
Największe transakcje najmu 

Trendy rynkowe
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496.700 mkw. 
Zasoby

+13,0% 
r.d.r.

8.200 mkw. 
Absorpcja**

+0,7% 
r.d.r.

27.800 mkw.
Nowa podaż

+405,5% 
r.d.r.

12,1%
Wskaźnik pustostanów

+3,5 p.p. 
r.d.r.

33.000 mkw.
Wolumen transakcji

+16,2% 
r.d.r.

Marta Pyziak
Head of Łódź Office  

Na rynku łódzkim rosnącą popularnością cieszą się powierzchnie biurowe oferowane w ramach 
elastycznych umów najmu, co przyciąga kolejnych operatorów takich biur, a to z kolei przekłada się 
na bogatszą ofertę dla najemców. Na rynku działają już między innymi Regus, Co:Spot oraz BiznesZone, 
a w tym roku dołączy do nich New Work, który swoją działalność ulokuje w biurowcach Imagine 
i Hi Piotrkowska. Głównymi najemcami tego typu powierzchni są firmy, które z powodów operacyjnych 
nie są zainteresowane długoterminową umową najmu albo potrzebują stosunkowo niewielkiego biura. 
Z opcji elastycznego najmu korzystają m.in. startupy, freelancerzy oraz firmy w fazie szybkiego wzrostu. 
Wśród klientów operatorów biur elastycznych są coraz częściej duże korporacje, które wykorzystują 
je do realizacji konkretnych projektów albo jako biura tymczasowe.

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)

 ■ W pierwszej połowie bieżącego roku zasoby powierzchni 
biurowej na rynku łódzkim wzrosły rok do roku o ponad 
13% i na koniec czerwca 2019 r. wyniosły 496 700 mkw. 
Skumulowany roczny wskaźnik wzrostu w latach 2012-
2019 wyniósł prawie 10%. 

 ■ Wysoka podaż w drugim kwartale bieżącego roku 
spowodowała, że wskaźnik pustostanów wzrósł o 3,5 
p.p. rok do roku i aktualnie wynosi 12,1%.

 ■ Absorpcja w pierwszej połowie 2019 roku wyniosła 
8200 mkw. i była na takim samym poziomie jak w 
analogicznym okresie przed rokiem.

 ■ W pierwszej połowie 2019 roku do użytku oddano 
dwie inwestycje biurowe: Brama Miasta I (25 500 mkw., 
Skanska) oraz Sepia Office (2300 mkw., OPG Property 
Professionals). Do końca roku planowane jest oddanie 
kolejnych 60 000 mkw. nowej powierzchni biurowej.

 ■ Wolumen transakcji najmu w pierwszej połowie 
bieżącego roku wyniósł prawie 33 000 mkw. i był o 
ponad 16% wyższy niż w analogicznym okresie roku 
poprzedniego. Całość wynajętej powierzchni w tym 
roku stanowi już 62,5% średniego rocznego popytu 
odnotowanego w latach 2013-2018.

Wolumen transakcji najmu – 1 poł. 2019 Wolumen transakcji najmu – średnia roczna, 2013-2018
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52.700 mkw.
62,5%
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Wskaźnik nastrojów najemców 
biurowych w Polsce***

16 pkt. Czerwiec 2019
(18 pkt. roczna średnia ruchoma)

-8 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
Hi Piotrkowska 155 New Work 5.000 Nowa umowa

Łódź 1 Flint Group 3.350 Renegocjacja + 
Ekspansja

Red Tower Nordea Operations Centre 3.300 Nowa umowa
Cross Point C Nordea Operations Centre 3.250 Nowa umowa
Hi Piotrkowska 155 Just Gym 2.000 Nowa umowa

Okiem eksperta

Ludność 685.285 -0,7% r.d.r.

Przeciętne zatrudnienie 137.600 +3,6% r.d.r.

Stopa bezrobocia 5,2% -0,7 p.p. r.d.r.

Przeciętne wynagrodzenie 4.627 zł  +3,8% r.d.r.

1 poł. 2019 r.

8,5-9,5 
Budynki niższej klasy*

11,0-14,0  
Budynki wyższej klasy*


