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W okresie od stycznia do marca na stołeczny 
rynek biurowy dostarczono 6 projektów 
biurowych, m.in kolejne budynki kompleksu 
Business Garden (łącznie 54.800 m², Vastint 
Poland), EQlibrium (9.900 m², Grupa 
Waryński), Airtech Business Park III (6.700 m², 
Juma). W rezultacie, nowoczesne zasoby 
biurowe w Warszawie na koniec I kwartału 
2017 roku przekroczyły 5,12 mln m². 
 
Po rekordowym pod względem nowej podaży 
2016 roku, w I kwartale 2017 roku 
deweloperzy nieco ostrożniej podchodzili do 
nowych inwestycji. 
W ciągu trzech pierwszych miesięcy tego roku 
rozpoczęto tylko przebudowę 
charakterystycznego na warszawskiej mapie 
projektu – Rotundy PKO (3.300 m², PKO Bank 
Polski) i realizację biurowca Vector (13.500 m², 
City Level) zlokalizowanego na północy miasta. 
Niemniej jednak wolumen powierzchni  
w budowie utrzymuje się na wysokim poziomie 
i na koniec I kwartału 2017 roku wyniósł 
662.000 m². Jeśli deweloperzy dotrzymają 
planowanych terminów, 2017 rok może 

Zasoby powierzchni biurowej:

5,12 mln m2

Nowa podaż (I-III 2017):

84.000 m2 

w 6 projektach

Powierzchnia biurowa w budowie:

662.000 m² 

Wolumen transakcji najmu 
(I-III 2017):

194.000 m² 

Wskaźnik pustostanów:

14%
całkowitych zasobów

RYNEK
BIUROWY
W 
WARSZAWIE

zakończyć się nową podażą na poziomie ok. 
241.000 m². Na stołeczny rynek w tym roku 
prawdopodobnie trafią m.in. West Station II 
(36.900 m², HB Reavis), D48 (26.000 m², 
Penta Investments), Bobrowiecka 8 (22.000 
m², Spectra Development) czy Generation 
Park X (21.400 m², Skanska Property Poland). 
 
W Warszawie nadal obserwowana jest 
niesłabnąca aktywność najemców.  
Od stycznia do marca 2017 roku na 
warszawskim rynku biurowym zawarto  
umowy najmu na niemal 194.000 m². 
Wolumen umów podpisanych w I kwartale 
2017 roku jest o niemal 40% wyższy  
niż w analogicznym okresie 2016 roku i tylko 
12% niższy niż w IV kwartale 2016 roku.  
Nowe umowy zawarte w istniejących 
budynkach oraz w projektach w budowie 
wyniosły odpowiednio 46% oraz 8%. 
Pozostałe transakcje stanowiły renegocjacje 
umów – 37% wynajętej powierzchni oraz 
ekspansje – 9% całkowitego wolumenu  
umów najmu. O wysokiej aktywności 
najemców świadczy także poziom absorpcji 

Źródło: Knight Frank

   Strefa   Służewiec Mokotów       Aleje Wschód Pozostałe
centralna   Jerozolimskie

WYKRES 1
Podaż w budowie wg lokalizacji i planowanej daty ukończenia
I kw. 2017
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W I kwartale 2017 roku odnotowano: 
 
 Stabilny współczynnik pustostanów
 Niesłabnący popyt na powierzchnię biurową
 Wysoką absorpcję netto

M76, Raiffeisen Capital Management
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WYKRES 2
Całkowite zasoby biurowe i współczynnik pustostanów wg lokalizacji 
I kw. 2017
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netto, która w I kwartale 2017 roku wyniosła 
86.600 m² i była o 60% wyższa niż średnia 
kwartalna absorpcja zanotowana w latach 
2012-2016. 
 
W I kwartale 2017 roku współczynnik 
pustostanów na warszawskim rynku biurowym 
utrzymał się na stabilnym poziomie  
w porównaniu z końcem poprzedniego roku  
i wyniósł 14%. Na koniec marca 2017 roku  
na wynajem pozostawało ponad 718.000 m²  
powierzchni biurowej, z czego najwięcej 
oferowane było w strefie centralnej miasta – 
258.000 m² oraz na Służewcu – 200.000 m². 
Warto jednocześnie podkreślić, że w minionym 
kwartale w strefie centralnej miasta 
odnotowano znaczący spadek wskaźnika 
pustostanów do 13,1% (spadek o 2,1 pp.  
w porównaniu z końcem 2016 roku). 
 

W ciągu ostatnich trzech miesięcy 
wywoławcze stawki czynszów pozostały  
na stabilnym poziomie w przeważającej 
większości projektów biurowych. Czynsze  
wywoławcze w Centralnym Obszarze Biznesu, 
biorąc pod uwagę nowe prestiżowe projekty, 
kształtują się w przedziale 20-23 EUR/m²/
miesiąc, natomiast w pozostałych 
lokalizacjach centralnych od 13-21 EUR/m²/
miesiąc. Czynsze wywoławcze poza centrum 
wynoszą od 10,5 do18 EUR/m²/miesiąc.  
Ze względu na szeroki pakiet zachęt, które 
właściciele budynków oferują przyszłym 
najemcom, stawki efektywne pozostają  
o 15-25% niższe niż stawki wywoławcze.

North Gate, DEKA Immobilien

Mokotowska Square, DEKA Immobilien
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Nienotowana dotychczas 
aktywność deweloperów: 

826.000 m² 

powierzchni biurowej w budowie

Prognozowana rekordowa nowa 
podaż w 2017 roku: 

527.000 m² 
(w tym 67.000 m²  ukończone  
w I kw. 2017)

Wysoka aktywność najemców:

170.000 m² 

wynajęte w I kw. 2017 roku

Spadek współczynnika 
pustostanów na większości rynków

RYNEK BIUROWY W REGIONACH  

Początek 2017 roku przyniósł na rynku biurowym w miastach regionalnych 
kontynuację trendów obserwowanych w ubiegłym roku. Aktywność deweloperów 
nie słabnie – według prognoz bieżący rok ma być rekordowy pod względem 
poziomu nowej podaży. I kwartał 2017 roku był też jednym z najlepszych w historii 
pod względem wolumenu zawartych umów najmu – zwłaszcza na największych 
rynkach. Z uwagi na umiarkowany poziom nowej podaży w pierwszych trzech 
miesiącach tego roku, współczynnik pustostanów odnotował spadki na większości 
rynków zarówno w ujęciu r/r jak i kw/kw Wywoławcze stawki czynszu w większości 
miast pozostają niezmienione, jednak na niektórych rynkach można zaobserwować 
niewielką korektę w wybranych budynkach.

W Krakowie I kwartał 2017 roku przyniósł 
28.200 m²  nowej podaży w 4 projektach. 
Stolica Małopolski niezmiennie notuje 
najwyższy wolumen powierzchni w budowie 
spośród miast regionalnych. Z realizowanych 
w mieście 270.000 m²  powierzchni biurowej 
ponad 200.000 m²  ma planowaną datę 
ukończenia w 2017 roku. Jednocześnie, 
Kraków wyróżnia ożywiona aktywność 
najemców. W ciągu pierwszych trzech 
miesięcy tego roku w stolicy Małopolski 
podpisano umowy najmu 52.500 m²  
powierzchni. Współczynnik pustostanów 
nadal utrzymuje się na niskim poziomie 6,8%, 
jednak wraz z oddaniem rekordowej ilości 
nowej powierzchni do końca roku 
spodziewany jest systematyczny wzrost 
pustostanów. 

KRAKÓW WROCŁAW

TRÓJMIASTOWYKRES 1
Powierzchnia biurowa w budowie w głównych miastach regionalnych
I kw. 2017

Źródło: Knight Frank

Powierzchnia dostępna Powierzchnia wynajęta

Katowice

Poznań

Łódź 

Trójmiasto

Wrocław

Kraków

0 50 000 100 000 150 000 200 000 250 000 300 000m² 

We Wrocławiu w I kwartale 2017 roku 
odnotowano największy wolumen transakcji 
najmu w miastach regionalnych (58.900 m²), 
wśród których warto wymienić największą 
zawartą w tym kwartale nową umowę 
Capgemini w Business Garden 1 (13.100 m²). 
Relatywnie niewielki poziom nowej podaży 
(18.000 m²) przy tak wysokiej aktywności 
najemców zaowocował zdecydowanym 
spadkiem współczynnika pustostanów do 
9,5%. W budowie pozostaje 141.500 m²  
powierzchni biurowej, z czego około 40% ma 
zostać dostarczone na rynek w bieżącym 
roku, a 60% w 2018 roku. Dzięki 
równomiernemu rozłożeniu wolumenu nowej 
podaży oraz wysokiej aktywności najemców, 
poziom pustostanów może utrzymać się na 
relatywnie stabilnym poziomie z niewielką 
tendencją zwyżkową.

Ograniczona nowa podaż ukończona w I 
kwartale 2017 roku (2.800 m²) i rozpoczęta 
kolejna duża inwestycja Olivia Seven (TPS 
Otwarta Przestrzeń; 30.000 m²) sprawiły, że 
wolumen powierzchni biurowej w budowie w 
Trójmieście przekroczył 140.000 m², z czego 
około 86.000 m² może być ukończone  
jeszcze w tym roku. W ciągu minionych trzech 
miesięcy na rynku biurowym w Trójmieście 
obserwowaliśmy relatywnie wysoki popyt 
(37.100 m²), z największą transakcją zawartą 
w I kwartale – renegocjacja umowy Grupy 
Energa w Olivia Business Centre (15.100 m²). 
W efekcie współczynnik pustostanów na 
lokalnym rynku po raz pierwszy od blisko 2 lat 
spadł poniżej 10%.
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Promenady Business Park – Zita, Vantage Development, Wrocław

WYKRES 2
Popyt na powierzchnię biurową na rynkach regionalnych
I kw. 2017 vs. średni kwartalny popyt w latach 2012-2016

Źródło: Knight Frank, PORF
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Kraków Wrocław Trójmiasto Katowice Poznań Łódź

I kw. 2017 średni kwartalny popyt w latach 2012-2016

WYKRES 3
Współczynnik pustostanów na głównych rynkach regionalnych
I kw. 2017 vs. IV kw. 2016

Źródło: Knight Frank, PORF
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Po bardzo aktywnym 2016 roku, deweloperzy 
w Katowicach nieco zwolnili tempo.  
W I kwartale 2017 roku ukończony został 
jeden projekt o powierzchni 4.000 m² , a do 
końca roku ma być oddane do użytku jeszcze 
tylko 16.500 m² z 46.000 m², które są 
aktualnie w budowie. Katowice to jedyne 
miasto regionalne, gdzie wolumen powierzchni 
w budowie wynosi obecnie poniżej  
100.000 m². Może to wpłynąć na obniżenie  
w najbliższej przyszłości wskaźnika 
pustostanów, który jest w chwili obecnej 
najwyższy wśród wszystkich rynków 
regionalnych i wynosi 14,6%. W ciągu 
pierwszych 3 miesięcy tego roku w 
Katowicach podpisano umowy najmu na 
6.700 m²  powierzchni, co było nieco niższym 
wynikiem w porównaniu z przeciętnym 
kwartalnym wolumenem z ostatnich lat. 

W Poznaniu w 2016 roku mieliśmy do 
czynienia z niewielkim spadkiem aktywności 
deweloperów, jednak inwestycje ponownie 
nabierają tempa. Co prawda w I kwartale 2017 
nie oddano do użytku nowych inwestycji 
biurowych, ale  wraz z rozpoczęciem II etapu 
projektu Pixel (Garvest; 17.700 m²) i II etapu 
kompleksu Business Garden (Vastint Poland; 
38.400 m²) wolumen powierzchni biurowej w 
budowie przekroczył 100.000 m² .  
W I kwartale 2017 roku odnotowaliśmy 
niewielki wolumen podpisanych umów najmu 
(3.900 m²), jednak nie świadczy to o osłabieniu 
aktywności najemców na poznańskim rynku. 
Współczynnik pustostanów nadal 
systematycznie się obniża (na koniec I kwartału 
2017 roku kształtował się na poziomie 12,6%), 
a w nadchodzących kwartałach powinien 
utrzymać się na zbliżonym poziomie. 
 

Łódzki rynek biurowy znajduje się w fazie 
dynamicznego wzrostu. W I kwartale 2017 
roku do użytku zostały oddane 4 projekty 
oferujące łącznie 14.200 m² nowej powierzchni. 
Dodatkowo, w mieście notowany jest 
wyjątkowo wysoki wolumen podaży  
w budowie – 126.500 m². Co więcej, znaczna 
część tej powierzchni jest już objęta umowami 
pre-let, dlatego wzrost pustostanów (które 
obecnie spadły do najniższego poziomu w 
Polsce - 5,8%) w chwili wprowadzenia nowych 
budynków na rynek nie powinien być bardzo 
gwałtowny. Z kolei popyt w pierwszysch trzech 
miesiącach 2017 roku utrzymał sie na 
poziomie zbliżonym do średniej z ostatnich  
5 lat i wyniósł ok. 11.400 m² 
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Maraton, Union Investment, Poznań

RYNEK INWESTYCYJNY

Rekordowy rok 2016 zakończył się 
najwyższym od 10 lat wolumenem transakcji 
inwestycyjnych, sięgającym ponad 4,5 mld 
EUR. Z kolei pierwszy kwartał 2017 roku 
przyniósł  niewielki wolumen transakcji kupna/
sprzedaży, sięgający około 450 mln EUR, 
porównując z analogicznym okresem 
ubiegłego roku to wynik o 11% niższy.  
Aż 218 mln EUR czyli niemal połowę 
całkowitego wolumenu transakcyjnego 
osiągniętego między styczniem a marcem 
2017 stanowiły przejęcia obiektów 

450 mln EUR 

zainwestowany kapitał  
w nieruchomości komercyjne  
w Polsce w I kw. 2017

48% 
całkowitego wolumenu 
inwestycyjnego w I kw. 2017 
stanowiły transakcje w segmencie 
hotelowym

218 mln EUR 

najwyższa wartość transakcji w 
sektorze hotelowym w historii 
polskiego rynku

hotelowych. Z kolei akwizycje handlowe 
osiągnęły wartość 135 mln EUR, stanowiąc 
jednocześnie 30% udziału w całkowitej 
wartości zawartych transakcji, natomiast 
akwizycje w sektorze biurowym opiewały na 
kwotę 97 mln EUR, stanowiąc 22% 
całkowitego wolumenu.  
 
Zgodnie z prognozami i trendami rynkowymi, 
inwestorzy instytucjonalni coraz częściej 
przyglądają się alternatywnym aktywom m.in. 
z sektora hotelowego. Pierwszy kwartał 2017 

roku okazał się rekordowy pod względem 
wolumenu akwizycji hotelowych w Polsce. 
Największą transakcją było przejęcie 
krakowskiego hotelu Sheraton Grand Hotel 
przez Invesco RE za 70 mln EUR. Kolejne 
znaczące transakcje to zakup warszawskiego 
Radisson Blu Hotel za 60 mln EUR przez przez 
Europa Capital oraz The Westin Hotel za 56 
mln EUR przez katarski fundusz Al Sraiya 
Group. Za sprawą transakcji sfinalizowanych 
na początku roku, 2017 rok już jest wyjątkowo 
owocnym okresem pod względem wolumenu 

Źródło: Knight Frank

WYKRES 1
Stopy kapitalizacji (prime)
2004 - I kw. 2017

Biura MagazynyHandel

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 I kw. 2017

10%

9%

8%

7%

6%

5%

4%



RYNEK KOMERCYJNY W POLSCE RESEARCH

7

Ilmet, Skanska Property Poland, Warszawa

WYKRES 2
Wolumen inwestycyjny w Polsce
2004 - I kw. 2017

transakcji w sektorze hotelowym. 
Jednocześnie, zgodnie z zapowiedziami 
inwestorów oraz liczbą przejęć w trakcie 
negocjacji, w następnych kwartałach 
spodziewany jest dalszy wzrost aktywności 
inwestycyjnej w tym segmencie.  
 
Po intensywnej końcówce i znaczącej ilości 
transakcji inwestycyjnych sfinalizowanych w 
ostatnich miesiącach 2016 roku, w pierwszym 
kwartale 2017 roku pozostałe sektory rynku 
nieruchomości komercyjnych odczuły 
przejściowe spowolnienie w obszarze 
inwestycyjnym. Wartość transakcji 
handlowych zawartych w pierwszych trzech 
miesiącach 2017 roku była o 14% niższa niż w 
analogicznym okresie ubiegłego roku. 
Największą transakcją było nabycie przez CPI 

Biura Handel Magazyny Hotele Pozostałe
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Property Group centrum handlowego w 
Elblągu Ogrody Shopping Centre za 91 mln 
EUR. Z kolei rynek biurowy z całkowitym 
wolumenem inwestycji poniżej 100 mln EUR 
odnotował jedynie 5 sfinalizowanych 
transakcji, w tym 3 na stołecznym rynku. 
Największe z nich to zakup Prosta Office 
Building i Trinity Park II przez Cromwell/
Goldman Sachs, odpowiednio za 45 i 33 mln 
EUR. 

Stopy kapitalizacji za najlepsze nieruchomości 
typu „prime” utrzymują się na stabilnym 
poziomie. Nieruchomości biurowe 
zlokalizowane w centrum Warszawy są 
obecnie wyceniane przy stopach kapitalizacji 
na poziomie 5,25%, natomiast poza centrum 
miasta kształtują się pomiędzy 7,00%  

a 7,50%.  Z kolei w miastach regionalnych 
stopy kapitalizacji szacuje się na poziomie 
6,25%-7,00% za najlepsze nieruchomości 
biurowe. W sektorze handlowym oczekiwany 
poziom to 5,25%-5,50%, a w przypadku 
obiektów magazynowych - blisko 6,75%. 
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