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Miniony kwartał był zdominowany
przez sektor IT
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• Rynek powierzchni biurowych w miastach regionalnych
jest w dużej mierze napędzany przez sektor BPO/SSC.
Oznacza to, że w dłuższej perspektywie
międzynarodowe firmy outsourcingowe będą nadal
rozważać i wybierać Polskę jako miejsce lokowania
swoich centrów, jednak w najbliższych kwartałach
możemy spodziewać się większej aktywności lokalnych
firm. Sytuacja ta wróci do normy, gdy tylko okoliczności
związane z pandemią ustabilizują się na poziomie
globalnym.

• Należy mieć również na uwadze, że obecna sytuacja
wymuszająca pracę zdalną będzie szczególnie trudna
dla niektórych sektorów, takich jak banki (z uwagi na
ograniczenia IT i regulacyjne) oraz niektóre centra BPO,
w tym centra obsługi telefonicznej. Zdolność
poszczególnych firm do wspierania długoterminowej
pracy zdalnej będzie tutaj kluczowa.

• Rynki regionalne w Polsce były w pierwszym kwartale
odporne na wpływ pandemii. W nadchodzących
kwartałach również i tutaj zauważalne będzie
spowolnienie aktywności najemców. Prognozujemy, że
wynikać ono będzie jednak w większości z rewizji
planów rozwojowych, a nie całkowitego zawieszenia
operacji. Z drugiej jednak strony, wydajność obecnej
powierzchni biurowej ze względu na limity i
zachowanie odległości spadnie podczas trwania
pandemii – to również będzie musiało zostać
zaadresowane.

• Z uwagi na fakt, że niemożliwe jest przewidzenie
czasu trwania pandemii, do wszelkich prognoz należy
podejść z ostrożnością. Dynamika sytuacji z jednej
strony nakazuje wstrzymać się z pochopnymi
działaniami, z drugiej jednak wymusza innowacyjność
i wypracowywanie nowych strategii działania tak, by z
kryzysu wyjść silniejszym.
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Wykres 1. Podaż powierzchni biurowej w największych miastach regionalnych
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Miasto Budynek Najemca Sektor BPO Powierzchnia (mkw.) Typ umowy

Łódź Fuzja Fujitsu Technology Solutions Sektor IT V 163 00 nowa umowa

Kraków Tertium Business Park Poufny najemca Sektor IT V 14 500 nowa umowa

Gdańsk Alchemia IV Neon Poufny najemca Sektor IT 12 100 nowa umowa

Katowice Face 2 Face II Capgemini Usługi 10 970 nowa umowa

Wrocław Renoma DXC Technology Sektor IT 10 650 renegocjacje

Wrocław Bema Plaza Poufny najemca Sektor IT V 10 060 renegocjacje + ekspansja

Kraków Wadowicka 3B Lufthansa Global Business Services Usługi V 8 330 nowa umowa

Wrocław Techland HQ Techland Sektor IT 8 250 nowa umowa

Kraków DOT Office Ericsson Sektor IT 8 030 renegocjacje

Łódź Brama Miasta Poufny najemca Sektor IT V 6 480 nowa umowa

Tabela 1. Największe transakcje najmu w miastach regionalnych
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