
Największe transakcje najmu 
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527.700 mkw. 
Zasoby

+10,5% 
r.d.r.

14.900 mkw. 
Absorpcja**

-19,2% 
r.d.r.

8.400 mkw.
Nowa podaż

-54,0%  
r.d.r.

7,4%
Wskaźnik pustostanów

-3,4 p.p. 
r.d.r.

29.800 mkw.
Wolumen transakcji

-24,5% 
r.d.r.

Karolina Słysz
Advisor,  
Business Development Coordinator

Katowice są najbardziej dynamicznie rozwijającym się ośrodkiem w regionie. Z tego względu wiele firm, których oddziały 
znajdują się w innych miastach na Śląsku, decyduje się na przeniesienie swoich biur do stolicy województwa. Dzięki temu 
mogą łatwiej pozyskać nowych, wykwalifikowanych pracowników oraz zapewnić im dostęp do bogatszej oferty 
kulturalno-rozrywkowej. Z tego powodu deweloperzy rozpoczynają realizację kolejnych inwestycji, które w najbliższych 
dwóch latach dostarczą na rynek około 150 000 mkw. nowej powierzchni biurowej. Firmy lokujące się w Katowicach 
mają możliwość wyboru nie tylko między centralnymi lokalizacjami czy wyższym standardem wykończenia biura, co jest 
kluczowe szczególnie dla branży IT, ale przede wszystkim mogą często wynegocjować lepsze warunki komercyjne 
niż w mniejszych miejscowościach.

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 w Katowicach wzrosły 
w ciągu roku o ponad 10% i na koniec pierwszej połowy 
2019 r. wyniosły prawie 528 000 mkw. Skumulowany 
roczny wskaźnik wzrostu z ostatnich 5 lat przekroczył 
10%. 

 ■ Wskaźnik pustostanów w pierwszym półroczu wyniósł 
7,4%, czyli był aż o 3,4 p.p. niższy w porównaniu 
z analogicznym okresem w roku poprzednim, 
i aktualnie znajduje się w silnym trendzie spadkowym 
(na początku 2016 roku wynosił 17,4%).

 ■ Absorpcja w drugim kwartale bieżącego roku wyniosła 
blisko 15 000 mkw. w porównaniu z zaledwie 
76 mkw. w pierwszym kwartale. Ponadto łączna 
wartość absorpcji w pierwszym półroczu była o 20% 
niższa niż w analogicznym okresie roku 2018.

 ■ W pierwszej połowie roku do użytku oddano 2 budynki 
biurowe: Bracka 28 (2320 mkw.) oraz Bracka 28A (6070 
mkw.), oba wybudowane zostały przez firmę Opal.

 ■ Od początku 2019 roku podpisano umowy najmu 
na łączną powierzchnię 29 804 mkw. Jest to wynik 
o prawie 25% lepszy niż w roku poprzednim. 
Największy odsetek stanowiły umowy nowe (46%) 
oraz renegocjacje (43%).
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41.500 mkw.
71,9%
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Wskaźnik nastrojów najemców 
biurowych w Polsce***

16 pkt. Czerwiec 2019
(18 pkt. roczna średnia ruchoma)

-8 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
Nowe Katowickie 
Centrum Biznesu Unilever 7300 Renegocjacja

Face2FaceBusiness Campus Perform Group (Perform 
Content & Perform Media) 6400 Nowa umowa

Atrium Capgemini 5700 Renegocjacja
Budynek Biurowy Brema Capgemini 2200 Nowa umowa
.KTW I mBank 1500 Nowa umowa

Okiem eksperta

Ludność 771.100 +0,5% r.d.r.

Stopa bezrobocia 1,4% -0,4 p.p. r.d.r.

Przeciętne wynagrodzenie 5.686 zł  +3,6% r.d.r.

1 poł. 2019 r.

9,0-12,0 
Budynki niższej klasy*

13,5-14,5  
Budynki wyższej klasy*


