
Największe transakcje najmu 

Trendy rynkowe
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471.200 mkw. 
Zasoby

+7,6% 
r.d.r.

9.800 mkw. 
Absorpcja**

+10.100 mkw. 
r.d.r.

2.300 mkw.
Nowa podaż

+2.300 mkw. 
r.d.r.

7,0%
Wskaźnik pustostanów

-2,6 p.p. 
r.d.r.

15.100 mkw.
Wolumen transakcji

+58,6% 
r.d.r.

Marta Pyziak
Head of Łódź Office  

Na łódzkim rynku najmu powierzchni biurowych już od kilku lat obserwujemy stan równowagi pomiędzy 
popytem a podażą. Pod tym względem pierwszy kwartał 2019 roku nie należy do wyjątków. Ta sytuacja 
zapewne ulegnie zmianie w nadchodzących miesiącach, gdy do użytku oddanych zostanie kilka 
nowych budynków, w których znaczna ilość powierzchni biurowej pozostaje niewynajęta. Łódź nadal 
przyciąga najemców, którzy w obecnej sytuacji na rynku mogą liczyć na korzystniejsze warunki najmu 
niż dotychczas. Ponadto z powodu rosnącej konkurencji właściciele starszych budynków biurowych 
zmuszeni są do zwiększania nakładów inwestycyjnych w celu utrzymania aktualnych najemców”.

Niniejszy raport został opracowany przez ekspertów firmy Cresa Polska Sp. z o.o. oraz podmiotów współpracujących w oparciu o powszechnie 
dostępne dane i informacje, które zostały zweryfikowane wyłącznie w zakresie niezbędnym do potwierdzenia ich rzetelności, jednak nie 
badano ich prawdziwości ani autentyczności, tym samym Cresa Polska Sp. z o.o. nie udziela żadnych gwarancji i nie ponosi odpowiedzialności 
za jakiekolwiek szkody będące wynikiem decyzji podjętych w oparciu o treść i wnioski niniejszego raportu, który ma charakter wyłącznie 
informacyjny i nie może zastępować indywidualnych porad. Wszelkie prawa autorskie do raportu i jego poszczególnych elementów są 
zastrzeżone – jakiekolwiek wykorzystywanie komercyjne lub w celach promocyjnych w całości lub w części wymaga zgody Cresa Polska Sp. z o.o. 
udzielonej w formie pisemnej.

Czynsze wywoławcze
(EUR/mkw./miesiąc)

 ■ Zasoby powierzchni biurowej na rynku łódzkim 
wzrosły rok do roku o prawie 8% i na koniec I kw. 2019 r.  
wyniosły 471.200 mkw. 

 ■ Poziom pustostanów na koniec pierwszego kwartału 
wyniósł 7,0% i w porównaniu z poprzednim kwartałem 
był niższy o 1,7 p.p. i aż o 2,6 p.p. niższy niż przed 
rokiem. 

 ■ Absorpcja powierzchni biurowej w pierwszym kwartale 
tego roku wyniosła 9.800 mkw. i była o ponad 10.000 
mkw. wyższa niż przed rokiem. Dla porównania 
średnia kwartalna absorpcji w latach 2017-2018 
kształtowała się na poziomie ok. 11.000 mkw. 

 ■ W pierwszym kwartale 2019 roku do użytku oddano 
tylko jeden budynek: Sepia Office (2.300 mkw., 
OPG Property Professionals). Do końca bieżącego 
roku łódzkie zasoby powierzchni biurowej mogą się 
powiększyć o kolejne 60.000 mkw.

 ■ Wolumen transakcji w pierwszym kwartale 2019 
roku wyniósł 15.100 mkw., czyli o ponad 50% więcej 
niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Nowe 
umowy najmu stanowiły połowę zawartych transakcji, 
renegocjacje i ekspansje – odpowiednio 43% i 7%.

Wolumen transakcji najmu – I kw. 2019 Wolumen transakcji najmu – średnia roczna, 2013-2018
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52.700 mkw.
28,7%

Dr Bolesław Kołodziejczyk MBA, MRICS
Dyrektor Działu Badań Rynkowych i Doradztwa  
Cresa Polska
ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa
+48 661 111 070 
boleslaw.kolodziejczyk@cresa.com

Wskaźnik nastrojów najemców 
biurowych w Polsce***

15 pkt. Marzec 2019
(20 pkt. roczna średnia ruchoma)

-3 pkt.
r.d.r.

*     Klasa budynku rozumiana jest jako wypadkowa lokalizacji i standardu budynku.
**   Absorpcja – wzrost wielkości wynajętej powierzchni w określonym czasie.
*** Wskaźnik RICS nastrojów najemców stworzony został w oparciu o zbiorcze 
połączenie wskaźników dotyczących rynku najmu powierzchni komercyjnych.  
W ramach tego wskaźnika badany jest popyt na powierzchnie komercyjne  
do wynajęcia, dostępność powierzchni na wynajem, a także pakiety zachęt  
ze strony właścicieli nieruchomości dla potencjalnych najemców.

Occupier Economics

Rynek biurowy w Łodzi

Obiekt Najemca mkw. Typ transakcji

Łódź 1 Infosys Flint Group 3.350 Renegocjacja + 
Ekspansja

Hi Piotrkowska 155 Just Gym 2.000 Nowa umowa
Imagine New Work 1.900 Nowa umowa
Aleksander Plaza Poufny 1.800 Renegocjacja
Imagine Poufny 1.700 Nowa umowa

Okiem eksperta

Ludność 685.300 -0,7% r.d.r.

Przeciętne zatrudnienie 137.100 +5,0% r.d.r.

Stopa bezrobocia 5,6% -0,8 p.p. r.d.r.

Przeciętne wynagrodzenie 4.700 zł  +5,9% r.d.r.

I kw. 2019 r.

7,5-9,5 
Budynki niższej klasy*

11,0-14,0  
Budynki wyższej klasy*


