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Najważniejsze wydarzenia

 — Wrocław dołączył do Krakowa jako drugi rynek regionalny, którego 
całkowity zasób powierzchni biurowej przekroczył milion mkw. 

 — Wskaźnik absorpcji netto osiągnął nowy rekord i był o 20% wyższy  
niż w rekordowym do tej pory 2017 roku. 

 — Największy spadek dostępnej powierzchni biurowej w okresie ostatnich 
dwunastu miesięcy został zarejestrowany w Szczecinie i Lublinie, 
odpowiednio o 4,9 i 4,2 punktu procentowego. 

 — W 2018 roku na rynku inwestycyjnym w segmencie biurowym w miastach 
regionalnych dokonano 12 transakcji o łącznym wolumenie 900 M EUR. 

 — Stopa kapitalizacji za najlepsze powierzchnie biurowe waha się pomiędzy 
5,75% w Krakowie a 8,25% w Szczecinie i na przestrzeni roku uległa 
kompresji o 0,25 punktu procentowego we wszystkich analizowanych 
miastach z wyłączeniem Szczecina i Poznania. 
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Całkowity zasób powierzchni biurowych 
na ośmiu największych rynkach 
biurowych (Kraków, Wrocław, Trójmiasto, 
Katowice, Poznań, Łódź, Szczecin  
i Lublin) osiągnął na koniec 2018 roku 
ponad 4,9 mln mkw., co w porównaniu 
do ubiegłego roku daje blisko 12%-owy 
wzrost całkowitego zasobu nowoczesnej 
powierzchni biurowej.  

Największymi regionalnymi rynkami 
biurowymi pozostały Kraków, Wrocław 
oraz Trójmiasto. Wrocławski rynek 
biurowy, jako drugi regionalny rynek po 
Krakowie, przekroczył w minionym roku 
milion mkw. nowoczesnej powierzchni 
biurowej. 

Nowa podaż na regionalnym rynku 
powierzchni biurowych w 2018 roku 
osiągnęła poziom 512 600 mkw.  
i była o ponad 55 700 mkw. wyższa od 
wartości nowej podaży zarejestrowanej 
w 2017 roku i wyższa o 119 000 mkw. 
od średniej pięcioletniej z lat 2013–2017. 
Do największych projektów oddanych 
do użytku w 2018 roku możemy zaliczyć 
Olivia Star w Gdańsku (45 700 mkw.), 
Olivia Prime A w Gdańsku (28 000 
mkw.), Sagittarius Business House we 
Wrocawiu (24 900 mkw.), Ogrodowa 8  
w Łodzi (24 700 mkw.) oraz Equal 
Business Park C w Krakowie  
(23 500 mkw.).

Na koniec 2018 roku w budowie 
znajdowało się 76 projektów biurowych 
o łącznej powierzchni przekraczającej 
878 000 mkw., z czego największa liczba 
to nowe inwestycje powstające  
w Krakowie (17), Trójmieście (14)  

Podsumowanie
i Wrocławiu (11). Średnia wielkość tych 
projektów to 12 400 mkw. Przy czym 
ponad 43% nowych budynków będzie 
oferować powierzchnie 10 000 mkw.  
i większe.

Aktywność najemców w największych 
miastach regionalnych w 2018 roku  
osiągnęła 647 800 mkw. i była o 4% 
niższa niż w analogicznym okresie 
w 2017 roku i wyższa o 27% od 
średniej pięcioletniej z lat 2013-2017.
Do najbardziej aktywnych rynków 
możemy zaliczyć Kraków, Wrocław 
oraz Trójmiasto, których udział we 
wszystkich transakcjach zawartych na 
analizowanych rynkach regionalnych 
wyniósł odpowiednio 33%, 25%  
i 13%. Warto wspomnieć o relatywnie 
wysokiej aktywności najemców w 
Poznaniu oraz Łodzi, gdzie wynajęto 
odpowiednio 70 400 mkw. i 56 100 mkw. 

Jednym z czynników wpływających na 
wysoki popyt na powierzchnie biurowe 
w miastach regionalnych jest ekspansja 
od firm z sektora usług dla biznesu, które 
konsolidowały się w poszczególnych 
miastach w ramach jednej lokalizacji 
(Credit Agricole we Wrocławiu) lub 
dokonywały ekspansji do nowych 
ośrodków (Fujitsu Global Delivery Center 
w Katowicach). Dzięki obserwowanemu 
trendowi decentralizacji, najemcy 
coraz częściej interesują się nie tylko 
największymi ośrodkami ale również 
mniejszymi miastami takimi jak Rzeszów 
(Premium Mobile), Bydgoszcz (SII), 
Toruń (Mimecast), Gliwice (Enginiety) 
czy Częstochowa (SII). 

W 2018 roku poziom absorpcji na 
wszystkich regionalnych rynkach 
biurowych osiągnął poziom 534 200 
mkw. i o ponad 21% przewyższył 
wskaźnik zarejestrowany w rekordowym 
do tej pory 2017 roku. Istotnym 
czynnikiem wpływającym na rekordowy 
poziom absorpcji w 2018 była znacząca 
ilość umów przednajmu zawartych 
w 2017 roku w budynkach oddanych 
do użytku w 2018 roku. Największy 
procentowy wzrost absorpcji w 
porównaniu do 2017 roku został 
zarejestrowany w Lublinie (140%), 
Katowicach (118%) i we Wrocławiu 
(99%). 

Dzięki porównywalnemu do zeszłego 
roku popytowi na powierzchnię biurową 
w analizowanych miastach, poziom 
pustostanów dla całego regionalnego 
rynku powierzchni biurowych wyniósł 
8,4% i obniżył się o 1,5 punktu 
procentowego w porównaniu do 2017 
roku. Wskaźnik powierzchni niewynajętej 
na analizowanych rynkach wyniósł od 
5,1% w Szczecinie do 15,4% w Lublinie.

W 2018 roku stawki czynszów 
utrzymywały się na stabilnym poziomie  
w większości analizowanych lokalizacji  
i na koniec roku wyniosły między 12  
a 14,5 EUR/ mkw.miesięcznie. Na skutek 
ograniczonej dostępności najlepszych 
projektów biurowych obserwowaliśmy 
wzrost efektywnych stawek czynszu  
w niektórych projektach we Wrocławiu, 
Katowicach i Poznaniu. 
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SZCZECIN
Zasób powierzchni  
biurowej (mkw.) 159 400

Popyt na powierzchnie  
biurową (mkw.) 10 900

Powierzchnia oddana  
do użytku (mkw.) 2 350

Wskaźnik pustostanów (%) 5,1%

Czynsz bazowy  
(EUR/mkw./miesiąc) 13,30

POZNAŃ
Zasób powierzchni  
biurowej (mkw.) 479 100

Popyt na powierzchnie  
biurową (mkw.) 70 400

Powierzchnia oddana  
do użytku (mkw.) 21 200

Wskaźnik pustostanów (%) 7,3%

Czynsz bazowy  
(EUR/mkw./miesiąc) 14,50

WROCŁAW
Zasób powierzchni  
biurowej (mkw.) 1 054 200

Popyt na powierzchnie  
biurową (mkw.) 162 900

Powierzchnia oddana  
do użytku (mkw.) 146 600

Wskaźnik pustostanów (%) 9,1%

Czynsz bazowy  
(EUR/mkw./miesiąc) 14,75

KATOWICE
Zasób powierzchni  
biurowej (mkw.) 519 300

Popyt na powierzchnie  
biurową (mkw.) 38 200

Powierzchnia oddana  
do użytku (mkw.) 50 800

Wskaźnik pustostanów (%) 8,8%

Czynsz bazowy  
(EUR/mkw./miesiąc) 13,75

TRÓJMIASTO
Zasób powierzchni  
biurowej (mkw.) 775 000

Popyt na powierzchnie  
biurową (mkw.) 84 400

Powierzchnia oddana  
do użytku (mkw.) 77 200

Wskaźnik pustostanów (%) 6,1%

Czynsz bazowy  
(EUR/mkw./miesiąc) 14,00

ŁÓDŹ
Zasób powierzchni  
biurowej (mkw.) 468 900

Popyt na powierzchnie  
biurową (mkw.) 56 100

Powierzchnia oddana  
do użytku (mkw.) 33 900

Wskaźnik pustostanów (%) 8,7%

Czynsz bazowy  
(EUR/mkw./miesiąc) 13,50

LUBLIN
Zasób powierzchni  
biurowej (mkw.) 194 200

Popyt na powierzchnie  
biurową (mkw.) 14 100

Powierzchnia oddana  
do użytku (mkw.) 25 400

Wskaźnik pustostanów (%) 15,4%

Czynsz bazowy  
(EUR/mkw./miesiąc) 12,00

KRAKÓW
Zasób powierzchni  
biurowej (mkw.) 1 257 500

Popyt na powierzchnie  
biurową (mkw.) 211 000

Powierzchnia oddana  
do użytku (mkw.) 155 200

Wskaźnik pustostanów (%) 8,6%

Czynsz bazowy  
(EUR/mkw./miesiąc) 14,50
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