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Rynek biurowy w miastach regionalnych 

charakteryzuje stabilny rozwój. Łączny zasób 

powierzchni biurowej w ciągu ostatnich pięciu lat 

powiększał się średnio o 12% rok do roku. 

Spodziewamy się, że tempo przyrostu nowej podaży 

zostanie również utrzymane w 2018 roku co spowoduje 

przełamanie bariery 5 mln m kw. w nowoczesnej 

powierzchni biurowej na rynkach regionalnych 

na koniec roku. 

W ciągu ostatnich dwóch kwartałów wynajęto łącznie 

niecałe  261.800 m kw. powierzchni biurowej 

w siedmiu czołowych polskich miastach regionalnych. 

Taki rezultat oznacza spadek wolumenu transakcji 

zarówno w zestawieniu z poprzednim półroczem 

(-25%), jak również w porównaniu do analogicznego 

okresu w roku ubiegłym (-21%). 

Na wybranych rynkach regionalnych po pierwszym 

półroczu 2018 r. zauważalne są następujące trendy:

ODDANIE DO 
UŻYTKOWANIA 
REKORDOWEJ LICZBY 
POWIERZCHNI BIUROWEJ 
WE WROCŁAWIU  
(103.800 M KW.)

Wzrost całkowitego zasobu powierzchni biurowej 

o ponad 11,5% w ciągu 6 miesięcy, pozwolił miastu 

wejść do polskiego klubu milionera, czyli rynków 

biurowych z całkowitą podażą przekraczająca 1 milion 

m kw. 

Pozostając przy temacie Wrocławia, należy podkreślić 

zauważalny spadek popytu na powierzchnię biurową 

na rynku. Jeszcze rok temu na koniec pierwszego 

półrocza było to około 91.700 m kw., a w roku 2018 

już tylko 58.400 m kw., z czego 21.100 m kw. zajęli 

właściciele budynków.

KRAKÓW POZOSTAJE (Z 
WYNIKIEM 77.100 M KW.) 
NIEKWESTIONOWANYM 
LIDEREM POŚRÓD MIAST 
REGIONALNYCH POD 
WZGLĘDEM POPYTU NA 
POWIERZCHNIĘ BIUROWĄ. 

36% umów w Krakowie podpisano w budynkach

w budowie. Pod względem sektorów, największy popyt

wygenerowały firmy zajmujące się bankowością, 

finansami oraz IT.

W 5 MIASTACH SPADŁ 
WSKAŹNIK 
PUSTOSTANÓW W 
ODNIESIENIU DO 
KOŃCA 2017 ROKU. 

Rynek trójmiejski zanotował spadek o 1,5 p.p., 
w Katowicach było to 0,4 p.p., w Łodzi 0,9 p.p., 
w Poznaniu 0,9 p.p., a w Szczecinie aż o 3,2 p.p. Warto 
także wspomnieć o Lublinie, gdzie absorpcja sięgnęła 
rekordowych 14.800 m kw. w ujęciu półrocznym, 
co plasuje to miasto na piątym miejscu wśród 
wszystkich miast regionalnych. 
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Pod koniec pierwszej połowy 2018 roku, łączna podaż 

nowoczesnej powierzchni biurowej w miastach 

regionalnych wyniosła 4,64 milionów m kw., 
co oznacza 6% wzrost w porównaniu do stanu

na koniec 2017 roku. W pierwszych dwóch kwartałach 

oddano do użytkowania 23 projekty biurowe, które 

razem dostarczyły na rynek w miastach regionalnych 

256.500 m kw. Ponad 40% nowo oddanej 

powierzchni biurowej jest zlokalizowane 

we Wrocławiu. Współczynnik komercjalizacji 

w nowo powstałych wrocławskich budynkach 

biurowych wynosił 90% już w dniu oddania 

do użytkowania. Nie bez znaczenia był w tym 

przypadku fakt, że 20% z tej powierzchni zostało 

wybudowane z przeznaczeniem do użytku 

właścicielskiego.

Podaż
W ostatnich latach obserwujemy wzmożoną aktywność 

na rynkach regionalnych dużych deweloperów takich 

jak: Skanska Property Poland, Echo Investment, 

Cavatina czy Vastint. Biorąc pod uwagę jedynie 

jednego dewelopera, sama Skanska Property Poland 

dostarczy w ciągu najbliższych trzech lat do użytku 

ponad 135.000 m kw. w 6 miastach.

W ciągu najbliższych trzech lat planowane jest 

oddanie do użytku 0,98 mln m kw. nowoczesnej 

powierzchni biurowej. Największy procentowy przyrost 

podaży będzie miał miejsce w Szczecinie, gdzie 

zasób wzrośnie o ponad 27% do końca 2020 roku.

Obecnie, nowoczesne budynki klasy A odpowiadają 

za 34% całkowitej podaży na rynku regionalnym. 

Udział ten będzie rósł wraz z oddawaniem nowych 

projektów, spośród których około 40 będzie miało 

powierzchnię biurową ponad 10.000 m kw. 

Do końca 2020 roku łączna liczba tego typu biurowców 

wyniesie ponad 190, co w sumie będzie odpowiadało 

3,05 mln m kw.

Absorpcja

Patrząc na rynek miast regionalnych absorpcja 

w pierwszym półroczu 2018 roku wyniosła około 

259.700 m kw., co było o 28.400 m kw. lepszym 

wynikiem w porównaniu do drugiego półrocza 2017 r. 

Najwyższą absorpcję odnotowano we Wrocławiu, 

w którym jak wspominaliśmy ponad 20% nowo 

oddanej powierzchni zajęli właściciele budynków 

pod własną siedzibę. W Trójmieście w pierwszym 

kwartale, rynek wchłonął około 45.700 m kw., 

w drugim kwartale było to już niecałe 10.500 m kw. 

Wysoka absorpcja z pierwszego kwartału jest 

praktycznie równa wolumenowo powierzchni budynku 

Olivia Star (45.700 m kw.), który oddano do użytku 

na początku 2018 roku i którego duża część została 

wynajęta jeszcze na etapie realizacji. W Lublinie 
absorpcja po raz pierwszy od roku 2014 przekroczyła 

10.000 m kw. Warto odnotować, że w żadnym mieście 

regionalnym absorpcja na koniec drugiego kwartału 

nie miała ujemnej wartości. 

Ż
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Strukturę najmu w miastach regionalnych kształtują 

w jednej połowie nowe umowy najmu, a w drugiej 

przedłużenia umów, ekspansje oraz zajęcia 

właścicielskie powierzchni. W pierwszym półroczu 

2018 roku popyt na powierzchnię biurową wyniósł 

261.800 m kw. Ostatni raz półroczny wolumen 

najmu kształtował się poniżej 300 tys. w pierwszej 

połowie 2016 roku. Od tego okresu przybył niecały 

1 milion nowej powierzchni biurowej. Zestawiając 

pierwsze półrocze 2018 roku z ostatnimi dwoma 

kwartałami 2017 roku znaczny spadek najmu 

zauważono w Szczecinie (o około 69%) 

oraz w Katowicach i Poznaniu -o 46%. 

Odwrotna sytuacja miała miejsce w Lublinie, gdzie 

odnotowano trzykrotnie więcej wynajętej powierzchni, 

niż w ostatnim półroczu 2017 roku. Jest to historycznie 

jeden z najlepszych wyników w historii tego miasta.

Najemcy
Popyt w miastach regionalnych w dużej mierze 

kształtują najemcy z dwóch sektorów, tj. z sektora 

bankowo-ubezpieczeniowo-finansowego oraz z branży 

IT. Te dwie kategorie najemców odpowiadają za ponad 

połowę popytu na rynku nieruchomości biurowych. 

W ostatnim półroczu spółki należące do Grupy 

Santander zajęły łącznie niespełna 41.800 m kw. 

we Wrocławiu i Poznaniu. Grupa około 30 najemców 

zdecydowała się na podpisanie najmu w budynkach 

w budowie, łączna suma tego typu umów opiewała

w pierwszym półroczu 2018 roku na 55.000 m kw. 

Największe tego typu transakcje miały miejsce 

w Krakowie, Wrocławiu, Katowicach i Łodzi. 

Pustostany
Łączny współczynnik pustostanów dla wszystkich 

miast regionalnych na koniec pierwszego półrocza 

2018 roku wyniósł 9,26%, co oznacza spadek 

o 0,61 p.p. w porównaniu z końcem ubiegłego roku. 

Jedynie we Wrocławiu wskaźnik lekko wzrósł o niecałe 

0,30 p.p. Stosunkowo największy spadek pustostanów 

został zarejestrowany w Szczecinie (3,2 p.p.), co zostało 

w dużej mierze spowodowane brakiem nowej podaży 

dostarczonej na rynek. Z drugiej strony, w ciągu 

najbliższych 3 lat, rynek szczeciński urośnie 

o ponad 27% co może spowodować skokowy wzrost 

niewynajętej powierzchni. W Lublinie wciąż utrzymuje 

się wysoki poziom pustostanów szacowany 

na poziomie 19,69% całego zasobu powierzchni 

biurowej.

Spoglądając na szacunkowe dane powierzchni 

w budowie mającej termin ukończenia do końca 2018 

roku, które wynoszą ponad 350.000 m kw. oraz spadek 

popytu na powierzchnię biurową można przewidywać 

wzrost pustostanów w większości miast 

regionalnych w perspektywie kolejnego półrocza.
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Ewentualne korekty w poziomie stawek czynszu 

przewidywane są na koniec tego roku. 

Zachęty dla najemców odzwierciedlają różnicę między 

czynszami bazowymi i efektywnymi są szacowane 

na poziomie ok. 10-15% uwzględniając w tym okresy 

najmu wolne od płacenia czynszu. Po dodaniu 

budżetów na wykończenie powierzchni różnice mogą 

przekraczać 30%.

Stawki czynszów w miastach regionalnych nie uległy 

zmianie w porównaniu do poprzedniego roku. Czynsze 

bazowe w miastach regionalnych osiągnęły poziom 

10,50 –15,00 EUR / m kw./ miesiąc, 

w zależności od miasta. Najwyższe stawki odnotowano 

we Wrocławiu i odpowiadają one czynszom 

w najlepszych projektach na warszawskim Służewcu. 

Najniższe czynsze zostały zarejestrowane w Lublinie, 

gdzie rynek urósł o ponad 35% w ciągu ostatniego 

półrocza. 

Ź
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