing 
to a lack of development financing, slowing occupier 
demand and increased space for sublet will impact 
the market is difficult to predict. Based on historic 
market performance and macroeconomic forecasts 
King Sturge has produced a three year absorption 
and vacancy projection.

  
Absorption was higher in 2006, 2007 and 2008 

than it had been since 1999, driving vacancy below 
3% in 2008. Vacancy has since risen sharply (4.5% 
in Q1 2009) and we forecast this to rise above 
7% by the end of 2009.  We expect the vacancy 
rate to stabilise in 2010 at around 8.0% as market 
conditions for occupiers improve, strengthening 
demand sufficiently to absorb most of the reduced 
supply coming to market. 

Pomimo złych wiadomości z rynków finansowych 
rok 2008 był rekordowy pod względem popytu. 
Wynajęto wówczas około 520 000 m2, co oznacza 
7% wzrost w stosunku do roku 2007. Niski,  
utrzymujący się przez cały rok na poziomie 3%, 
wskaźnik pustostanów spowodował, że ok. 42% 
wszystkich transakcji zostało podpisanych przed 
ukończeniem budynków. Większość umów najmu 
dotyczyła budynków zlokalizowanych w Strefie 
Górnej Południowej (Mokotów) i Południowej 
Wschodniej (Jerozolimskie / Żwirki i Wigury).

Popyt w 2008 generowany był głównie przez 
rynek finansowy, usługi oraz sektor publiczny. 
Wraz z zatrzymaniem popytu z ich strony, ilość 
powierzchni wynajętej w tym roku znacznie się 
obiniżyła. Popyt w pierwszej połowie 2009 wyniósł 
108 900 m² i spadł o 55% względem analogicznego 
okresu roku poprzedniego.

Podczas gdy „popyt” określa wielkość 
podpisanych umów, absorbcja netto mierzy różnicę 
w całkowitej ilości powierzchni wynajętej. Zatem, 
absorbcja netto jest lepszą zmienną określającą 
siłę popytu na powierzchnię na rynku i może być 
efektywniej porównana z poziomem pustostanów i 
nowej podaży.

Trudno prognozować realny poziom do jakiego 
ograniczona podaż, wynikająca z braku finansowania 
budowy, malejącego popytu ze strony najemców i 
rosnącej ilości powierzchni na podnajem, wpłynie na 
rynek. Bazując na historycznych danych rynkowych 
i przewidywaniach makroekonomicznych, King 
Sturge opracowało prognozę absorbcji i pustostanów 
na następne trzy lata.
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Previously many companies had employed for 
growth and leased additional space to accommodate 
their business forecast requirements. In the face 
of a worldwide crisis in the financial sector and a 
slowing economy companies are not only adopting 
a more cautious approach and deferring expansion 
decisions but are also returning space to the 
market for sublet. This increase in sublet space 
puts downward pressure on rents and reduces 
absorption but is not reflected in the vacancy rate 
by the Warsaw Research Forum. We estimate 
that there is currently 51,000 m2 of sublet space 
available, representing ca 1.6% of total stock.

Prime city centre rents peaked in mid - 2008 at ca 
€34/m²/month. The rapid increase in rents in 2007 
and the first half of 2008 was driven largely by low 
availability of space, although the full impact on local 
businesses was hidden by the Zloty’s appreciation 
against the Euro in which the majority of rents are 
denominated. Following the rapid fall in occupier 
demand and the increase in space available to sub-
lease, prime rents now stand at ca €22/m², a fall of 
ca 35%. 

Rents have reduced most in the city centre where 
previous growth had been highest. Faced with 
economic uncertainty, owners of existing buildings 
or tenants looking to sublet are motivated to sign 
softer deals rather than hold out for better terms 
in the future. Furthermore, with banks increasingly 
requiring pre-lease agreements prior to loan draw 
down and construction commencement, developers 
may be forced to offer more attractive packages 
than of late. The Warsaw Office Rent Abacus 
illustrating quoting, headline and effective rents is 
shown below.

Najwyższa absorbcja od 1999 była w 2006, 
2007 i 2008, co pociągneło za sobą spadek 
pustostanów poniżej 3% w 2008. Od tego czasu 
wskaźnik pustostanów zdecydowanie wzrósł (4,5% 
w pierwszym kwartale 2009).  Dalszych wzrostów do 
poziomu przekraczającego 7% spodziewamy się do 
końca 2009. Oczekujemy, że poziom pustostanów 
ustabilizuje się w 2010 na poziomie około 8,0% 
ponieważ lepsze warunki na rynku dla najemców 
wystarczająco zwiększają popyt, by zaabsorbować 
większość z ograniczonej podaży, jaka pojawi się 
na rynku.

Poprzednio wiele firm zwiększało zatrudnienie 
i wynajmowało dodatkową powierzchnię, aby 
dostosować się do planów dynamicznego rozwoju 
firmy. W obliczu światowego kryzysu na rynku 
finansowym i spowolnienia gospodarczego, 
firmy nie tylko przyjmują ostrożniejsze założenia 
i wstrzymują plany rozwoju, ale i zwracają na 
rynek wynajętą powierzchnię przeznaczając ją 
na podnajem. Ten wzrost w ilości powierzchni na 
podnajem zwiększa presję czynszową i zmniejsza 
absorbcję, jednak nie jest odzwierciedlony we 
wskaźniku pustostanów wg Warszawskiego Forum 
Analityków. Szacujemy obecnie wielkość dostępnej 
powierzchni na podnajem na 51 000 m², co stanowi 
około 1,6% całkowitej powierzchni biurowej. 

Czynsze w najlepszych centralnych lokalizacjach 
osiągnęły szczyt na poziomie około €34/m²/miesiąc 
w połowie 2008. Szybki wzrost czynszów w 2007 i 
pierwszej połowie 2008 był spowodowany głównie 
niską dostępnością nowoczesnej powierzchni 
biurowej, jednak nie można było zanotować jaki to 
miało wpływ na lokalne firmy z powodu aprecjacji 
złotówki względem euro, w której to walucie 
wyrażane są zazwyczaj czynsze. Następstwem 
gwałtownego spadku popytu ze strony najemców 
oraz rosnącej ilości powierzchni dostępnej na 
podnajem, jest spadek w najlepszych lokalizacjach 
do poziomu około €22/m²/miesiąc, spadek o około 
35%.

 
Największe redukcje czynszów miały miejsce 

w Centrum, gdzie poprzednio zanotowano 
ich największy wzrost. W obliczu niepewności 
ekonomicznej właściciele istniejących budynków i 
najemcy chcący podnająć powierzchnię są raczej 
zmotywowani do podpisania elastycznych umów niż 
czekać na lepsze warunki w przyszłości. Co więcej, 
banki wymagają coraz częściej umów przednajmu 
przed udzieleniem finansowania i rozpoczęciem 
budowy, co może spowodować, że deweloperzy 
mogą oferować bardziej atrakcyjne oferty niż 
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For further details of the three year absorption 
and vacancy forecast please contact Mark Freeman, 
mark.freeman@kingsturge.com

regional Cities

 Total regional stock grew by 322,700 m² (ca 
30%) in 2008 to 1.39 million m².  Net absorption for 
the year was 290,000 m² which reflected a strong 
level of demand in the market.   Another 123,000 
m² has already been delivered during the first half 
of 2009.  Demand had been buoyed by expanding 
bank, insurance and business services, together with 
BPO (Business Process Offshoring) relocations.

The slowing economy has weakened demand 
(only 44,200 m² of net absorption in H1) and this, 
combined with high levels of new supply, has lead to 
a sharp rise in vacancy rates.  Combined vacancy 
across the 6 major regional cities rose from 3.7% 
at the end of Q4 2008 to 8.6% in H1 2009.  The 
good news is that a part of the new space coming 
to market is pre-let which should limit its impact on 
vacancy. For example, 65% of the 51,800 m² to be 
delivered to the market in Krakow during 2009 is 
already committed.

wcześniej. Abakus czynszowy dla powierzchni 
biurowej w Warszawie przedstawiający czynsze 
wywoławcze, nominalne i efektywne przedstawiony 
jest poniżej.

W sprawie szczegółów dotyczących trzyletniej 
prognozy absorpcji i wskaźnika pustostanów 
proszę kontaktować się z Markiem Freemanem,  
mark.freeman@kingsturge.com

Miasta regionalne

 Całkowite zasoby powierzchni biurowej wzrosły 
w 2008 w miastach regionalnych o 322 700 m² (ok. 
30%) do 1,39 mln m². Absorbcja netto wyniosła 
290 000 m², co było odzwierciedleniem wysokiego 



www.kingsturge.com 7

To some extent, greater availability is a positive. 
Increasing pressure on firms to cut costs may 
encourage further BPO relocations to Poland from 
Western Europe. Such relocations typically have a 
short lead in time and availability of accommodation 

is crucial to the process.  Access to an educated, 
skilled workforce at a reasonable cost is of great 
importance from a BPO perspective. In recent 
years, near full employment in some business 
sectors such as finance and real estate services, 
rising salaries and a strengthening Zloty had begun 
to erode Poland’s competitive advantage. With the 
Zloty now weaker and rising unemployment across 
most sectors, this situation has improved.   

poziomu popytu na rynku. Dodatkowe 123 000 m² 
zostało oddane do użytku w pierwszej połowie 
2009. Popyt podtrzymywał szybki rozwój sektora 
bankowego, ubezpieczeniowego i usług finansowych 
oraz przenoszenie centrów BPO (Business Process 
Offshoring).

Zwalniająca gospodarka osłabiła popyt (jedynie 
44 100 m² absorbcji netto w pierwszej połowie), 
co wraz z wysokim poziomem nowej powierzchni 
prowadzi do dużego wzrostu poziomu pustostanów. 
W sześciu największych miastach regionalnych 
wzrosły one z 3,7% na końcu czwartego kwartału 
2008 do 8,6% na koniec 1 połowy 2009. Dobra 
wiadomość jest taka, że część nowej powierzchni 
oddawanej do użytku jest wynajęta umowami 
przedwstępnymi, co powinno ograniczyć jej wpływ 
na poziom pustostanów. Przykładowo 65% z 
51 800 m2, które mają być ukończone w Krakowie 
w 2009 jest już zajęta.

Do pewnego stopnia większa dostępność 
powierzchni może być pozytywna. Wzrastająca 
presja firm na obniżenie kosztów, może zachęcić 
centra usług (BPO) z Zachodniej Europy do 
dalszych relokacji do Polski. W takich przypadkach 
dostępność  wolnych powierzchni jest decydująca 
ze względu na szybkie tempo przeprowadzek 
centrów BPO. Z ich punktu widzenia dostępność 
wykształconej, wykwalifikowanej siły robocznej za 
rozsądne pieniądze jest również bardzo istotna. 
W ostatnich latach niemal pełne zatrudnienie w 
niektórych sektorach biznesu takich jak finanse i 
obsługa rynku nieruchomości wraz z rosnącymi 
wynagrodzeniami oraz umacniającą się złotówką, 
zaczeły osłabiać konkurencyjność Polski. Obecnie 
sytuacja poprawiła się w związku ze słabszą 
złotówką oraz rosnącym bezrobociem we wszystkich 
sektorach gospodarki.
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INDustRIAL MARKEt

More than 1.3 million m2 of warehouse and 
logistics space was delivered to the market in 2008 
and a further 843,900 m² in H1 2009 taking total stock 
to almost 6.0 million m², a 50% increase over the 
five quarters since the end of 2007. Net absorption 
was 1.2 million m² and 190,000 m² in 2008 and H1 
2009 respectively.  Towards the end of 2008 and the 
beginning of 2009, the combination of a continuing 
heavy weight of supply and falling demand have 
meant that vacancy has risen significantly.

Aside from Warsaw, the major markets are 
Upper Silesia, Central Poland, Wielkopolska and 
Lower Silesia. New supply in H1 2009 in these four 
markets accounted for over 70% of the total. 

We estimate that there is currently ca 160,000 m2 
of warehouse space under construction which 
represents ca 3% of total current stock. With 
banks adopting very stringent lending policies 
and weakening occupier demand, projects in a 
large number of locations have been put on hold, 
postponed or cancelled. Where a bank is willing 
to offer financing then typically they require the 
developer to have at least 50% of the space pre-
let.  

The minimum lease length on many properties 
has been extended from 3 to 5 years depending 

RYNEK POwIERZCHNI MAGAZYNOwYCH

 Ponad 1,3 mln m2 nowoczesnej powierzchni 
magazynowej zostało oddanych do użytku w 2008 
roku, a następne 843 900 m2 w pierwszej połowie 
2009, zasoby wzrosły tym samym do około 
6 milionów m2. Stanowi to wzrost o 50% w ciągu 
pięciu kwartałów od końca 2007 roku. Absorbcja 
netto wyniosła 1,2 mln m² w 2008 i 190 000 m² 
w pierwszej połowie 2009. Do końca 2008 i na 
początku 2009  kombinacja szybko rosnącej podaży 
i malejącego popytu oznaczała znaczny wzrost 
pustostanów.

Poza Warszawą największymi rynkami są Górny 
Śląsk, Centralna Polska, Wielkopolska i Dolny 
Śląsk. Podaż w pierwszej poł. 2009 na tych czterech 
rynkach stanowiła 70% całości.

Szacujemy, że obecnie w trakcie budowy znajduje 
się około 160 000 m2 powierzchni magazynowej, 
co stanowi około 3% całkowitych zasobów. 
Ze względu na bardzo rygorystyczne warunki 
kredytowania stosowane obecnie przez banki oraz 
słabnący popyt najemców, w wielu lokalizacjach 
nowe projekty zostały wstrzymane, przesunięte 
w czasie bądź odwołane. Jeśli bank skłonny jest 
finansować projekt, wymaga zazwyczaj, aby na 

Major New Logistics Parks Completed in H1 2009 
Największe parki logistyczne wybudowane w 1 poł. 2009 

Market 
region

Logistics park's name
(developer)  

Nazwa parku 
logistycznego (deweloper)

size (m2) 
wielkość 

(m2)

Warsaw Zone 3 
Warszawa Strefa 3

ProLogis Park Błonie II 
(ProLogis) 51,264

Warsaw Zone 2 
Warszawa Strefa 2

Tulipan Park Warszawa 
(Segro) 50,300

Wielkopolska Panattoni Park Poznań II 
Żerniki (Pannatoni) 47,600

Upper Silesia 
Górny Śląsk

ProLogis Park Chorzów 
(ProLogis) 46,188

Upper Silesia 
Górny Śląsk

ProLogis Park Chorzów 
(ProLogis) 42,292

Upper Silesia 
Górny Śląsk

Tulipan Park Gliwice 
(Segro) 42,200

Lower Silesia 
Dolny Śląsk

ProLogis Park
Wrocław III (ProLogis) 36,846

Upper Silesia 
Górny Śląsk

Panattoni Park Mysłowice 
(Panattoni) 33,415

Central Poland 
Polska Centralna

Europolis Park Poland
Central (Europolis) 32,000

Lower Silesia 
Dolny Śląsk

Panattoni Park Wrocław 
(Panattoni) 31,554

Source: King Sturge 
Źródło: King Sturge
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on location. Developers now also require higher 
guaranties either in the form of a deposit or bank 
guarantee.

H1 2009 saw just 190,000 m² of absorption 
as 843,900 m² of space came to market. This fall 
in demand from the previous quarter came as 
industrial occupiers reduced or postponed decisions 
on requirements following huge year on year falls 
in industrial production in January and February 
(15.3% and 14.6% respectively) and uncertainty 
in the retail sector.  This weak occupier demand, 
combined with an extremely large amount of new 
supply, drove vacancy upwards from 7.7% in mid 
2008 to 18.6% in H1 2009.

Increasing vacancy will undoubtedly put 
downward pressure on rents across the market. 
However, increasing vacancy may also create 
opportunities for 3PLs, for whom instant availability 
of space is often the key to winning a tender, to move 
into sub-markets where vacancy (and therefore 
choice and availability) was previously very low. 

The strongest take-up across the market in H1 
2009 was for space ranging from 5,000 – 15,000 m2. 
The number of transactions for this size range varied 
from 13 in Lower Silesia to 30 in Warsaw Zones II 
and III. The demand for smaller space was strongest 
in Warsaw, where the majority of transactions were 
signed for space below 5,000 m2. Warehouse space 
up to 1,000 m2 is the most popular in Warsaw, Zone 
1, where 8 transactions were signed in H1 2009. 

przynajmniej 50% powierzchni były podpisane 
umowy przedwstępne. 

Minimalna długość umowy w wielu nierucho-
mościach została wydłużona z 3 do 5 lat w zależno-
ści od lokalizacji. Deweloperzy obecnie wymagają 
również wyższych zabezpieczeń umów w formie 
depozytu lub gwarancji bankowej.

Absorbcja w pierwszym kwartale 2009 
wyniosła jedynie 190 000 m² ponieważ do użytku 
zostało oddanych 843 900 m². Spadek w popycie 
względem poprzedniego kwartału  pojawił się gdy 
najemcy magazynowi zredukowali lub przełożyli 
decyzje o swoich wymaganiach w związku z dużym 
rocznym spadkiem w produkcji przemysłowej w 
styczniu i lutym (odpowiednio 15,3% i 14,6%) oraz 
niepewnością w sektorze handlowym. Słaby popyt 
ze strony najemców wraz z bardzo dużą ilością 
nowej powierzchni spowodował wzrost wskaźnika 
pustostanów z 7,7% w połowie 2008 do 18,6% w 
pierwszej połowie 2009.

Rosnące pustostany bez wątpienia obniżą presję 
na czynsze na rynku. Jednakże, stworzą również 
szanse dla firm logistycznych, dla których stała 
dostępność powierzchni jest często kluczem do 
wygrania przetargu, aby przenieść się w lokalizacje 
regionalne, gdzie pustostany (a co za tym idzie 
wybór i dostępność) były poprzednio bardzo niskie.

Największy popyt w pierwszej poł. 2009 roku na 
wszystkich rynkach odnotowano na powierzchnię 
od 5 000 m2 do 15 000 m2. Liczba transakcji na 
takie powierzchnie waha się od 13 na Dolnym 
Śląsku do 30 w Warszawie w Strefie 2 i 3. Popyt na 
mniejszą powierzchnię dotyczy głównie Warszawy, 
gdzie większość transakcji podpisywana jest na 
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Historically the highest rents are found in the 
Warsaw region, especially Zone 1 (up to 10 km from 
the City Centre) where the majority of transactions 
are for space of less than 5,000 m². Currently, rents 
in this area are between €5.00 – €6.25/m2/month.  
Rents in logistics hubs outside major Polish cities 
vary between €3.00 to €6.00/m2/month largely 
according to location.

If, as expected, the supply pipeline slows and 
the Polish economy makes a swift recovery from 
the economic downturn, a medium term increase 
in rental levels is expected for stock in popular 
locations. 

rETaIL MarKET

Despite a dip in retail sales in Q1, Q2 has shown 
some signs of recovery with the overall result for the 
first half of the year mildly positive at +0.4%.  

Current consumer confidence and forecast 
consumer confidence for the coming 12 months 
(as measured by consumers’ opinions on a number 
of issues including personal financial stability and 
national macroeconomic performance) is shown on 
the graph below. The blue line on the chart below 
represents current consumer confidence. The 
green line represents confidence for the coming 
year.  Both measures fell in March to new four 
and five year lows respectively before recovering 
and steadying in April, May and June. The margin 
between the blue and lower, green line illustrates 
the degree of pessimism regarding the future. This 
margin reached a high in February and has since 
narrowed steadily. 

powierzchnię do 5 000 m2. Moduły magazynowe 
do 1 000 m2 są najpopularniejsze w Warszawie, 
Strefie 1, gdzie w 1 poł. 2009 zawarto 8 takich 
transakcji.

Historycznie najwyższe czynsze są w Warszawie, 
w szczególności w Strefie 1 (do 10 km od Centrum), 
gdzie większość transakcji dotyczy powierzchni 
mniejszych niż 5 000 m². Obecnie czynsze w tym 
regionie siegają 5,00 – 6,25€/m2/miesiąc. Czynsze 
w lokalizacjach logistycznych poza głównymi 
polskimi miastami wahają się od €3.00 to €6.00/m2/
miesiąc zależąc głównie od lokalizacji.

Jeśli nastąpi spodziewany spadek tempa wzrostu 
podaży, a polska gospodarka szybko wyjdzie z 
kryzysu, oczekiwany jest średnioterminowy wzrost 
poziomu czynszów w istniejących projektach 
w popularnych lokalizacjach. 

 

RYNEK POwIERZCHNI HANDLOwYCH

Pomimo spadku sprzedaży detalicznej w 
pierwszym kwartale 2009, drugi kwartał pokazał 
pewne oznaki ożywienia; końcowy wynik za 
pierwszą połowę roku był lekko pozytywny i wyniósł 
+0.4%.

Bieżący oraz wyprzedzający  wskaźnik ufności 
konsumenckiej (wyrażony jako opinia konsumentów 
dotycząca kwestii takich jak zmiana swojej sytuacji 
finansowej oraz ogólnej sytuacji ekonomicznej 
kraju) jest pokazany na wykresie obok. Niebieska 
linia na wykresie oznacza bieżący wskaźnik 
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The increase in consumer confidence over 
recent months is at least in part down to improving 
conditions on the world stock markets. While 
improving consumer confidence and investor 
sentiment is undoubtedly positive news for retailers, 
rising unemployment, forecast by BMI to reach 
13.5% by the end of 2009 (currently estimated at 
11.2%), will continue to put pressure on consumer 
spending. 

In anticipation of falling revenues, many retailers 
have curbed ambitious expansion plans and 
attempted to renegotiate rents only recently agreed 
with developers and centre owners. 

 
Perhaps as big a problem for retailers as falling 

sales is the weakness of the Zloty relative to the Euro. 
As the Zloty has weakened, Euro denominated rents 
became significantly more expensive in real terms 
with the rent burden in local currency increasing by 
ca 15% in 2008. Those retailers with turnover based 
rents are likely to fare best except where upwards 
only ‘ratchet’ clauses fix their rent for the year based 
on a percentage of last year’s sales. 

In Q1 2009 the first retail failures were observed. 
Monnari Trade (with fashion brands Molton, 
Monnari and Pabia), Galeria Centrum of Vistula 
Group, Semax Group (with Deep, Hot Oil and Vabbi 
Factory Outlet mid market brands) and Reporter and 
Cossimo Martinelli of Gino Rossi Group announced 
bankruptcies. 

What for most are difficult times may create 
opportunities for some such as budget brands TK 
Maxx, Takko and Charles Voegele, all of whom 
plan openings in Poland and will now face less 
competition. Others less affected by the current 
economic difficulties are likely to be both food and 
non-food discounters and factory outlets.

ufności konsumenckiej. Czerwona linia oznacza 
wyprzedzający wskaźnik ufności konsumentów na 
następny rok. Obydwa wskaźniki spadły w marcu 
do najniższego poziomu od odpowiednio czterech 
i pięciu lat, zanim ożywiły się i ustabilizowały 
w kwietniu, maju i czerwcu. Różnica pomiędzy 
niebieską i niższą, zieloną linią ilustruje poziom 
pesymizmu dotyczącego przyszłości. Różnica ta 
osiągneła wysoki poziom w lutym i od tego czasu 
stale się pomniejsza. 

Wzrost wskaźnika ufności konsumenckiej 
w ostatnich miesiącach jest przynajmniej 
częściowo spowodowany polepszającymi się 
warunkami na światowych rynkach papierów 
wartościowych. Podczas gdy rosnący wskaźnik 
ufności konsumenckiej oraz nastrój inwestorów 
są pozytywnymi wiadomościami dla handlowców, 
rosnące bezrobocie, które według prognoz BMI 
wzrośnie do 13,5% do końca 2009 (obecnie 
szacowane jest na 11,2%), będzie dalej negatywnie 
wpływało na wydatki konsumpcyjne.

Wielu handlowców spodziewając się malejących 
obrotów ograniczyło ambitne plany rozwoju i stara 
się renegocjować z deweloperami i właścicielami 
centrów handlowych niedawno ustalone czynsze.

Słabość złotówki względem euro jest dla 
detalistów prawdopodobnie równie dużym problem 
jak spadająca sprzedaż. Wraz z osłabieniem 
złotego, czynsze denominowane w euro stały się 
w rzeczywistości znacznie droższe, czynsz płacony 
w lokalnej walucie wzrósł o około 15% w 2008. 
Detaliści, w przypadku których wysokość czynszu 
uzależniona jest jedynie od osiąganych obrotów 
powinni poradzić sobie lepiej. Wyjątkiem są sytuacje, 
gdy umowy najmu przewidują czynsz od obrotu 
jedynie w pierwszym roku, ustalając wysokość 
czynszu minimalnego na rok następny na podstawie 
procentu od sprzedaży w roku poprzednim.

W pierwszym kwartale obserwowaliśmy pierwsze 
poważne niepowodzenia operatorów handlowych. 
Wniosek o upadłość zgłosiły w tym okresie m.in. 
Grupa Monnari Trade (z marką Molton, Monnari 
i Pabia), Galeria Centrum z Grupy Vistula, Grupa 
Semax (z markami Deep, Hot Oil i Vabbi Factory 
Outlet) oraz Reporter i Cossimo Martinelli z grupy 
Gino Rossi.

Co dla jednych jest trudnym okresem, drugim 
stwarza szanse. Tańsze marki takie jak TK Maxx, 
Takko i Charles Voegele, które planują otwarcia w 
Polsce, będą teraz odczuwały mniejszą konkurencję. 
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Modern retail stock in the forty largest Polish cities 
is estimated by King Sturge at ca 6.5 million m² or 
587 m² per thousand inhabitants. In the 10 largest 
cities the average modern retail provision is over 
700 m² per thousand inhabitants, which can be 
accounted for by higher average earnings.  

The chart over page, illustrates the relationship 
between stock/capita and salary. Red markers 
indicate the current position and blue markers the 
position at the end of 2010, based on forecast 
retail provision. Despite Warsaw having over 
1.3 million m² of modern retail space there appears 
to be little evidence of over supply.

In the current climate the pace of openings of 
modern retail stock is set to slow over the next two 
years with ca 35% of all planned developments 
already put on hold due to lack of financing.  

Inni mniej dotknięci przez trudniejsze czasy to 
zapewne dyskonty i outlety, zarówno spożywcze jak 
i poza spożywcze.

Nowoczesna powierzchnia handlowa w 
czterdziestu największych miastach oszacowana 
jest przez King Sturge na około 6,5 mln m² lub 587 m² 
na tysiąc mieszkańców. W 10 największych miastach 
nowoczesna powierzchnia handlowa wynosi średnio 
ponad 700 m² na tysiąc mieszkańców, co jednak jest 
uzasadnione przez wyższe od średniej zarobki.

Wykres na górze strony, ilustruje związek 
pomiędzy liczbą powierzchni handlowej na osobę 
i wynagrodzeniami. Punkty czerwone wskazują 
stan aktualny, natomiast granatowe prognozę 
powierzchni handlowej na koniec roku 2010. 
Pomimo że Warszawa ma ponad 1,3 mln m² 
nowoczesnej powierzchni handlowej niewiele 
wskazuje na to, że jest przesycona.

 
W obecnej sytuacji tempo otwarć nowoczesnych 

obiektów handlowych ulegnie spowolnieniu w ciągu 
następnych dwóch lat. Obecnie wstrzymano 
realizację około 35% powierzchni w planowanych 
obiektach z powodu braku finansowania.
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