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Czy Polska 
powinna 
inwestować 
w powierzchnie 
magazynowe 
na wschodzie 
kraju? 

Jeśli mówimy o Polsce, jako platformie i bra
mie logistycznej na Wschód oraz rozwijamy 
infrastrukturę transportowo-drogową, kiedy 
następuje otwarcie Europy na handel z Ukrai
ną, Białorusią, a także powrotem wcześniej czy 
później do współpracy z Rosją, to takie inwesty
cje są konieczne. Jest to szansa dla rozwoju re
gionów wschodniej Polski i zmniejszenia po
ziomu bezrobocia na tzw. ścianie wschodniej. 
Inwestycje w centra magazynowe, logistyczne 
generują nowe miejsca pracy. Na ścianie 
wschodniej mamy trzy istotne ośrodki miejskie 
i akademickie - Rzeszów, Lublin oraz Białystok 
- dysponujące potencjałem siły nabywczej oraz 
zasobami ludzkimi. W tej części kraju krzyżują 
się ważne szlaki komunikacyjne sieci europej
skiej, ale i połączenia z siecią transazjatycką. 
Mamy przecież zamiar budować Via Carpatię. 

Polsce potrzeba wzrostu przewozów tranzy
towych. Taką możliwość mogą dać drożne 
i sprawne szlaki komunikacyjne oraz wysoko 
wydajna infrastruktura magazynowa, czy to bu
dowana przez znanych deweloperów magazyno
wych, czy w ramach planu budowy platform 
logistycznych ze wsparciem funduszy państwo
wych w rejonie Małaszewicz, w oparciu o już 
istniejącą infrastrukturę i bliskość ważnego 
ośrodka miejskiego Białorusi jakim jest Brześć. 
W okolicach Rzeszowa i Lublina już powstają 
inwestycje magazynowe. Panattoni inwestuje w 
Rzeszowie, tworząc nowe centrum dystrybucyj
ne o powierzchni blisko 39 tys. m2, położone w 
pobliżu autostrady A4 i drogi ekspresowej S19, 
portu lotniczego Rzeszów Jasionka i SSE. 

Najkrócej można odpowiedzieć w ten 
sposób, iż gdyby istniał popyt na magazyny 
we wschodniej Polsce to one dawno już by 
tam stały. Liczna w Polsce grupa dewelope
rów prowadzi bieżące badania rynku i wciąż 
ich wyniki wskazują, że najłatwiej można 
wynająć nowe powierzchnie magazynowe, 
a tym samym osiągnąć godziwy zysk, 
w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu, na 
Górnym Śląsku i w Polsce Centralnej. 
Z punktu widzenia logistycznego są to bo
wiem najdogodniej położone tereny, na któ
re przypada ponad 92% całkowitej podaży 
powierzchni magazynowych. 

Wskazując na wschodnią Polskę, jak gdy
by zapominamy, że zachodnią część kraju 
także trudno uznać za magazynowe eldora
do. Skromne liczbowo lokalizacje magazy
nowe można znaleźć w Szczecinie, ale już 
województwo lubuskie jest pod tym wzglę
dem białą plamą. 

Nieco lepiej przedstawia się sytuacja 
w Trójmieście, ale w porównaniu chociaż
by z Poznaniem, jest to nadal ubogi „ma
gazynowy" krewny. Ostatnio pewne na
dzieje budzi Rzeszów, lecz wciąż jest 
traktowany jako rozwijający się rynek lo
kalny. Wszystko więc zależy od położenia, 
infrastruktury transportowej, liczby lud
ności, czy potencjału gospodarczego. 
I trudno podejmować działania wbrew 
tym oczywistym przesłankom. 

Jeśli pytając o Polskę mamy na myśli 
rząd to nie powinna. Nie robiła tego rów
nież w pozostałych regionach kraju, kiedy 
był czas na planową budowę sieci centrów 
logistycznych, co więc miałoby się zmie
nić? Inwestycje magazynowe są domeną 
inwestorów prywatnych - deweloperów, 
przedsiębiorstw produkcyjnych, handlo
wych i usługowych oraz coraz częściej fun
duszy inwestycyjnych. A ci inwestorzy za
chowują się racjonalnie i budują tam, gdzie 
jest zainteresowanie i są po temu możliwo
ści. I właśnie stwarzanie warunków takich 
jak rozbudowa infrastruktury transportu, 
tworzenie klimatu dla przedsiębiorczości, 
kształcenie kadr, w tym rozwój szkolni
ctwa zawodowego, powinno być zadaniem 
państwa. 

Województwa wschodnie nadal czekają 
na poprawę infrastruktury transportu. Do
tyczy to również wschodniej części Ma
zowsza. Jakie to ma znaczenie pokazuje 
przykład województwa podkarpackiego, 
w którym wielkość komercyjnej powierzch
ni magazynowej klasy A w ostatnich 
dwóch latach podwoiła się i przekroczyła 
150 tys. nr głównie za sprawą rozwoju in
frastruktury transportu i zachęt ze strony 
specjalnych stref ekonomicznych oraz 
zainteresowania wybranych gałęzi prze
mysłu. 

Polska Wschodnia szybko staje się 
atrakcyjnym rynkiem dla inwestycji ma
gazynowych. W głównej mierze nowe 
lokalizacje magazynowo-produkcyjne 
powstają w miejscach otoczonych przez 
duże rynki zbytu. Wschodni region kra
ju oferuje intratne warunki dla tego typu 
projektów, choć kierunek ten dopiero 
stopniowo otwiera się na powstające za
potrzebowanie. Według zestawienia 
przygotowanego przez Cushman & Wa
kefield w minionym roku w Rzeszowie 
i Lublinie powstało łącznie 135 tys. m2 

powierzchni magazynowych. Jeszcze 
w tym roku dobudowanych zostanie do 
nich odpowiednio 35 i 40 tys. m2. 

Dużą rolę w rozwoju południowo-
-wschodniego regionu Polski odegrała 
ukończona niemal w całości autostrada 
A4, łącząca wschodnią i zachodnią część 
tranzytu krajowego i międzynarodowe
go. Jednym z interesujących punktów na 
mapie są także okolice Białegostoku i Ol
sztyna, ze względu na rozwój producen
tów z branży meblarskiej czy przetwór
stwa warzyw, owoców i nabiału. Obecnie 
obiekty magazynowe w tym regionie to 
„szyte na miarę" rozwiązania pod istnie
jące, rozwijające się zakłady produkcyj
ne, jednak bez udziału profesjonalnych 
operatorów logistycznych obsługujących 
kilka biznesów w jednej lokalizacji. 
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