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OCCUPIER ECONOMICS
Rynek biurowy we Wrocławiu

2017 r.

Prognoza gospodarcza
Podobnie jak w całej Polsce Wrocław odnotowuje wysoki wzrost wartości 
dodanej brutto oraz spadek bezrobocia. PKB miasta wzrosło szacunkowo 
o 4,5%, czyli o 1,2 p.p. w w stosunku do wyniku z 2016 r. Oczekuje się, 
że wskaźnik bezrobocia ILO wyniesie 1,1 p.p. w ciągu dwóch lat. Liczbę 
osób zatrudnionych w sektorze usług finansowych i biznesowych szacuje 
się na 110.000 na koniec 2017 r. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie 
w sektorze przedsiębiorstw wyniosło ok. 4,8 tys. złotych (wzrost o 25% 
w porównaniu z 2012 r.). Ze względu na niskie bezrobocie, 
wynagrodzenia będą nadal rosły w perspektywie średniookresowej.

Rynek powierzchni biurowej
Na koniec 2017 r. całkowite zasoby powierzchni biurowej we Wrocławiu 
wyniosły 906.300 mkw. W całym 2017 r. na rynek dostarczono ponad 
53.500 mkw., i jest to najmniejsza podaż w ostatnich 6 latach. 
Największymi ukończonymi inwestycjami w ubiegłym roku były 
Green2Day (17.600 mkw., Skanska), Bielany Business Point 
(12.000 mkw., Megapolis) oraz Wroclavia (7.500 mkw., Unibail-
Rodamco). Obecnie w budowie znajduje się prawie 230.000 mkw. nowej 
powierzchni biurowej, której oddanie do użytku planowane jest w ciągu 
najbliższych dwóch lat. Znaczącym przedsięwzięciem jest budowa drugiej 
fazy projektu Business Garden (ok. 45.000 mkw). Wolumen transakcji 
najmu wyniósł 174.500 mkw., co oznacza wzrost o 40% w porównaniu 
z 2016 r. Na koniec 2017 r. na rynku znajdowało się 84.500 mkw. wolnej 
powierzchni, co stanowiło 9,3% całkowitych zasobów miasta (spadek 
o 3 p.p. w stosunku do 2016 r.). Absorpcja na koniec 2017 r. wyniosła 
72.400 mkw.

Perspektywy rozwoju rynku
Warunki najmu – Poprzedni rok był najsłabszym od 6 lat pod 
względem oddanej powierzchni biurowej, co w połączeniu z rosnącymi 
kosztami realizacji inwestycji spowodowało wyhamowanie trendu 
spadkowego stawek czynszowych. W perspektywie wzrostu podaży 
i niesłabnącego popytu w najbliższych kwartałach warunki najmu 
powinny pozostać bez zmian.
Sektor SSC/BPO – Wrocław jest jedną z najważniejszych lokalizacji dla 
sektora SSC/BPO i jednym z najwyżej ocenianych miast w Polsce pod 
względem ogólnego poziomu satysfakcji centrów usług biznesowych. 
W rankingu Tholons Services Globalization City Index 2017 znalazł się 
na 78. miejscu, uzyskując wysokie oceny pod względem efektywności 
kosztowej oraz ryzyka i jakości życia.
Zmiany MSSF – Zmiany księgowe w podejściu do leasingu finansowego 
powodują, że najwięksi międzynarodowi najemcy zaczynają dostrzegać 
obecnie więcej korzyści wynikających z prawa własności nieruchomości 
niż jej wynajmowania, zwłaszcza w przypadku umów długoterminowych.
Studenci i absolwenci – Głównym atutem miasta jest dostęp do dużej 
liczby młodych i wykształconych ludzi. W obszarze województwa 
funkcjonują 32 uczelnie wyższe, do których uczęszcza 127.600 
studentów. Region znajduje się w ścisłej krajowej czołówce pod 
względem liczby osób studiujących na najbardziej cenionych przez 
pracodawców kierunkach INT (Informatyka, Nauki Ścisłe i Technologia).

Wskaźnik nastrojów na rynku najmu
Wskaźnik nastrojów na rynku najmu powierzchni biurowej w Polsce 
(Occupier Sentiment Index, OSI)** w IV kw. 2017 r. wyniósł 5,6 i był 
wyższy o 18 punktów względem średniej dla ostatnich 4 kwartałów. 
Wskazuje to na stały wzrost zainteresowania najemców powierzchnią 
biurową w większości lokalizacji w Polsce. Pomimo wysokiej podaży, 
czynsze pozostają więc stabilne.

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.

Dr Bolesław Kołodziejczyk, MBA, MRICS
Dyrektor działu badań rynkowych i doradztwa 
w Cresa Polska
ul. Emilii Plater 53 
00-113 Warszawa
+48 661 111 070
boleslaw.kolodziejczyk@cresa.com

Dane statystyczne na podstawie NUTS-3 region PL514 (Wrocław) | p – prognoza | d – dane statystyczne | FSB – liczba miejsc pracy w sektorze usług finansowych i biznesowych | Absorpcja –
wzrost wielkości wynajętej powierzchni w określonym czasie | ILO – International Labour Organization | Bezrobocie – bezrobocie rejestrowane (GUS) | Wynagrodzenie – średnie miesięczne wynagrodzenie 
w sektorze przedsiębiorstw (GUS) | **Wskaźnik nastrojów na rynku najmu stworzony został w oparciu o kwartalną ankietę RICS dla rynku nieruchomości komercyjnych i obliczany jest 
z uwzględnieniem czynników takich jak podaż, popyt i oczekiwania rynkowe. Wyższa wartość wskaźnika wskazuje na trudniejsze warunki dla najemców i tym samym presję na wzrost stawek czynszowych.

“Wysoka aktywność deweloperów, stabilne warunki najmu 
wraz z rosnącym potencjałem rynku pracy prognozują 
dalszy dynamiczny rozwój wrocławskiego rynku powierzchni 
biurowych”.
Michał Grabikowski, Dyrektor Działu Reprezentacji 
Najemców Biurowych we Wrocławiu

Okiem eksperta

Trendy rynkowe

Wrocław w liczbach
2012 2013 2014 2015 2016 2017

Wzrost PKB (%) 3,9 3,7 6,1 4,6 3,3p 4,5p

Wartość dodana 
brutto (Euro) 8.850 9.200 9.759 10.177 10.542p 11.012p

Siła robocza (tys.) 368,0 359,4 380,9 404,0 401,9p 400,6p

Zatrudnienie 
w sektorze FSB (tys.) 91,8 94,9 103,5 106,1 106,1 110,8p

Bezrobocie (%) 5,8 5,6 4,3 3,4 2,8 2,4d

Bezrobocie (ILO %) 4,5 4,6 3,4 2,6 2,1p 1,5p

Wynagrodzenie (PLN) 3.863 4.012 4.291,11 4.604,38 4.826,88 4.791,0d
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Wskaźnik nastrojów na rynku najmu (Polska)

Największe transakcje najmu (I-IV kw. 2017 r.)

Najemca Rodzaj umowy Obiekt mkw.
Credit Agricole Nowa Business Garden 2 15.500
Credit Suisse Przedłużenie Grunwaldzki Center 14.000
Capgemini Nowa Business Garden 1 13.100
EY Nowa Sagittarius 10.500

13-15,5
Klasa A

10-12,5
Klasa B

Czynsze 
wywoławcze
(EUR/mkw./miesiąc)
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