
POLSKA NA 
TLE EUROPY
RYNEK BIUROWY W UJĘCIU 10-LETNIM 

RAPORT 2014



2

Miniona dekada była okresem znaczących zmian ekonomicznych jak i politycznych 

w Polsce. 1 maja 2014 roku minęło 10 lat od wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. 

Był to okres intensywnego rozwoju naszej gospodarki, skutkujący wzrostem PKB 

niemal o połowę. Istotnym bodźcem był napływ inwestycji zagranicznych, których 

skumulowana wartość w ostatniej dekadzie przekroczyła 100 mld EUR. Rozwojowi 

gospodarczemu towarzyszył wzrost zapotrzebowania na nowoczesną powierzchnię 

biurową. Obecnie jej całkowite zasoby w Polsce są ponad dwukrotnie wyższe niż tuż 

przed wstąpieniem do UE, bowiem zasadniczo zmieniło się postrzeganie Polski jako 

miejsca do lokowania biznesu. W ciągu minionej dekady Polska ugruntowała swoją 

pozycję jako atrakcyjna lokalizacja dla inwestycji, stwarzając szansę dla dynamicznego 

wzrostu sektora biurowego. Ewolucja polskiego rynku nieruchomości biurowych 

w minionym dziesięcioleciu polegała nie tylko na rozwoju zasobów Warszawy 

i poprawie ich jakości, ale również na stopniowym kształtowaniu się regionalnych 

ośrodków biurowych.

Dodatkowo, za sprawą zmian na rynku kapitałowym po wejściu Polski do UE, 

w ciągu minionej dekady dynamicznie rozwijał się rynek inwestycyjny w sektorze 

nieruchomości. W rezultacie Polska stała się największym rynkiem inwestycyjnym 

w Europie Środkowej i Wschodniej. Warto również podkreślić, że kraj wciąż poprawia 

swoją pozycję i aktualnie jest notowany na 10. miejscu wśród liderów europejskiego 

rynku inwestycyjnego.

GOSPODARKA
Analiza podstawowych wskaźników 

ekonomicznych w ostatniej dekadzie 

wskazuje na zasadnicze zmiany w polskiej 

gospodarce. Warto zwrócić uwagę, że 

w tym okresie polska gospodarka urosła 

blisko o połowę, odnotowując najwyższą, 

obok Słowacji, stopę wzrostu PKB 

wśród krajów Unii Europejskiej (UE). Kraje 

europejskie, które przystąpiły do Unii w 

tym samym czasie (UE-9), osiągnęły w 

ciągu ostatnich dziesięciu lat średni wzrost 

gospodarczy na poziomie 28% i rozwijały 

się znacznie dynamiczniej niż kraje „starej 

Unii”, które w analogicznym okresie 

odnotowały średni wzrost gospodarczy na 

poziomie 11% (wykres 1).

Zniesienie barier w przepływie kapitału 

i zwiększone bezpieczeństwo obrotu 

gospodarczego znacząco podniosły 

atrakcyjność inwestycyjną Polski na arenie 

międzynarodowej, co przełożyło się na 

ponad 2,5-krotnie zwiększony napływ 

bezpośrednich inwestycji zagranicznych 

do Polski. W latach 2001-2003, 

poprzedzających wstąpienie do UE, wartość 

bezpośrednich inwestycji zagranicznych 

(BIZ) w Polsce wynosiła średnio około 

5 mld EUR rocznie, natomiast w okresie 

członkostwa Polski w Unii Europejskiej 

średnia roczna wartość BIZ wzrosła 

do 11 mld EUR. Warto jednocześnie 

podkreślić, że wartość tych inwestycji przed 

akcesją Polski do UE stanowiła 2,4% PKB, 

natomiast po wejściu naszego kraju do Unii 

osiągnęła 4,4% PKB. Zwiększony napływ 

bezpośrednich inwestycji zagranicznych 

miał bezpośrednie przełożenie na wzrost 

zapotrzebowania na powierzchnię 

biurową i rosnącą dynamikę rozwoju 

sektora biurowego. Dopiero od 2012 roku 

odnotowano ograniczony napływ BIZ, 

jednakże Polska w tym okresie pozostawała 

liderem pod względem liczby miejsc 

pracy stworzonych dzięki inwestycjom 

zagranicznym w Europie Środkowej 

i Wschodniej (wykres 2).

Na zmianę postrzegania kraju na tle regionu 

w oczach inwestorów w dużym stopniu 

wpłynął fakt, iż Polska była jedynym krajem 

Unii Europejskiej, który w 2009 roku nie 

popadł w recesję gospodarczą. W ciągu 

minionych 10-ciu lat, od momentu wejścia 
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do UE, wzrost gospodarczy w Polsce 

utrzymywał się powyżej średniej unijnej, 

natomiast od 2007 roku przekraczał również 

średnią państw członkowskich UE-9 

(wykres 3).

W 2013 roku w rankingu Bloomberga* 

Polska została uznana za najlepszy kraj do 

prowadzenia biznesu w Europie Środkowej 

i Wschodniej. Z kolei w raporcie FDI 

Intelligence**, Polska zajęła szóstą pozycję 

jako najlepsze miejsce dla projektów 

zagranicznych w Europie. Podkreśla się, 

że największe polskie miasta niezmiennie 

cieszą się mocną pozycją wśród najbardziej 

atrakcyjnych lokalizacji dla inwestycji 

zagranicznych w Europie. 

RYNEK BIUROWY
Miniona dekada to na polskim rynku 

nieruchomości biurowych okres 

intensywnego rozwoju. Pozytywne zmiany 

dotyczyły zarówno rynku stołecznego, jak 

również coraz wyraźniej zarysowujących 

się ośrodków regionalnych. Zasoby 

nowoczesnej powierzchni biurowej w Polsce 

w ciągu ostatnich 10-ciu lat powiększyły 

się ponad dwukrotnie z (2,7 mln m2 do 

7,14 mln m2). Jednocześnie podniosła 

się jakość realizowanych inwestycji 

komercyjnych, zmieniły się parametry 

techniczne projektów biurowych, znacząco 

wzrosła liczba zagranicznych podmiotów 
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WYKRES 1 

Skumulowana zmiana PKB w regionie 
2004-2013

Źródło: Eurostat

* Best Countries for Business 2013, Bloomberg

** Global Outlook Report 2013, FDI Intelligence

Źródło: NBP

Źródło: Eurostat
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WYKRES 2 

Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce 
2001-2013 (mln EUR)

WYKRES 3 

Zmiana PKB 
2004-2013

“ W ciągu minionej 
dekady Polska 
ugruntowała 
swoją pozycję 
jako atrakcyjna 
lokalizacja dla 
inwestycji”
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inwestujących w sektorze biurowym. 

Przede wszystkim zmieniło się postrzeganie 

Polski jako miejsca do lokowania biznesu, 

a Warszawa dołączyła do grona istotnych 

ośrodków biznesowych Europy (wykres 4).

WARSZAWA

Z całkowitymi zasobami biurowymi 

szacowanymi na około 4,12 mln m2, rynek 

nowoczesnej powierzchni biurowej w 

Warszawie utrzymał swoją pozycję lidera 

wśród najważniejszych rynków Europy 

Środkowej, wyprzedzając m.in. Pragę 

(2,96 mln m2) czy Budapeszt (3,10 mln m2) 

i zmniejsza stopniowo dystans do dobrze 

rozwiniętych rynków Europy Zachodniej. 

Na początku 2004 roku, przed akcesją 

Polski do Unii Europejskiej, zasoby 

nowoczesnych powierzchni biurowych 

w Warszawie wynosiły około 1,9 mln m2. 

Już wówczas wynik ten plasował stolicę 

Polski na pierwszym miejscu wśród krajów 

Europy Środkowej, z ponad 30% przewagą 

nad Pragą i Budapesztem. Blisko połowę 

istniejącej podaży stanowiły wówczas 

budynki biurowe zrealizowane w latach 

90., natomiast udział powierzchni klasy 

A, systematycznie wzrastający od 1998 

roku, wynosił około 33%. W ponad połowie 

budynków stawki czynszów były w tym 

czasie denominowane w dolarach. Choć 

na rynku funkcjonowało już wówczas wielu 

zagranicznych inwestorów, ich udział w 

rynku nie był tak znaczący jak obecnie, 

a rynek inwestycyjny znajdował się we 

wczesnym stadium rozwoju.

Poprawa wiarygodności inwestycyjnej 

kraju i atrakcyjności polskiego rynku, 

która nastąpiła po wejściu do UE, 

przyciągnęła do Polski licznych inwestorów 

zagranicznych, zarówno potencjalnych 

najemców, jak i deweloperów. Po 2004 

roku nastąpiło wyraźne ożywienie na 

warszawskim rynku najmu powierzchni 

biurowej, co przełożyło się na rosnący 

wolumen transakcji i zdecydowany 

wzrost absorpcji powierzchni biurowej. 

W rezultacie, po akcesji do struktur UE, 

obserwowano trend szybko obniżających 

się pustostanów. W odpowiedzi na 

znaczący wzrost zainteresowania najmem 

powierzchni biurowej w Warszawie 

i spadek pustostanów, nastąpiło ożywienie 

aktywności deweloperskiej, które 

utrzymywało się aż do 2009 roku. W wyniku 

światowego kryzysu, w 2009 roku popyt 

na powierzchnię biurową gwałtownie się 

obniżył i przez 3 lata utrzymywał się na 

stosunkowo niskim poziomie. Natomiast 

od 2012 roku systematycznie poprawia 

się kondycja sektora biurowego, a 

warszawski rynek ponownie wszedł 

w fazę dynamicznego wzrostu. Podaż 

powierzchni biurowej rośnie w wyjątkowo 

szybkim tempie, przy towarzyszącym jej 

systematycznym wzroście absorbcji wolnej 

powierzchni (wykres 5). 

Zestawienie zasobów powierzchni biurowej, 

współczynnika pustostanów i stawek 

czynszów za najlepsze powierzchnie 

biurowe, umożliwia pokazanie pozycji 

rynkowej Warszawy w odniesieniu do 

wybranych rynków europejskich. Warszawa 

jest zdecydowanie mniejszym rynkiem 

z wyższym wskaźnikiem pustostanów niż 

dobrze rozwinięte rynki Europy Zachodniej. 

Z drugiej strony Warszawa wypada 

korzystnie na tle wybranych stolic krajów 

Europy Środkowej i Wschodniej jako rynek 

“ Zmieniło się 
postrzeganie Polski 
jako miejsca do 
lokowania biznesu, 
a Warszawa 
dołączyła do grona 
istotnych ośrodków 
biznesowych 
Europy.”

II POŁ. 2013

I POŁ. 2004

PONAD DWUKROTNY
WZROST
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Zasoby biurowe w wybranych 
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Źródło: Knight Frank
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o większych zasobach powierzchni biurowej 

i wyższych stawkach czynszu, z niższym 

poziomem pustostanów (wykres 6).

Choć ewolucja warszawskiego 

rynku biurowego w kierunku rynku 

w pełni dojrzałego nadal trwa, analiza 

podstawowych wskaźników rynkowych 

wskazuje na olbrzymi potencjał rozwojowy 

Warszawy jako lokalizacji biurowej oraz na 

utrzymującą się wysoką dynamikę wzrostu. 

Warszawa pozostaje największym rynkiem 

biurowym Europy Środkowej i Wschodniej 

Źródło: Knight Frank
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WYKRES 5 

Absorpcja netto, nowa podaż i współczynnik pustostanów w Warszawie 
2003-2014p

zarówno pod względem wolumenu 

transakcji najmu, jak i istniejących zasobów 

powierzchni biurowej. W ciągu minionej 

dekady zasoby nowoczesnych biur w 

Warszawie uległy podwojeniu. Żaden 

z rozwiniętych rynków biurowych Europy 

Zachodniej nie rozwijał się tak dynamicznie. 

Według szacunków Knight Frank w minionej 

dekadzie średnioroczna stopa wzrostu 

zasobów biurowych w Warszawie wyniosła 

około 6%, a na rynek wpływało co roku 

przeciętnie blisko 240.000 m2. Warto 

jednocześnie zwrócić uwagę, że w Berlinie, 

„Warszawa znajduje 
się w połowie drogi 
między rynkami 
Europy Środkowej 
a rynkami Europy 
Zachodniej.”

WYKRES 6 
Zasoby (mln m2), współczynnik pustostanów i stawka czynszu za najlepsze powierzchnie biurowe w wybranych 
miastach europejskich 
(IV kw. 2013)
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Bruksela 13,3 mln
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Źródło: Knight Frank
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Wiedniu, Amsterdamie czy Frankfurcie, 

rynkach o zdecydowanie większej skali 

od Warszawy, średni wolumen rocznej 

podaży był zdecydowanie niższy (od 

104.000 m2 w Amsterdamie do 217.000 m2 

we Frankfurcie), a średnioroczne tempo 

wzrostu zasobów w tych miastach nie 

przekraczało 1,5%. Na największych 

rynkach Europy Zachodniej, gdzie wolumen 

nowej podaży znacząco przekraczał 

średnią dla Warszawy, dynamika wzrostu 

zasobów oscylowała wokół 1% (z wyjątkiem 

Monachium). Zdecydowanie większa 

dynamika wzrostu charakteryzowała 

natomiast rynki biurowe Europy Środkowej 

- Budapeszt i Pragę, które podobnie 

jak Warszawa, w ciągu minionej dekady 

podwoiły swoje zasoby biurowe i rozwijały 

się w tempie odpowiednio 8,7% i 7,4% 

rocznie (wykres 7).

Porównanie Warszawy do wybranych 

stolic europejskich pod względem 

wolumenu zawieranych transakcji najmu 

i ilości dostępnej powierzchni wskazuje 

na duży potencjał warszawskiego rynku 

biurowego. Warszawa wyróżnia się na tle 

innych rynków nadwyżką wolumenu najmu 

nad ilością wolnej powierzchni na rynku. 

W Warszawie wynajmuje się porównywalna 

ilość powierzchni co na rozwiniętych 

rynkach Europy Zachodniej, takich jak 

Berlin czy Bruksela, natomiast ze względu 

WYKRES 7 
Średnia roczna podaż i średnioroczna stopa wzrostu podaży w wybranych miastach europejskich 
10 lat, 2004-2013 (m2)
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na niewielką skalę stołecznego rynku, 

ilość oferowanej wolnej powierzchni jest 

porównywalna do zasobów dostępnych 

na stosunkowo małych rynkach Europy 

Środkowej i Wschodniej (wykres 8).

Wskazana dysproporcja potwierdza, 

iż ożywione tempo wzrostu zasobów 

powierzchni biurowej to odpowiedź 

na realne zapotrzebowanie na rynku. 

W konsekwencji można oczekiwać, że 

wysoka dynamika wzrostu warszawskiego 

sektora biurowego powinna utrzymać się 

w długim okresie.

RYNKI REGIONALNE

Ewolucja polskiego rynku nieruchomości 

biurowych w minionym dziesięcioleciu 

polegała nie tylko na rozwoju zasobów 

Warszawy i poprawie ich jakości, ale 

również na stopniowym kształtowaniu 

się ośrodków regionalnych. Obecność 

liczących się w Europie centrów 

gospodarczych poza stolicami państw, 

posiadających dobrze rozwinięte zasoby 

nowoczesnych biur, to cecha tylko 

niektórych rynków biurowych Europy 

Zachodniej, niespotykana w Europie 

Środkowej i Wschodniej. Przykładem mogą 

być niemieckie miasta, takie jak Monachium 

czy Frankfurt, należące do głównych 

ośrodków biznesowych w Europie, których 

zasoby biurowe przekraczają podaż biur 

w większości stolic europejskich. 

Zjawisko kształtowania się ośrodków 

regionalnych, choć w nieporównywalnie 

mniejszej skali, od kilku lat jest 

obserwowane w Polsce. Oprócz rynku 

biurowego w Warszawie, prężnie rozwijają 

się rynki biurowe w największych 

miastach Polski, w szczególności w 

Krakowie i Wrocławiu. Regionalne rynki 

biurowe z sukcesem przyciągają duże 

międzynarodowe korporacje, operujące 

w sektorze nowoczesnych usług 

biznesowych. Wybór tych lokalizacji pozwala 

bowiem na wygenerowanie oszczędności 

wynikających z niższych kosztów pracy 

i niższych stawek czynszu za wynajem 

biur niż w stolicy, oferując przy tym bogate 

zasoby wykwalifikowanych pracowników.

Zasoby biurowe Krakowa szacowane są 

na około 603.000 m2, natomiast w stolicy 

Dolnego Śląska podaż nowoczesnych 

biur przekracza 512.000 m2. Choć 

podaż biur w dwóch największych 

miastach regionalnych stanowi zaledwie 

30% zasobów na wynajem w stolicy, 

w ciągu ostatnich 10 lat obydwa rynki 

cechowała bardzo wysoka dynamika 

wzrostu. Podczas gdy pomiędzy 2004 

a 2013 rokiem warszawskie zasoby 

biurowe uległy podwojeniu, w Krakowie i 

Wrocławiu odnotowano ponad trzykrotny 

wzrost podaży. Zasoby biurowe tych 

miast zwiększały się w średnim tempie 

odpowiednio 13,7% i 10,8% rocznie 

(wykres 9).

Wysoka dynamika rozwoju regionalnych 

rynków biurowych w Polsce w znacznym 

Źródło: Knight Frank

Źródło: Knight Frank
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WYKRES 9 

Powierzchnia biurowa na wynajem w Warszawie, Krakowie i Wrocławiu 
2004-2013 (m2)

WYKRES 8 

Wolumen transakcji najmu w sektorze biurowym w 2013 roku oraz 
powierzchnia dostępna na wynajem i współczynnik pustostanów 
IV kw. 2013 (m2)

„Oprócz 
warszawskiego 
rynku biurowego 
prężnie rozwijają 
się rynki biurowe 
w największych 
miastach Polski.”
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stopniu związana jest z ekspansją firm 

z branży nowoczesnych usług biznesowych 

(BPO, SSC, IT i R&D) w regionie Europy 

Środkowej i Wschodniej. Funkcjonuje tu 

obecnie około 1.000 centrów tego typu, 

z czego blisko 40% znajduje się w Polsce. 

Polska wyróżnia się na tle regionu nie 

tylko dużą liczbą nowoczesnych centrów 

biznesowych, ale również zaawansowanym 

stopniem ich rozwoju i dużą 

różnorodnością. Przeprowadzona przez 

Knight Frank analiza wskazuje, że wzrost 

liczby nowych centrów rozliczeniowych 

w Polsce ma bezpośrednie przełożenie na 

wolumen transakcji najmu zawieranych 

na największych rynkach biurowych w kraju 

i stanowi jeden z motorów ich rozwoju 

(wykres 10).

Kraków, Warszawa i Wrocław to 

największe i najbardziej dynamicznie 

rozwijające się lokalizacje dla branży BPO/

SSC w Polsce. Zatrudnienie w centrach 

usług z zagranicznym kapitałem wynosi 

odpowiednio 30.600, 22.300 i 20.500 osób*, 

przy wysokim tempie wzrostu. W 2013 

roku Kraków uplasował się na 9. miejscu 

w rankingu Tholons Top Outsourcing 

Destinations wśród najbardziej atrakcyjnych 

miast na świecie dla outsourcingu usług 

biznesowych, stając się jednocześnie 

najwyżej ocenianym miastem w Europie. 

Pomimo dużego potencjału i znaczącej 

dynamiki wzrostu, rynki biurowe w Krakowie 

i we Wrocławiu nadal znajdują się na 

relatywnie wczesnym etapie rozwoju 

w porównaniu z rynkiem warszawskim.

RYNEK 
INWESTYCYJNY
W ciągu minionej dekady rynek inwestycyjny 

w sektorze nieruchomości w Polsce rozwijał 

się dynamicznie za sprawą zmian na rynku 

kapitałowym po wejściu Polski do UE. 

Zdecydowanie poprawiła się wówczas 

wiarygodność finansowa Polski, bowiem 

zniknęły bariery w przepływie kapitału 

i zwiększyło się bezpieczeństwo obrotu 

gospodarczego.

Stopy kapitalizacji w Polsce spadły 

z relatywnie wysokiego poziomu, 

obserwowanego wyłącznie w krajach 

Europy Środkowej i Wschodniej, do 

wysokości porównywalnej ze stopami 

kapitalizacji notowanymi na rozwiniętych 

europejskich rynkach nieruchomości. 

Aktualnie stopy kapitalizacji za najlepsze 

powierzchnie biurowe w Warszawie 

oscylują wokół 6% - 6,25%. Jest to 

poziom porównywalny do stóp kapitalizacji 

w Brukseli, Pradze czy Amsterdamie. 

W ciągu minionej dekady stopy kapitalizacji 

we wszystkich sektorach nieruchomości 

w Polsce ulegały znaczącym fluktuacjom, 

natomiast przez ostatnie dwa lata utrzymują 

się na relatywnie stabilnym poziomie 

(wykres 11).

Wejście Polski do Unii Europejskiej 

i wzrost zainteresowania zagranicznych 

inwestorów polskim rynkiem inwestycyjnym 

zaowocowały rekordowo wysokim 

wolumenem transakcji w 2006 roku, kiedy 

„Regionalne rynki 
biurowe z sukcesem 
przyciągają duże 
międzynarodowe 
korporacje operujące 
w sektorze 
nowoczesnych usług 
biznesowych.”

Źródło: Knight Frank

Roczny wolumen transakcji najmu
w Warszawie, Krakowie i Wrocławiu

Liczba nowo powstałych
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WYKRES 10 

Liczba nowo powstałych centrów nowoczesnych usług biznesowych i 
roczny wolumen transakcji najmu powierzchni biurowej w Warszawie, 
Krakowie i Wrocławiu 
2004-2013
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WYKRES 11 

Stopy kapitalizacji w sektorze 
biurowym w wybranych miastach 
europejskich 
Zestawienie roku 2004 z 2014 

Źródło: Knight Frank

* Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce 2014, ABSL
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WYKRES 12 

Wolumen transakcji inwestycyjnych w Polsce 
2000-2013 (miliardy EUR)

zawarto umowy opiewające na łączną kwotę 

ponad 5 mld EUR. Do tak znaczącego 

wyniku przyczyniły się również polskie 

fundusze nieruchomości takie jak Arka BZ 

WBK czy BPH FIZ Sektora Nieruchomości, 

które w tym okresie budowały swoje 

portfele i wykazywały dużą aktywność 

na rynku stołecznym, a także na rynkach 

regionalnych. Lata 2006 – 2007 to także 

okres historycznie niskich stóp kapitalizacji 

w sektorze biurowym i handlowym 

w Polsce.

W efekcie kryzysu na światowych 

rynkach finansowych w latach 2008 – 

2010 dynamika inwestycyjna na polskim 

rynku nieruchomości uległa znaczącemu 

spowolnieniu, z najniższym wolumenem 

transakcji wynoszącym zaledwie 716 mln 

EUR w 2009 roku. Kryzys wpłynął także 

na weryfikację polityki inwestycyjnej 

zagranicznych funduszy, które odwróciły 

się od rynków regionalnych i skupiły się 

na pozyskiwaniu najlepszych, w miarę 

bezpiecznych produktów inwestycyjnych 

zlokalizowanych w miastach stołecznych. 

Recesja odcisnęła swoje piętno na 

wycenie portfeli polskich funduszy 

inwestycyjnych. Zakupy dokonywane na 

tak zwanej „górce cenowej” i późniejszy 

spadek cen nieruchomości wpłynęły na 

drastyczne spadki wartości aktywów, 

a tym samym spadek wartości certyfikatów 

inwestycyjnych wielu z nich. Echem tego 

zjawiska był długi okres zastoju na polskim 

rynku instytucjonalnym oraz praktycznie 

zerowa aktywność polskich podmiotów przy 

akwizycji nieruchomości inwestycyjnych. 

Od około 4 lat widoczne jest umacnianie 

pozycji Polski jako atrakcyjnego rynku 

inwestycyjnego. Aktualnie Polska jest 

największym rynkiem nieruchomości 

inwestycyjnych w Europie Środkowej 

i Wschodniej. Należy jednocześnie 

podkreślić, że kraj wciąż poprawia swoją 

pozycję i aktualnie jest notowany na 10. 

miejscu wśród liderów europejskiego rynku 

inwestycyjnego. Systematycznie rośnie 

wartość zawieranych transakcji, która 

w 2013 roku przekroczyła 3 mld EUR. 

Powoli widać także ożywienie na polskim 

rynku instytucjonalnym i powstawanie 

nowych funduszy. Widoczna różnica w 

konstrukcji portfela docelowego nowych 

funduszy wskazuje, iż inwestorzy wyciągnęli 

wnioski z perturbacji jakie nastąpiły 

w ostatnim dziesięcioleciu oraz świadczy 

o coraz większej dojrzałości rodzimego 

rynku nieruchomości. Trudno jednak 

oczekiwać, aby w najbliższym czasie polskie 

podmioty mogły konkurować z niemieckimi, 

austriackimi czy amerykańskimi funduszami.
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Prognozowany dynamiczny wzrost PKB i rosnący popyt 
wewnętrzny w Polsce prawdopodobnie będzie sprzyjał 
dalszemu szybkiemu wzrostowi sektora biurowego 
w największych miastach w ciągu najbliższych lat.

Polska postrzegana jest jako jedna z najbardziej 
atrakcyjnych lokalizacji na świecie dla usług 
profesjonalnych. W średnim okresie można oczekiwać 
kontynuacji tego trendu, co bezpośrednio przełoży się na 
rozwój sektora biurowego w Polsce.

Jednocześnie należy oczekiwać, że najemcy będą dążyć 
do optymalizacji wynajmowanej powierzchni. Rosnącą 
popularnością cieszą się rozwiązania elastycznej aranżacji 
powierzchni najmu, co prowadzi do częściowego 
ograniczenia zapotrzebowania na powierzchnię biurową. 

Rynek biurowy w Warszawie staje się rynkiem w pełni 
dojrzałym, uzależnionym od trendów w gospodarce 
światowej i globalnego rynku nieruchomości. W rezultacie, 
należy oczekiwać, że sektor biurowy będzie podobnie do 
innych rozwiniętych rynków europejskich ulegał cyklom 
koniunkturalnym, a zmiany wynikające z wchodzenia 
w kolejne fazy cyklu koniunkturalnego mogą być bardziej 
widoczne niż dotychczas. 

Dynamiczny wzrost sektora i optymistyczne oczekiwania 
względem gospodarki powinny mieć odzwierciedlenie na 
rynku inwestycyjnym, ponieważ Polska jest postrzegana 
przez rynki kapitałowe jako rynek stabilny.

Śladem innych krajów europejskich, na polskim rynku 
inwestycyjnym oczekuje się wzrostu aktywności rodzimych 
inwestorów. 

Zauważalne jest zainteresowanie rynkami regionalnymi 
podmiotów zagranicznych oraz polskich podmiotów 
instytucjonalnych, co prawdopodobnie wpłynie na spadek 
stóp kapitalizacji i przy utrzymującym się stabilnym 
popycie, przyczyni się do dalszego szybkiego tempa 
wzrostu sektora biurowego w lokalizacjach regionalnych.

SEKTOR BIUROWY

PERSPEKTYWY:
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Jako jeden z największych i najbardziej doświadczonych zespołów monitorujących rynek 
nieruchomości w Polsce, świadczymy usługi doradcze, opracowujemy prognozy oraz 
diagnozujemy wszystkie sektory rynku nieruchomości.

Naszym klientom, do których należą m.in. deweloperzy, fundusze inwestycyjne, instytucje 
finansowe, przedsiębiorstwa oraz inwestorzy indywidualni, oferujemy:

  doradztwo strategiczne,

  niezależne prognozy i analizy dostosowane do specyficznych wymogów klientów,

  prezentacje na indywidualne zapotrzebowanie/zamówienie.

Prowadzimy kwartalnie aktualizowane bazy danych, obejmujące wszystkie sektory rynku 
nieruchomości komercyjnych (biurowy, handlowy, magazynowy, hotelowy) w głównych miastach 
i regionach Polski (Warszawa, Kraków, Łódź, Poznań, Śląsk, Trójmiasto, Wrocław). Dzięki naszym 
oddziałom w tych lokalizacjach, posiadamy wiedzę o lokalnych rynkach, którą wykorzystujemy 
w przygotowywaniu raportów.

RYNEK
 KOMERCYJNY

NASZE NAJNOWSZE PUBLIKACJE: 

Rynek Biurowy w 
Warszawie: I kw. 2014

I kw. 2014

raport kwartalny 
rynek biurowy w warszawie
Knight Frank

Rynek Biurowy w Warszawie
Na koniec marca 2014 roku Warszawa dysponowała 4,21 mln m2 

nowoczesnej powierzchni biurowej. Około 3,53 mln m2 było 
oferowanych na wynajem, natomiast pozostałe 676.000 m2 to 
powierzchnie przeznaczone na własny użytek właścicieli budynków. 
Stołeczne zasoby powierzchni biurowej w I kw. 2014 roku zwiększyły 
się o 85.300 m2  w wyniku oddania do użytku 10 projektów biurowych. 
W rezultacie nowa podaż odnotowana w tym czasie była większa 
o 16% od wolumenu oddanego do użytku w analogicznym okresie 
2013 roku. Najwięcej  projektów, o łącznej powierzchni 31.000 m2 
zrealizowano na terenie Centralnego Obszaru Biznesu. Budynki biurowe, 
które zostały oddane do użytku w Warszawie w ciągu minionych trzech  
miesięcy, były na koniec I kw. 2014 roku skomercjalizowane w 60%.

Pod koniec I kw. 2014 roku w Warszawie na etapie realizacji znajdowało 
się około 612.000 m2 nowoczesnej powierzchni biurowej. Większość 
projektów budowanych jest poza centrum miasta (420.000 m2), 
z czego około 33% (137.000 m2) powstaje na terenie Służewca 
Przemysłowego. Dodatkowo, trzy  projekty biurowe położone 
w Centralnym Obszarze Biznesu (Ethos, Moniuszki Tower oraz 
Spektrum) poddawane są gruntownym pracom modernizacyjnym, 
po zakończeniu których poszerzą stołeczną ofertę powierzchni 
biurowych o około 49.000 m2. 

Ponadto, na etapie planowania zidentyfikowano około 320.000 m2 
powierzchni biurowej w 22 projektach, na których realizację deweloperzy 
uzyskali prawomocne pozwolenia na budowę. 

Od początku 2014 roku w Warszawie podpisano umowy najmu na 
około 136.400 m2 powierzchni biurowej. Wartość ta jest wyższa 
o 19% od wolumenu transakcji odnotowanego w ostatnim kwartale 
2013 roku, jest jednak  niższa o 12% w porównaniu do I kw. 2013 
roku. W strukturze najmu przeważały nowe umowy, stanowiące 
48% wynajętej powierzchni. Renegocjacje stanowiły 37%, natomiast 
umowy przednajmu to 10%  wolumenu zawartych transakcji. 
Pozostałe 5% przypadło na ekspansje wynajmowanych powierzchni. 

Absorpcja netto w pierwszych trzech miesiącach 2014 roku osiągnęła 
stosunkowo wysoki poziom 46.000 m2 ze względu na znaczący 
wolumen nowej podaży oddanej do użytku w tym okresie.

Pod koniec marca 2014 roku współczynnik pustostanów w Warszawie 
wyniósł 13,6%, co oznacza że 478.000 m2 powierzchni pozostawało bez 
najemcy. W ciągu trzech  miesięcy wskaźnik ten wzrósł o 0,9 p.p. Około 
154.500 m2 wolnej powierzchni zlokalizowane było w Centralnym 
Obszarze Biznesu (współczynnik pustostanów: 13,7%), natomiast 
pozostałe 323.500 m2 znajdowało się w budynkach położonych poza 
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Nowa podaż na wynajem w Warszawie Wywoławcze  stawki czynszu w Warszawie (I kw.2014)

TRENDY

UTRZYMUJĄCA SIĘ WYSOKA AKTYWNOŚĆ 
DEWELOPERÓW

WYSOKI POZIOM ABSORPCJI NETTO ZE 
WZGLĘDU NA ZNACZĄCY WOLUMEN NOWEJ 
PODAŻY ODDANEJ DO UŻYTKU

KONTYNUACJA WZROSTU WSKAŹNIKA 
PUSTOSTANÓW

NIEWIELKA KOREKTA WYWOŁAWCZYCH 
STAWEK CZYNSZÓW

poland

q1 2014

commercial 
market
Rynek komercyjny
Knight Frank

Summary
• OFFICE MARKET IN WARSAW: Sustained high developers’ activity and consequently, continuation of 

increase in the vacancy rate.

• OFFICE MARKET IN REGIONAL CITIES: Continuing positive market sentiment in major regional office 
markets: high levels of developers’ activity and stable, strong demand.

• RETAIL MARKET: New supply delivered mainly in medium and small-sized markets with increasing 
developers activity in modernization and extension of existing shopping centres.

• INVESTMENT MARKET: In Q1 2014 the attention of investors was focused on the office market.

podsumowanie
• RYNEK BIUROWY W WARSZAWIE: Utrzymująca się ożywiona aktywność deweloperów, co w 

konsekwencji przekłada się na dalszy wzrost wskaźnika pustostanów.

• RYNEK BIUROWY W MIASTACH REGIONALNYCH: Utrzymujące się optymistyczne nastroje na 
największych rynkach regionalnych: wysoka aktywność deweloperów i stabilny popyt.

• RYNEK HANDLOWY: Nowa podaż zrealizowana niemal wyłącznie na mniejszych rynkach handlowych, przy 
wzmożonej aktywności deweloperów w modernizacji i rozbudowie istniejących centrów handlowych.

• RYNEK INWESTYCYJNY: W I kw. 2014 roku uwaga inwestorów koncentrowała się głównie na sektorze 
biurowym.

Rynek powierzchni 
biurowych we 
Wrocławiu: I kw. 2014

I kw. 2014

raport 
Rynek powierzchni biurowych we Wrocławiu
Knight Frank

Rynek powierzchni biurowych we 
Wrocławiu w I kw. 2014 roku
Wrocław to jedno z najdynamiczniej rozwijających się miast 
w Polsce. W ciągu ostatniej dekady stał się jednym z największych 
i najważniejszych ośrodków usług BPO i R&D w kraju. Dobra 
infrastruktura, bogate zasoby wykwalifikowanej siły roboczej, 

proaktywna polityka prowadzona przez lokalne władze oraz 
pozytywne doświadczenia inwestorów stymulują dynamikę wielu 
sektorów lokalnego rynku, w tym również rynku nieruchomości 
biurowych.

Pod koniec marca 2014 roku zasoby nowoczesnej powierzchni 
biurowej we Wrocławiu szacowane były na około 541.000 m2, 
z czego około 504.000 m2 przeznaczone było na wynajem. Wynik 
ten niezmiennie plasuje stolicę Dolnego Śląska na drugim miejscu 
po Krakowie wśród największych regionalnych rynków biurowych 
w Polsce.

Istniejące zasoby nowoczesnych biur we Wrocławiu koncentrują 
się w trzech wyraźnie zarysowanych ośrodkach: ścisłym centrum 
miasta i jego okolicach, na terenie Zachodniego Obszaru Biznesu 
(ZOB- obszar na zachodzie Wrocławia ograniczony ulicami 
Legnicką i Strzegomską) oraz wzdłuż tzw. Południowej Osi Biznesu 
(POB- obszary wzdłuż ulic Powstańców Śląskich i Karkonoskiej). 
Największym skupiskiem biur pozostaje centrum Wrocławia 
i jego okolice, gdzie zlokalizowane jest około 33% istniejącej 
podaży, jednak to tereny poza centrum, w szczególności ZOB 
i POB, ze względu na większą dostępność gruntów inwestycyjnych 
charakteryzuje największa dynamika i potencjał rozwoju.

W I kwartale 2014 roku we Wrocławiu ukończono realizację 
nieco ponad 18.900 m2 nowych biur w dwóch projektach: Green 
Day wybudowanym przez Skanska oraz Fabryczna Office Park 
firmy Ultranet. W oparciu o harmonogramy budowy obecnie 
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p- prognoza na podstawie projektów w budowie
Podaż w centrum Podaż poza centrum Podaż skumulowana

Główne lokalizacje biurowe we Wrocławiu

Roczna podaż powierzchni biurowej we Wrocławiu
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