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RYNEK BIUROWY 
W WARSZAWIE 
Zasoby powierzchni biurowej:

5,22 mln m²

Nowa podaż (I-III kw. 2017):

205.000 m² 

w 15 projektach

Powierzchnia wynajęta  
(I-III kw. 2017):

590.000 m²

Powierzchnia biurowa w budowie:

820.000 m² 

Wskaźnik pustostanów:

12,9%

RYNEK BIUROWY  
W REGIONACH

Całkowite zasoby: 

3,9 mln m²

Nowa podaż (I-III kw. 2017): 

314.000 m² 
w 41 projektach

Boom inwestycyjny:

Ponad 1 mln m² 

powierzchni w budowie

Rosnący popyt: 

456.000 m² 
wynajęte w okresie styczeń-
wrzesień 2017

V.Offices, AFI Projekt 1, Kraków
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RYNEK HANDLOWY

Ograniczona nowa podaż: 

164.000 m² 
oddane do użytku  
w okresie I-III kw. 2017

Powierzchnia w budowie:

680.000 m²

Nasycenie powierzchnią handlową: 

253 m² 
/1.000 mieszkańców

RYNEK INWESTYCYJNY
 

Ponad

2,4 mld EUR

zainwestowany w Polsce 
kapitał w okresie I-III kw. 2017 roku

 

50%
zainwestowanego kapitału 
ulokowano w sektorze handlowym

334 mln EUR  
Rekordowy wolumen transakcji 
inwestycyjnych w sektorze 
hotelowym w Polsce

Wroclavia, Unibail-Rodamco, Wrocław
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Pierwsze trzy kwartały 2017 roku przyniosły: 

• spadek wskaźnika pustostanów,
• ożywiony popyt,
• szereg rozpoczętych realizacji nowych inwestycji  
 biurowych.

Pierwsze trzy kwartały 2017 roku przyniosły 

nową podaż na poziomie 205.000 m²  

w piętnastu projektach biurowych. Według 

planów deweloperów ok. 104.000 m² ma być 

dostarczone jeszcze w tym roku i jeśli zostaną 

dotrzymane terminy, nowa podaż na koniec 

2017 roku będzie porównywalna do średniej 

rocznej podaży odnotowanej w latach 

2012-2016 (305.000 m²). Ponad 80% 

powierzchni biurowej zrealizowano poza 

centrum miasta. W trzecim kwartale do użytku 

oddane zostały trzy projekty biurowe:  

West Station II (35.000 m², HB Reavis),  

D48 (23.400 m², Penta Investments) oraz 

Wronia 31 (15.100 m², Ghelamco Poland).  

 

W tym samym okresie rozpoczęto budowy 

kolejnych pięciu obiektów o łącznej 

powierzchni 140.000 m². W rezultacie, na 

koniec września 2017 roku w realizacji 

znajdowało się ponad 820.000 m² powierzchni 

biurowej. Tak wysokiego wolumenu  

Zasoby powierzchni biurowej:

5,22 mln m²

Nowa podaż (I-III kw. 2017):

205.000 m² 

w 15 projektach

Powierzchnia wynajęta  
(I-III kw. 2017):

590.000 m²

Powierzchnia biurowa w budowie:

820.000 m² 

Wskaźnik pustostanów:

12,9%

RYNEK
BIUROWY
W 
WARSZAWIE

w budowie nie odnotowano jeszcze nigdy na 

warszawskim rynku biurowym. 

 

Ponad 70% podaży w budowie realizowane 

jest w strefach centralnych. Dynamiczny 

rozwój widać szczególnie w okolicach ronda 

Daszyńskiego, gdzie aktualnie znajduje się 

ponad 255.000 m² powierzchni w budowie. 

Stanowi to ok. 31% całkowitej podaży na 

Riverside Park

etapie realizacji w stolicy. Do największych 

projektów powstających w tej okolicy należą 

m.in. Skyliner (43.600 m²) realizowany przez 

Karimpol Polska, kompleks Generation Park 

(bud. Y - 42.000 m², bud. X - 20.300 m²) 

należący do Skanska Property Poland oraz 

Spinnaker Tower (40.000 m²) i Warsaw HUB 

(76.000 m²), których deweloperem jest 

Ghelamco Poland. 

WYKRES 1
Podaż w budowie wg lokalizacji i planowanych dat ukończenia
III kw. 2017
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WYKRES 2
Absorpcja netto, roczna podaż biurowa oraz współczynnik pustostanów w Warszawie 
2008-2018p

WYKRES 3
Popyt w Warszawie
2012 - III kw. 2017

Na warszawskim rynku biurowym nadal 

obserwujemy znaczne ożywienie wśród 

najemców. Wolumen transakcji najmu po 

trzech pierwszych kwartałach osiągnął poziom 

590.000 m². Wynik ten jest tylko o 17% niższy 

niż średni roczny popyt w latach 2012-2016.  

 

W okresie od stycznia do września 2017 roku 

największym zainteresowaniem cieszyły się 

strefy centralne, Służewiec oraz Aleje 

Jerozolimskie. Nowe umowy w istniejących 

budynkach jak i tych w budowie wyniosły 

odpowiednio 45% i 17%. Renegocjacje 

stanowiły 25% zarejestrowanego popytu, 

natomiast ekspansje 13%. Do największych 

transakcji zawartych od początku roku można 

zaliczyć m.in. odnowienie umowy najmu 

powierzchni przez Millennium Bank  

w Harmony Office Center A (18.300 m²), 

umowa pre-let podpisana przez Citi Service 

Center Poland w Generation Park X (13.600 

m²), renegocjacje i ekspansja firmy 

AstraZeneca w Postępu 14 (13.200 m²) czy 

nowa umowa zawarta przez Nokię w 

Domaniewska Office Hub (6.200 m²).  

 

Od początku roku w stolicy widoczny jest 

spadek współczynnika pustostanów, który na 

koniec III kwartału 2017 roku wyniósł 12,9% 

(673.000 m² powierzchni na wynajem). Po 

kilku latach zdecydowanego wzrostu 

wskaźnika, zauważyć można teraz wyraźne 

odwrócenie trendu. W porównaniu z 

poprzednim kwartałem bieżącego roku 

odnotowano spadek o 1 pp. dla całej 

Warszawy (0,3 pp. dla stref centralnych), 

Roczna podaż Absorpcja netto Współczynnik pustostanów

2012 2013 2014 2015 2016 I-III kw. 2017
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natomiast w odniesieniu do analogicznego 

okresu 2016 roku wskaźnik pustostanów 

spadł o 1,7 pp. (3,1 pp. dla stref centralnych). 

Najwięcej dostępnej powierzchni oferowane 

jest w strefach centralnych – 220.000 m² oraz 

na Służewcu – 211.000 m². Na spadek 

wskaźnika pustostanów wpłynęła wysoka 

absorpcja netto, która po trzech kwartałach 

2017 roku wyniosła 251.000 m²  

i była o 17% wyższa niż średnia roczna 

absorpcja zarejestrowana w latach  

2012-2016, co potwierdza rosnące 

zapotrzebowanie najemców na powierzchnię 

biurową w Warszawie. W konsekwencji, biorąc 

pod uwagę ożywiony popyt i harmonogramy 

deweloperów realizujących nowe inwestycje, 

w nadchodzących kwartałach spodziewany 

jest dalszy spadek współczynnika pustostanów. 

W większości projektów czynsze wywoławcze 

pozostają na stabilnym poziomie.  

W Centralnym Obszarze Biznesu w nowych 

prestiżowych projektach oscylują w przedziale 

20-23 EUR/m²/miesiąc, natomiast  

w pozostałych lokalizacjach centralnych 

kształtują się na poziomie 13-21 EUR/m²/

miesiąc. Czynsze wywoławcze poza centrum 

wynoszą od 10,5-16,5 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.

Źródło: Knight Frank, PORF
p - prognoza

Źródło: Knight Frank, PORF
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Całkowite zasoby: 

3,9 mln m²

Nowa podaż (I-III kw. 2017): 

314.000 m² 
w 41 projektach

Boom inwestycyjny:

Ponad 1 mln m² 

powierzchni w budowie

Rosnący popyt: 

456.000 m² 
wynajęte w okresie styczeń-
wrzesień 2017

RYNEK BIUROWY W REGIONACH  
Pierwszy przekroczony milion metrów kwadratowych zasobów biurowych w 
Krakowie, blisko dwukrotny wzrost wolumenu powierzchni w budowie w ciągu 
2 lat, popyt z trzech kwartałów przewyższający średnią roczną z ostatnich 5 lat 
i utrzymujący się spadek pustostanów na większości rynków – te dane ustalone 
na koniec III kwartału 2017 roku nie pozostawiają wątpliwości, że rynek biurowy 
w miastach regionalnych rozwija się błyskawicznie. Pomimo rosnącej konkurencji, 
stawki czynszów w miastach regionalnych pozostają na stabilnym poziomie.

W ciągu pierwszych trzech kwartałów 2017 
roku w Trójmieście dostarczono na rynek 
62.500 m² nowej powierzchni biurowej, w tym 
największy budynek ukończony na rynkach 
regionalnych: Argon, III etap kompleksu 
Alchemia (36.000 m²) zrealizowany przez firmę 

Pierwsze trzy kwartały 2017 roku upłynęły  
w Krakowie pod znakiem rekordowej nowej 
podaży. W tym okresie oddano do użytku 17 
budynków o łącznej powierzchni 146.600 m². 
Mimo to, w budowie nadal pozostaje około 
279.000 m², z czego niemal 52.000 m² może 
zostać ukończone jeszcze w tym roku. 
Rekordowa nowa podaż poskutkowała 
wzrostem pustostanów w Krakowie do 
nienotowanego od lat poziomu 11,3%. 
Jednocześnie popyt w stolicy Małopolski 
utrzymuje się na wysokim poziomie. Od 
stycznia do września podpisano umowy 
obejmujące łącznie ponad 128.000 m².

KRAKÓW

Od początku roku we Wrocławiu oddano do 
użytku zaledwie 27.500 m² nowej powierzchni, 
ale w IV kwartale spodziewane jest ukończenie 
dodatkowych 46.000 m². Warto podkreślić, że 
na koniec września 2017 roku miasto zostało 
liderem wśród rynków regionalnych pod 
względem aktywności deweloperów – w 

WROCŁAW

TRÓJMIASTO
Equal Business Park, Cavatina, Kraków

WYKRES 1
Nowa podaż powierzchni biurowej na głównych rynkach regionalnych
2012-2018p

p - prognoza

Źródło: Knight Frank, PORF
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budowie znajdowało się rekordowe 309.000 
m². To w dużej mierze efekt wysokiej 
aktywności najemców. Po trzech kwartałach 
br. stolica Dolnego Śląska zajmowała pierwsze 
miejsce pod względem ilości wynajętej 
powierzchni – 132.000 m², co było najwyższym 
wynikiem w historii tego rynku. W rezultacie 
pustostany utrzymały się na poziomie 8,5%.
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W odróżnieniu od pozostałych miast 
regionalnych, w Katowicach mamy obecnie do 
czynienia ze spowolnieniem przyrostu podaży. 
Od początku roku do końca września 
ukończono budowę 17.500 m² powierzchni 
biurowej, a w realizacji znajduje się 44.000 m², 
z czego zdecydowana większość ma zostać 

Nowa podaż w Poznaniu w okresie I-III kw. 
2017 wyniosła 26.300 m² i była nieco niższa  
w porównaniu do kilku wcześniejszych lat. 
Rekordowa ilość nowej powierzchni 
spodziewana jest w przyszłym roku, kiedy ma 
zostać ukończone 71.000 m² ze 108.000 m² 
powierzchni w budowie. Popyt utrzymuje się 
na poziomie porównywalnym jak w latach 
2015-2016. Od stycznia do września 2017 
roku przedmiotem najmu było 41.500 m² 
powierzchni. Umiarkowany poziom nowej 
podaży i stabilny popyt zaowocowały 
spadkiem współczynnika pustostanów  
do 10,1%.

POZNAŃ

Łódź pozostaje najmniejszym wśród sześciu 
głównych rynków regionalnych, jednak dzięki 
wysokiej aktywności deweloperów 
systematycznie dogania Katowice i Poznań. 
Od stycznia do września 2017 roku do użytku 
oddano 33.700 m² nowych biur, a do końca 
roku przewiduje się ukończenie kolejnych 
55.000 m² z ponad 145.000 m² powierzchni 
będącej w budowie. W tym samym okresie 
popyt utrzymał się na relatywnie wysokim 
poziomie – przedmiotem najmu było 36.000 m² 
powierzchni biurowej. Współczynnik 
pustostanów w Łodzi nadal pozostaje 
najniższy wśród głównych rynków biurowych 
w Polsce – na koniec września 2017 roku 
wyniósł 6,7%.

ŁÓDŹ

KATOWICE

Promenady Business Park – Zita, Vantage Development, Wrocław

WYKRES 2
Powierzchnia biurowa w budowie w głównych miastach regionalnych
III kw. 2017

Źródło: Knight Frank
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WYKRES 3
Nowa podaż, wolumen popytu i współczynnik pustostanów  
na głównych rynkach regionalnych 
I-III kw. 2017

Źródło: Knight Frank, PORF
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Torus. Na koniec września w budowie 
pozostawało dodatkowe 142.000 m², z czego 
46.000 m² ma planowaną datę ukończenia w 
IV kwartale 2017 roku. Aktywność najemców 
na lokalnym rynku od początku roku utrzymuje 
się na wysokim poziomie – podpisano umowy 
najmu obejmujące ponad 94.000 m².  
W rezultacie na koniec III kwartału odnotowany 
został spadek współczynnika pustostanów do 
najniższego poziomu od ponad 8 lat – 8,5%.

oddana do użytku w 2018 roku. Niewielkie 
spowolnienie widać również po stronie popytu. 
W okresie I-III kw. 2017 w stolicy Górnego 
Śląska zawarto umowy obejmujące około 

24.000 m². W badanym okresie obserwowany 
był dalszy spadek współczynnika pustostanów 
do poziomu 11,8%.



RYNEK HANDLOWY
Po 2016 roku, kiedy do użytku oddano około 410.000 m² powierzchni handlowej 
w Polsce, trzy kwartały bieżącego roku można zaliczyć do umiarkowanie 
dynamicznych w sektorze handlowym. Zakończono realizację 164.000 m², z czego 
ponad 10% stanowiły rozbudowy istniejących inwestycji, co było podtrzymaniem 
trendu obserwowanego w minionych latach. Podaż zrealizowana w pierwszych 
trzech kwartałach 2017 roku uwzględniała jednak przede wszystkim dwa długo 
wyczekiwane otwarcia: sklepu IKEA w Lublinie (33.500 m²) oraz Galerii Północnej  
w Warszawie (64.000 m²).

Analiza podaży w budowie pozwala 

oczekiwać, że całoroczny wolumen 

powierzchni handlowej w 2017 roku powinien 

okazać się porównywalny do 2016 roku. 

Deweloperzy budują obecnie około 680.000 m² 

w obiektach handlowych, z czego otwarcie 

około 230.000 m² jest spodziewane przed 

końcem 2017 roku. Z obecnie realizowanego 

wolumenu około 75% powierzchni powstaje  

w głównych aglomeracjach – m.in. 

warszawskiej (ponad 170.000 m²), śląskiej 

(99.000 m²) i wrocławskiej (81.000 m²). 

 

We wrześniu 2017 roku na rynku handlowym 

w Polsce obserwowano kontynuację trendu 

rozbudów i modernizacji istniejących centrów 

handlowych, które stanowią 12% obecnie 

realizowanego wolumenu. Należy oczekiwać, 

że ten trend utrzyma się w średnim okresie ze 

względu na fakt, iż ponad 50% istniejących 

Ograniczona nowa podaż: 

164.000 m² 
oddane do użytku  
w okresie I-III kw. 2017

Powierzchnia w budowie:

680.000 m²

Nasycenie powierzchnią handlową: 

253 m² 
/1.000 mieszkańców

SKENDE Shopping, IKEA Centres, Lublin

zasobów handlowych w Polsce powstało co 

najmniej 10 lat temu, a preferencje 

konsumentów zmieniają się. Powinno to 

skłaniać właścicieli starszych obiektów do 

przeprowadzania przynajmniej ich 

modernizacji.  

 

Na koniec III kwartału 2017 roku nasycenie 

powierzchnią centrów handlowych w Polsce 

wyniosło 253 m²/1.000 mieszkańców. Jest to 

poziom powyżej średniej europejskiej, ale 

wciąż poniżej średniej dla państw Europy 

Zachodniej. Najwyższym wskaźnikiem 

nasycenia wśród największych rynków 

charakteryzuje się aglomeracja poznańska 

(718 m²/1.000 mieszkańców) oraz wrocławska 

(602 m²/1.000 mieszkańców). Biorąc pod 

uwagę podaż w budowie na największych 

rynkach oczekuje się, że w najbliższym czasie 

te same miasta utrzymają pozycje liderów. 

Najemcy obecnie realizowanych inwestycji 

handlowych to w przeważającej części marki 

obecne już na lokalnym rynku, jednak 

pojawiają się również firmy debiutujące  

w Polsce.  

 

Od stycznia do września 2017 roku swoje 

pierwsze sklepy w Polsce otworzyły: Trespass 

(Warszawa), Freya (Poznań), Maxi-Cosi 

(Katowice), a także Hamleys (Warszawa).  

W II kw. 2017 roku na polskim rynku 

zadebiutowała również rosyjska firma modowa 

Melon Fashion Group. Obecność w Polsce 

rozpoczęła otwierając sklepy marki befree oraz 

Love Republic (w Poznaniu, Gdyni i 

Warszawie). We wrześniu 2017 roku we 

Wrocławiu otwarto pierwszą restaurację 

szwedzkiej sieci Max Premium Burgers. 
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Galeria Ostrowiec, First Property Poland, Ostrowiec Świętokrzyski

Stabilny popyt na powierzchnie handlowe  

w nowoczesnych projektach handlowych  

w Polsce wpływa na utrzymanie pustostanów 

na niskim poziomie. W połowie 2017 roku 

współczynnik powierzchni niewynajętej 

szacowany dla 18 największych rynków 

handlowych w kraju wyniósł 4,1%. Był to wynik 

wyższy niż pod koniec 2016 roku (3,5%),  

a wzrost był spowodowany przede wszystkim 

zwalnianiem wielkopowierzchniowych sklepów 

przez Praktikera, który już pod koniec 2016 

roku podjął decyzję o wycofaniu się z Polski. 

Co więcej, na rynku nadal dostępne są lokale 

zajmowane wcześniej przez Delikatesy Alma, 

niemniej jednak są one systematycznie 

wynajmowane przez innych operatorów 

spożywczych. 

 

Katowice oraz Kraków okazały się miastami,  

w których odnotowano najwyższy wskaźnik 

pustostanów spośród głównych aglomeracji 

(odpowiednio 5,9% oraz 5,3%). Najniższym 

poziomem współczynnika charakteryzowały 

się aglomeracja warszawska (2,6%) oraz 

szczecińska (3,3%). Wśród siedmiu rynków 

handlowych obejmujących miasta o populacji 

200.000-400.000 mieszkańców największy 

udział powierzchni niewynajętej zanotowano  

w Radomiu (10,9%) i Częstochowie (6,9%), 

natomiast najniższy współczynnik 

pustostanów został zarejestrowany w Kielcach 

i Toruniu (po 2,6%).  

 

Czynsze wywoławcze za najlepsze 

powierzchnie w najatrakcyjniej 

zlokalizowanych centrach handlowych 

ustabilizowały się. Najdroższym rynkiem 

pozostaje Warszawa, gdzie za lokale typu 

„prime” trzeba zapłacić nawet do 100 EUR/m²/

miesiąc (w pojedynczych centrach 

handlowych w przypadku najbardziej 

atrakcyjnych lokali notuje się nawet wyższe 

stawki). Na rynkach regionalnych wysokość 

czynszu kształtuje się na niższym poziomie  

i jest zależna od wielu czynników, m.in. od 

branży najemcy, wielkości lokalu czy jego 

położenia w centrum handlowym.

WYKRES 1
Współczynnik pustostanów w największych aglomeracjach
I połowa 2017

4,1% 
 WSPÓŁCZYNNIK  
 PUSTOSTANÓW  
 W NAJWIĘKSZYCH  
 MIASTACH W POLSCE
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Źródło: PRRF, Knight Frank
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RYNEK INWESTYCYJNY
W pierwszych kwartałach 2017 obserwowane było nieznaczne spowolnienie na 
rynku inwestycyjnym w Polsce. Łączny wolumen zainwestowanego kapitału  
w nieruchomości komercyjne od początku roku do końca września wyniósł ponad 
2,4 mld euro, stanowiąc jednocześnie 8% spadek rok do roku. Jednak biorąc pod 
uwagę plany i aktywność inwestorów pod koniec roku, wolumen przejęć w 2017 
roku może przekroczyć historyczny wynik osiągnięty przed rokiem (4,5 mld euro),  
a Polska pozostanie liderem w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

W okresie I-III kw. 2017 roku największą 

aktywność inwestorów w Polsce 

zaobserwowano w segmencie handlowym,  

ponieważ przejęcia aktywów handlowych 

stanowiły 50% wolumenu transakcji. Akwizycje 

w segmencie biurowym objęły 30%, podczas 

gdy przejęcia w sektorze hotelowym stanowiły 

14% wartości wszystkich zamkniętych umów, 

w sektorze magazynowym 5%, a akwizycje na 

rynku mieszkaniowym 1%.  

Od początku roku segment handlowy 

wyróżniał się wysoką aktywnością inwestorów. 

W okresie I-III kw. 2017 roku łączny wolumen 

podpisanych umów kupna/ sprzedaży w 

sektorze wyniósł 1,2 mld EUR i był 14% niższy 

niż odnotowano w tym samym okresie w 

poprzednim roku. W minionych miesiącach 

sfinalizowano kilka transakcji portfelowych, 

m.in. zakup parków handlowych Ikea Centers 

przez fundusz Pradera, zakup przez EPP 

nieruchomości Blackstone oraz nabycie przez 

RREEF Spezial Investment GmbH centrów 

wyprzedażowych Fashion House. Ponadto,  

do najważniejszych akwizycji handlowych  

w bieżącym roku można zaliczyć przejęcia: 

Galerii Słonecznej w Radomiu przez REICO 

(Ceska Sporitelna), krakowskiego centrum 

Zakopianka przez EPP oraz nabycie Ogrody 

Shopping Center w Elblągu przez CPI Property 

Group. Stopy kapitalizacji za najlepsze aktywa 

handlowe utrzymują się na stabilnym poziomie 

5,25%-5,50%.  

Wolumen transakcji inwestycyjnych w sektorze 

biurowym w Polsce w okresie I-III kw. 2017 

roku wyniósł niemal 725 mln EUR, co 

stanowiło 30% zainwestowanego kapitału  

w Polsce. W bieżącym roku aktywa biurowe 

były nabywane głównie w Warszawie,  

 

Ponad

2,4 mld EUR

zainwestowany w Polsce 
kapitał w okresie I-III kw. 2017 roku

 

50%
zainwestowanego kapitału 
ulokowano w sektorze handlowym

334 mln EUR  
Rekordowy wolumen transakcji 
inwestycyjnych w sektorze 
hotelowym w Polsce

Biura Handel Magazyny Hotele Inne
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WYKRES 1
Wolumen transakcji inwestycyjnych w Polsce
2004 - I-III kw. 2017
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WYKRES 2
Struktura transakcji inwestycyjnych w Polsce 
I - III kw. 2017

Biura Handel Magazyny Hotele Pozostałe

Źródło: Knight Frank
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w przeciwieństwie do roku poprzedniego, 

kiedy to inwestorzy skupiali swoją uwagę 

przede wszystkim na miastach regionalnych. 

Do największych przeprowadzonych transakcji 

pod względem wolumenu można zaliczyć  

m.in.: przejęcie warszawskiego Proximo I 

przez REICO (Ceska Sporitelna), budynku 

Warsaw Spire B przez CA Immo oraz zakup 

portfela nieruchomości biurowych BPH przez 

fundusz Octava. Obecnie stopy kapitalizacji za 

projekty biurowe zlokalizowane poza 

Warszawą oscylują pomiędzy 6,25%-7,00%, 

z kolei najlepsze aktywa typu „prime”  

w centrum Warszawy wyceniane są przy 

stopie kapitalizacji na poziomie 5,25%, a poza 

centrum oscylują wokół 7,00%-7,50%. 

Najmniej umów sfinalizowano w sektorze 

magazynowym, mimo to najbardziej 

pożądanymi aktywami pośród nieruchomości 

magazynowych wciąż pozostają portfele 

obiektów logistycznych. Dzięki dobrej kondycji 

sektora przemysłowego, inwestorzy są skłonni 

lokować swój kapitał w tym segmencie. W 

okresie I-III kw. 2017 roku wolumen transakcji 

aktywami magazynowymi osiągnął wartość 

niemal 119 mln EUR. Do najważniejszych 

przejęć dotychczas zawartych w 2017 roku 

zaliczyć można nabycie portfela Gramercy, 

składającego się łącznie z 3 nieruchomości 

oraz przejęcie parku magazynowego Panattoni 

Park Konotopa przez M&G Real Estate.  

W przypadku obiektów magazynowych stopy 

kapitalizacji oscylują wokół 6,75%. 

Maraton, Union Investment, Poznań 
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Jako jeden z największych i najbardziej doświadczonych zespołów monitorujących rynek 
nieruchomości w Polsce, świadczymy usługi doradcze, opracowujemy prognozy oraz 
diagnozujemy wszystkie sektory rynku nieruchomości.

Naszym klientom, do których należą m.in. deweloperzy, fundusze inwestycyjne, instytucje 
finansowe, przedsiębiorstwa oraz inwestorzy indywidualni, oferujemy:

  doradztwo strategiczne,

  niezależne prognozy i analizy dostosowane do specyficznych wymogów klientów,

  prezentacje na indywidualne zapotrzebowanie/zamówienie.

Prowadzimy kwartalnie aktualizowane bazy danych, obejmujące wszystkie sektory rynku 
nieruchomości komercyjnych (biurowy, handlowy, magazynowy, hotelowy) w głównych miastach 
i regionach Polski (Warszawa, Kraków, Łódź, Poznań, Śląsk, Trójmiasto, Wrocław). Dzięki naszym 
oddziałom w tych lokalizacjach, posiadamy wiedzę o lokalnych rynkach, którą wykorzystujemy 
w przygotowywaniu raportów.
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