
Największe transakcje najmu 
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519.300 mkw. 
Zasoby

+8,8% 
r.d.r.

76 mkw. 
Absorpcja**

-12.500 mkw. 
r.d.r.

0 mkw.
Nowa podaż

-18.200 mkw. 
r.d.r.

8,8%
Wskaźnik pustostanów

-3,3 p.p. 
r.d.r.

12.100 mkw.
Wolumen transakcji

-30,0% 
r.d.r.
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Rynek powierzchni biurowej w Katowicach nadal się rozwija. Większość biurowców zlokalizowana jest w okolicach ronda 
im. gen. Jerzego Ziętka, zapewniającego doskonałe połączenie z autostradą A4 i dojazd do lotniska zarówno samochodem, 
jak i komunikacją miejską. Dynamiczny wzrost popytu na powierzchnię biurową zaskoczył wielu deweloperów. Firmy, 
które na swoją siedzibę wybrały stolicę Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, zaczynają zastanawiać się, czy wystarczy 
im miejsca na dalszą ekspansję. Wiele powstających budynków zostało już w znacznym stopniu skomercjalizowanych, 
czego przykładem może być kompleks biurowy Face2Face firmy Echo Investment. W niedługim czasie pojawią się 
jednak kolejne inwestycje, m.in. Global Office Park (58.000 mkw.) firmy Cavatina czy projekt Silesia For Business (40.000 
mkw.) realizowany przez TriGranit, które zmniejszą lukę podażową. Jednocześnie rośnie dostępność powierzchni 
coworkingowych - w mieście funkcjonują już między innymi tacy operatorzy jak Smart Office czy City Space”.

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.

Czynsze wywoławcze
(EUR/mkw./miesiąc)

 ■ Zasoby powierzchni biurowej na rynku katowickim 
wzrosły w ciągu roku o prawie 9% i na koniec 
pierwszego kwartału 2019 r. wyniosły prawie 
520.000 mkw.

 ■ Wskaźnik pustostanów osiągnął poziom 8,8%, 
czyli był aż o 3,3 p.p. niższy w porównaniu 
z analogicznym okresem roku poprzedniego.

 ■ Ze względu na brak nowej podaży, wskaźnik 
wynajętej powierzchni biurowej nie zwiększył się 
w sposób istotny. Absorpcja była jednak dodatnia 
i wyniosła niecałe 80 mkw.

 ■ W pierwszym kwartale bieżącego roku do użytku 
nie został oddany żaden nowy budynek biurowy, 
natomiast do końca roku zasoby katowickiego 
rynku mogą się powiększyć o ponad 30.000 mkw.

 ■ W pierwszym kwartale 2019 roku wolumen 
transakcji, na który składały się wyłącznie nowe 
umowy najmu, wyniósł 12.100 mkw., co stanowiło 
prawie 30% rocznej średniej z lat 2013-2018. 

Wolumen transakcji najmu – I kw. 2019 Wolumen transakcji najmu – średnia roczna, 2013-2018
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41.500 mkw.
29,2%
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Wskaźnik nastrojów najemców 
biurowych w Polsce***

15 pkt. Marzec 2019
(20 pkt. roczna średnia ruchoma)

-3 pkt.
r.d.r.

*     Klasa budynku rozumiana jest jako wypadkowa lokalizacji i standardu budynku.
**   Absorpcja – wzrost wielkości wynajętej powierzchni w określonym czasie.
*** Wskaźnik RICS nastrojów najemców stworzony został w oparciu o zbiorcze 
połączenie wskaźników dotyczących rynku najmu powierzchni komercyjnych.  
W ramach tego wskaźnika badany jest popyt na powierzchnie komercyjne  
do wynajęcia, dostępność powierzchni na wynajem, a także pakiety zachęt  
ze strony właścicieli nieruchomości dla potencjalnych najemców.

Occupier Economics

Rynek biurowy w Katowicach

Obiekt Najemca mkw. Typ transakcji

Face2Face Business Campus Perform Group (Perform 
Content & Perform Media) 6.400 Nowa umowa

Budynek Biurowy Brema Capgemini 2.200 Nowa umowa
Atal I STS 1.400 Powierzchnia własna
Face2Face Business Campus Medicover 1.400 Nowa umowa
Budynek Biurowy Brema Euler Hermes Collections 400 Nowa umowa

Okiem eksperta

Ludność 771.100 +0,5% r.d.r.

Przeciętne zatrudnienie 223.100 +1,0% r.d.r.

Stopa bezrobocia 2,4% -0,3 p.p. r.d.r.

Przeciętne wynagrodzenie 6.300 zł  +8,3% r.d.r.

I kw. 2019 r.

9,0-12,0 
Budynki niższej klasy*

13,5-14,5  
Budynki wyższej klasy*


