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WPROWADZENIE

SZANOWNI PAŃSTWO,

Mamy przyjemność zaprezentować Państwu czwartą część z serii publikacji  
„Trends Radar”, w której przedstawiamy najważniejsze trendy i prognozy dla rynku 
nieruchomości komercyjnych i mieszkaniowych w Polsce, zarówno w perspektywie  
krótko- , jak i długoterminowej. 

Rok 2022 stał pod znakiem rosyjskiej agresji na Ukrainę i związanych z nią zjawisk 
gospodarczych wpływających w znacznym stopniu na rynek nieruchomości. Najważniejsze 
z nich to galopująca inflacja, rosnące koszty materiałów budowlanych i energii, spowolnienie 
aktywności deweloperów oraz bardziej ostrożne podejście inwestorów, jak również presja  
na wzrost czynszów i dekompresja stóp kapitalizacji. 

Rok 2023 przyniesie dalsze osłabienie koniunktury gospodarczej oraz kontynuację większości 
z obserwowanych już trendów. Ponadto oczekujemy, że znaczna część uczestników rynku 
nieruchomości przyjmie postawę „poczekaj i zobacz”, zwłaszcza w pierwszej części roku. 

Niemniej jednak, długookresowe perspektywy dla rynku nieruchomości w Polsce są bardzo 
obiecujące. Zgodnie z prognozami agencji Moody’s inflacja zacznie hamować jeszcze  
w 2023 roku i w 2024 powinna znaleźć się na dużo niższym, jednocyfrowym poziomie.  
Ponadto w kolejnych latach ekonomiści przewidują odbicie gospodarcze i rokroczne  
odczyty PKB oscylujące w przedziale 3-5%.

W ślad za poprawą koniunktury gospodarczej, sytuacja na rynku nieruchomości również 
zacznie wracać do równowagi. W długim okresie we wszystkich sektorach obserwować 
będziemy strukturalne zmiany, które zostały zapoczątkowane lub przyspieszone przez 
pandemię i wojnę w Ukrainie, a które w kolejnych latach na dobre wpiszą się w naszą 
rzeczywistość. Zmiana modelu pracy, dalszy dynamiczny rozwój e-commerce, wzrost  
innowacji i robotyzacji w logistyce czy stopniowa zmiana preferencji dotycząca mieszkań  
(zakup vs. najem) to tylko niektóre z mega trendów, które kształtować będą rynek w kolejnych 
latach. Mówiąc o zmianach nie sposób nie wymienić tutaj również kwestii zrównoważonego 
rozwoju i ESG, które w coraz większym stopniu determinować będą decyzje uczestników  
rynku nieruchomości. 

Mam nadzieję, że nasza publikacja spotka się z Państwa zainteresowaniem.

W razie dodatkowych pytań, zachęcam do kontaktu.

KATARZYNA LIPKA 
HEAD OF CONSULTING & RESEARCH

CUSHMAN & WAKEFIELD 
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INFLACJA W POLSCE HAMUJE, A WRAZ Z NIĄ PKB. ROK 2023 ZWIASTUJE OSŁABIENIE KONIUNKTURY GOSPODARCZEJ I POGORSZENIE WIĘKSZOŚCI 
NAJWAŻNIEJSZYCH WSKAŹNIKÓW EKONOMICZNYCH, ALE W KOLEJNYCH LATACH MOŻNA SPODZIEWAĆ SIĘ FAZY OŻYWIENIA W POLSKIEJ GOSPODARCE.

Decyzje Rady Polityki Pieniężnej o podwyżkach stóp 
procentowych i w konsekwencji zaostrzenie polityki przez banki 
spowodowały zapaść na rynku kredytów hipotecznych. Biuro 
Informacji Kredytowej podaje, że w grudniu 2022 roku liczba 
osób wnioskujących o kredyt mieszkaniowy spadła o 63%  
w porównaniu do grudnia 2021 roku, a już wówczas można  
było odczuć ochłodzenie w hipotekach. Najwyższy spadek  
tego indeksu wystąpił w sierpniu 2022 roku i wyniósł  
aż 70,9% r/r.  Wzrost kosztów pozyskania kapitału oraz 
zmniejszenie popytu ze strony kredytobiorców negatywnie 
wpływa na wzrost gospodarczy. Przy dwucyfrowej inflacji 
bardzo mało prawdopodobne będzie obniżenie stopy 
referencyjnej przez RPP. Obecnie wynosi ona 6,75%, lecz 
zgodnie z prognozą Agencji Moody’s jeszcze wzrośnie  
i w 2023 roku sięgnie średnio 7,25%. W odpowiedzi na 
prognozowane wyhamowanie inflacji można spodziewać 
się także obniżek stóp procentowych w celu pobudzenia 
gospodarki, jednak według analityków stanie się to dopiero  
w 2025 roku.

INFLACJA

Prognozowanie sytuacji ekonomicznej w kraju i na świecie jest niezmiernie trudne, mimo istnienia bogatej metodyki badawczej i licznych modeli analitycznych. 
Przewidywanie przyszłości zarówno w skali mikro, jak i makro jest potrzebne rządowi, podmiotom gospodarczym i inwestorom indywidualnym, nawet jeśli 
obarczone jest dozą niepewności. Z tego względu zawsze trzeba brać pod uwagę możliwość wystąpienia „czarnego łabędzia”. Tym terminem określa się 
wydarzenie znacznie oddziałujące na gospodarkę, którego nikt lub prawie nikt nie jest w stanie wcześniej przewidzieć. Przykładami tego fenomenu mogą być 
światowy kryzys finansowy z lat 2008-2009 lub pandemia COVID-19.

Polska wkroczyła w okres spowolnionego wzrostu 
gospodarczego. Techniczna recesja, czyli skurczenie produktu 
krajowego brutto przez dwa kwartały z rzędu, nie została 
odnotowana. Jak wstępnie szacuje GUS, PKB w III kwartale 
2022 roku był realnie, czyli po uwzględnieniu inflacji, o 1,0% 
wyższy w porównaniu z poprzednim kwartałem po tym,  
jak w II kwartale nasz kraj uzyskał najgorszy wynik w Unii 
Europejskiej – spadek o 2,1%. Jeśli chodzi o rokroczną zmianę 
to PKB wyrównany sezonowo w III kwartale wzrósł o 4,5%. 
Ostatnie odczyty pozytywnie zaskoczyły ekonomistów,  
gdyż spodziewano się mocniejszego wyhamowania gospodarki. 
Pomimo to, prognozy dotyczące tego roku są pesymistyczne  
i obawy przed recesją narastają. Według Agencji Moody’s  
w 2023 koniunktura gospodarcza będzie najsłabsza,  
a średnioroczny wzrost PKB może wynieść jedynie 1,3%.  
W kolejnych latach (2024-2027) progności rokują odbicie  
i rokroczne odczyty PKB oscylujące w przedziale 3-5%.

WZROST GOSPODARCZY – PKB

Wysoka inflacja jest często określana mianem największej bolączki 
finansów współczesnego świata, a głównymi przyczynami jej 
wybuchu w Polsce było ciągłe zwiększanie wydatków rządowych, 
zbyt długo utrzymujące się niskie stopy procentowe, nadmierna 
podaż pieniądza podczas pandemii mająca na celu ochronę firm 
przed upadkiem, a także kryzys energetyczny. Światełkiem  
w tunelu mogą być ostatnie szacunki danych GUS wskazujące  
na wyhamowanie wzrostu inflacji CPI, która w listopadzie  
2022 r. wyniosła 17,5% r/r i 0,7% m/m, natomiast w grudniu  
16,6% r/r i tylko 0,2% m/m. W październiku 2022 r. odczyty 
wyniosły odpowiednio 17,9% r/r i 1,8% m/m, co było niechlubnym 
rekordem od 1998 roku. Prognozy na kolejne miesiące niestety 
wciąż są niekorzystne, szczególnie że z początkiem 2023 roku 
przywrócone zostaną wyższe stawki VAT. Analitycy agencji 
Moody’s przewidują, że w 2023 roku średnioroczna inflacja  
wciąż będzie wysoka i może wynieść około 14%. Jednak istnieje 
wiele przesłanek, że w kolejnych latach inflacja spadnie  
poniżej 5%. Mowa o spadkach cen surowców energetycznych  
na giełdzie, dużym spadku realnych wynagrodzeń oraz rosnącej 
niepewności konsumenckiej skutkującej ograniczaniem zakupów. 
Według większości ekonomistów najbardziej prawdopodobnym 
scenariuszem są dalsze wzrosty cen, jednak w tempie 
wolniejszym niż to miało miejsce w 2022 roku. Podobne trendy 
są prognozowane w przypadku wskaźnika HICP publikowanego 
przez Europejski Bank Centralny.

FINANSOWANIE

PROGNOZY  
MAKROEKONOMICZNE  
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GŁÓWNE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE  
(ZMIANA R/R)

Źródło: Moody's Analytics, NBP, GUS  *Prognoza

PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA

Przemysł jest niewątpliwie motorem napędowym gospodarki 
i istotne jest, aby w przyszłości się nie osłabił. Najnowsze 
dane GUS wskazują, że produkcja sprzedana przemysłu, czyli 
wskaźnik odzwierciedlający kondycję przedsiębiorstw i firm 
przemysłowych, w listopadzie 2022 roku wzrósł o 4,6% r/r,  
zaś w ujęciu miesiąc do miesiąca również odnotowano wzrost  
o 2,9%. Na początku 2022 r. produkcja przemysłowa rosła  
w tempie ok. 20% r/r, dlatego zaobserwować można wyraźne 
wyhamowanie dynamiki. Ten fakt zaalarmował ekonomistów, 
którzy spodziewają się w całym 2023 roku bardzo niewielkiego 
wzrostu dla sektora przemysłowego o ok. 0,5% r/r. W dłuższej 
perspektywie czasu prognozowane są wyższe średnioroczne 
wzrosty wynoszące ponad 5% r/r.

SPRZEDAŻ DETALICZNA

Sprzedaż detaliczna to jeden ze wskaźników, który obrazuje 
trendy w konsumpcyjnych wydatkach społeczeństwa. 
Prognozy Agencji Moody’s, opierające się na danych Eurostatu 
podawanych z dwumiesięcznym opóźnieniem, szacują wzrost 
o 9,6% r/r na koniec 2022 roku. Odczyty z ostatnich miesięcy 
pokazały, że mamy do czynienia z hamowaniem wzrostów 
w sektorze handlu detalicznego i z pewnością ma to związek 
głównie ze zmiennością cen i realnym spadkiem wynagrodzeń. 
Rok 2023 przyniesie raczej ujemną dynamikę rokrocznej 
sprzedaży detalicznej, która może wynieść ok. -5,0%.  
Od roku 2024 sytuacja powinna się poprawić i nastąpi powrót  
na ścieżkę wzrostową.

Obecnie w Polsce wciąż mamy do czynienia z rynkiem 
pracownika, jednak niektóre branże wysyłają sygnały, że ich 
sytuacja po pandemii COVID-19 oraz w obliczu pogłębiającego 
się spowolnienia gospodarczego jest trudna i planują cięcia 
budżetowe i kadrowe. Według najnowszych odczytów stopa 
bezrobocia rejestrowanego przez GUS wyniosła we wrześniu, 
październiku i listopadzie 2022 r. 5,1%, co jest najlepszym 
wynikiem od 32 lat, zaś według najnowszych danych Eurostatu 
jedynie 3% w październiku 2022 roku wobec średniej 6% w Unii 
Europejskiej. Agencja Moody’s opiera się na stopie bezrobocia 
liczonej przez Eurostat i prognozuje, że w najbliższych latach 
w Polsce wskaźnik ten będzie systematycznie wzrastał, ale 
nieznacznie, przykładowo do ok. 4,9% w 2023 roku oraz 6,4% 
w 2027 roku. Najsilniejszym argumentem przemawiającym  
za tym, że Polaków nie czeka masowe bezrobocie jest 
demografia, gdyż zdecydowanie więcej pracowników będzie  
w przyszłości przechodziło na emeryturę, niż wchodziło  
na rynek pracy. Ogromnym wyzwaniem dla przedsiębiorców  
na kolejne lata, w kontekście utrzymania dotychczasowego 
poziomu zatrudnienia, będzie wzrost płacy minimalnej.  
W roku 2022 była ona na poziomie 3010 zł brutto. Od początku 
stycznia wzrosła aż o 16% i wynosi obecnie 3490 zł brutto, ale 
zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów od lipca 2023 roku  
sięgnie 3600 zł brutto.

RYNEK PRACY

PROGNOZY  
MAKROEKONOMICZNE  
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WZROST CZYNSZÓW I KOSZTÓW 
EKSPLOATACYJNYCH

• Stawki czynszów znalazły się pod szczególną presją 
wzrostową wynikającą z niepewnej sytuacji geopolitycznej, 
kryzysu energetycznego oraz wzrostu kosztów budowy  
i wykończenia powierzchni, które z jednej strony wpływają 
na wzrost kosztów utrzymania powierzchni, a z drugiej 
ograniczają zysk właściciela. 

• Zgodnie z zapisami umów najmu, na początku 2023 roku 
nastąpi indeksacja czynszów (o wskaźnik CPI dla umów 
w PLN i wskaźnik HICP dla umów w EUR), co spowoduje 
jednorazowy wzrost obciążeń czynszowych o 7-10%. 

• Cushman & Wakefield przewiduje, że wzrost kosztów 
eksploatacyjnych w obiektach biurowych, handlowych, 
magazynowych i mieszkaniach na wynajem sięgnie średnio 
25-45%, ze względu na takie czynniki jak rekordowy wzrost 
kosztów mediów (m.in. energii i odpadów komunalnych)  
i usług, wzrost minimalnego wynagrodzenia, wzrost kosztów 
ubezpieczenia nieruchomości czy podatku od nieruchomości 
i użytkowania wieczystego. Wzrost kosztów zależy w dużej 
mierze od tego, na jakim poziomie właściciel zakupił energię 
elektryczną na 2023 rok lub czy skorzystał z zamrożenia cen 
energii dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców. 

WZROST KOSZTÓW  
BUDOWY

• Koszty budowy nadal rosną. Od marca 2022 roku wskaźnik 
cen produkcji budowlano-montażowej GUS wzrastał powyżej 
10% w porównaniu do ubiegłego roku osiągając najwyższy 
poziom 15,2% w październiku. Wzrosty widoczne są także 
miesiąc do miesiąca. Jednakże sytuacja powinna unormować 
się w najbliższych kwartałach, gdyż ceny materiałów 
budowlanych stabilizują się, a spadek liczby inwestycji może 
wpłynąć na większą dostępność firm budowlanych,  
co doprowadzi do spadku cen usług budowlanych.

MODERNIZACJA  
LUB KONWERSJA

• Inwestorzy posiadający w swoich portfelach starsze budynki 
będą coraz częściej stawać przed decyzją dotyczącą 
modernizacji budynków i poniesienia znacznych nakładów 
kapitałowych, w celu dostosowania tych budynków  
do nowych standardów zrównoważonego rozwoju  
i podniesienia ich konkurencyjności. 

• Natomiast, jeżeli analiza scenariuszy alternatywnego 
zagospodarowania nieruchomości wykaże większą 
opłacalność zmiany funkcji budynku niż modernizacji,  
to właściciele tych budynków będą coraz częściej  
decydować się na ich wyburzenie i zmianę funkcji. 

DALSZY ROZWÓJ PROJEKTÓW 
WIELOFUNKCYJNYCH (MIXED-USE)

• Na rynku pojawiać się będzie coraz więcej projektów typu 
mixed-use, które zaoferują zróżnicowane połączenie funkcji 
w budynkach tworzących nowoczesną przestrzeń miejską 
i podnoszących komfort życia, zorganizowanych w taki 
sposób, aby tracić jak najmniej czasu na dojazdy. Projekty 
wielofunkcyjne w zrównoważony sposób wykorzystywać 
będą historyczne elementy architektoniczne i cenną 
przestrzeń miejską, zapewniając mieszkańcom miejsce 
integrujące pracę, dom, zakupy, odpoczynek, a także dostęp 
do terenów zielonych.
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DEKOMPRESJA  
STÓP KAPITALIZACJI

• Pomimo sytuacji za wschodnią granicą, wiele transakcji  
ma miejsce i zamyka się. Jednakże niepewność rynkowa  
i rosnące stopy procentowe przekładają się na oczekiwane 
przez inwestorów korekty cen. Niewielu jest inwestorów 
lokalnych, a w przypadku nieruchomości, w których czynsze 
denominowane są w PLN inwestorzy zagraniczni muszą 
uwzględniać ryzyko kursowe. Notowany jest wzrost stóp 
kapitalizacji na wszystkich rynkach. 

ESG I STRATEGIE  
ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 

Kwestie związane z ochroną środowiska, aspektami społecznymi 
oraz dotyczące ładu korporacyjnego będą stawały się coraz 
ważniejszym elementem dyskusji zarówno przy projektowaniu, 
realizacji, utrzymaniu nieruchomości, jak i decyzjach o zakupie 
budynku czy zawarciu umowy najmu. Wdrożenie strategii 
zrównoważonego rozwoju w długim terminie będzie przekładać 
się na osiągnięcie wyższej wartości nieruchomości oraz 
zwiększenie atrakcyjności wśród większej grupy potencjalnych 
najemców i nabywców. 

• Z uwagi na wzrost kosztów energii oraz regulacje Unii 
Europejskiej zakładające ograniczenie emisji CO2 o 55%  
do 2030 roku oraz uzyskanie neutralności klimatycznej  
do 2050, w kolejnych latach aspekty związane  
z energooszczędnością będą niezwykle istotne zarówno 
dla deweloperów, jak i inwestorów. W przypadku nowych 
inwestycji, a także konwersji budynków i renowacji, bardzo 
ważne stanie się również zmniejszanie wbudowanego śladu 
węglowego. 

• Ponadto nowa dyrektywa CSRD (Corporate Sustaianbility 
Reporting Directive), która została zatwierdzona przez Radę 
Unii Europejskiej 28 listopada 2022 roku, nakłada obowiązek 
raportowania informacji dotyczących zrównoważonego 
rozwoju na nowe grupy firm (duże przedsiębiorstwa  
od 2025 roku oraz MŚP od 2026 roku). 
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LUKA PODAŻOWA I SPADEK DOSTĘPNOŚCI  
POWIERZCHNI BIUROWEJ 

• Już w 2023 roku zaczniemy obserwować pierwsze efekty 
ograniczenia aktywności deweloperskiej. Na warszawskim 
rynku biurowym podaż powierzchni w 2023 roku wyniesie 
ok. 60 tys. mkw., co stanowi ok. 20% średniej podaży z 
ostatnich pięciu lat. W kolejnych kwartałach będziemy 
również obserwować postępujący spadek dostępności nowej 
powierzchni biurowej na rynkach regionalnych. 

• Ograniczenie aktywności deweloperskiej w najbliższych  
2-3 latach pozwoli rynkom na wchłonięcie nadwyżki 
dostępnej powierzchni biurowej w istniejącym zasobie. 
Niemniej jednak, tempo absorpcji powierzchni będzie silnie 
powiązane z dynamiką wzrostu gospodarczego, który będzie 
wpływać na decyzje organizacji o inwestycjach i wzroście 
zatrudnienia. 

• Nowe budynki zlokalizowane centralnie pozostaną 
pożądanym przez najemców typem aktywów. Dodatkowo 
będziemy obserwować wzrost zainteresowania projektami 
w relatywnie dobrej lokalizacji i standardzie technicznym 
o atrakcyjnych warunkach najmu względem centralnych 
lokalizacji. 

AKTYWNOŚĆ NAJEMCÓW UTRZYMA  
SIĘ POMIMO WYZWAŃ

• 2023 rok to okres odnawiania umów zawieranych  
w rekordowych latach 2018-2019. Zwiększona liczba 
procesów, których rozpoczęcie spodziewane jest w przeciągu 
najbliższych 12 miesięcy, może mieć pozytywny wpływ  
na kształtowanie się popytu na powierzchnię biurową  
w 2023 roku. Niemniej jednak, widmo recesji i pogarszający  
się sentyment najemców mogą mieć negatywny wpływ  
na całkowitą aktywność najemców w 2023 roku. 

• Ponadto w wyniku zmian zachodzących na rynku w ostatnich 
trzech latach odnośnie trybu pracy czy rosnącej inflacji 
będziemy mogli obserwować szereg działań mających  
na celu optymalizację kosztową, co będzie powodować 
m.in. wydłużanie umów, aby amortyzować wyższe nakłady 
inwestycyjne na wykończenie biura. Zmianie ulegnie też 
struktura zawieranych transakcji, w której będzie rósł udział 
renegocjacji nad relokacjami. 

RYNEK POWIERZCHNI BIUROWYCH POZOSTAJE WRAŻLIWY NA WSZYSTKIE ZMIANY OTOCZENIA GOSPODARCZEGO, CO WPŁYWA 
ZARÓWNO NA DECYZJE DEWELOPERÓW O ROZPOCZYNANIU NOWYCH INWESTYCJI, NAJEMCÓW WZGLĘDEM ZAJMOWANEJ 
POWIERZCHNI ORAZ INWESTORÓW, KTÓRZY ZASTANAWIAJĄ SIĘ NAD ZBYCIEM LUB ZAKUPEM AKTYWÓW BIUROWYCH. 

RYNEK POWIERZCHNI 
BIUROWYCH

OGRANICZENIE WZROSTU KOSZTÓW BUDOWY  
I WYKOŃCZENIA POWIERZCHNI BIUROWEJ

• Koszty budowy i wykończenia powierzchni będą dalej rosnąć, 
natomiast tempo wzrostu cen będzie wolniejsze i bardziej 
przewidywalne względem początku 2022 roku. Większa 
kontrola nad poziomem kosztów realizacji inwestycji może 
dać rynkowi biurowemu pozytywny impuls do rozpoczęcia 
nowych projektów biurowych. Niemniej jednak, ze względu 
na obecne otoczenie gospodarcze, nowe projekty będą 
najpewniej zlokalizowane w najbardziej atrakcyjnych 
miejscach umożliwiających deweloperom maksymalizację 
zwrotu z inwestycji. 

• Utrzymujące się wyższe koszty wykończenia powierzchni 
względem lat 2019-2020 będą również wpływać na decyzje 
najemców odnośnie ich powierzchni biurowych przy 
relokacjach, jak i odświeżaniu obecnie zajmowanych biur 
zarówno jeśli chodzi o długość trwania umowy, jak i metraż 
powierzchni. 

TRENDS RADAR POLSKA | 10



DALSZY WZROST STAWEK CZYNSZU  
I OPŁAT EKSPLOATACYJNYCH

• Z obserwacji Cushman & Wakefield wynika, że projekty 
w budowie znajdują się obecnie pod największą 
presją wzrostu stawek bazowych czynszu, co wynika 
ze znacznej ekspozycji na wzrost kosztów zarówno 
budowy, jak i wykończenia powierzchni. Dodatkowo 
dochodzi jeszcze kwestia indeksacji umów najmu 
denominowanych w EUR, która wyniesie ok. 7-10%. 
Wzrost stawek czynszu dla całego rynku będzie 
powodował zmiany w strategii cenowej wynajmujących  
w zależności od lokalizacji, jakości i poziomu obłożenia 
ich portfela budynków. 

• W zależności od składowych budżetu operacyjnego  
i uwarunkowań nieruchomości, koszty eksploatacyjne  
w budynkach biurowych mogą wzrosnąć średnio nawet  
o 25-45%.

OGRANICZONA DOSTĘPNOŚĆ PRODUKTÓW 
INWESTYCYJNYCH W SEKTORZE BIUROWYM

• Ze względu na ograniczenie nowej podaży i spodziewaną 
przecenę aktywów, dostępność nowych produktów 
inwestycyjnych na rynku w kolejnych miesiącach  
będzie ograniczona. Ponadto na skutek konfliktu 
zbrojnego w Ukrainie, większość inwestorów 
zagranicznych z Azji i USA wstrzymała swoją działalność 
w Europie. Dodatkowo kapitał z Europy Zachodniej 
również uważnie obserwuje rynek od początku wojny  
w Ukrainie. Jednocześnie wolumen inwestycyjny  
będzie dalej napędzany przez inwestorów z Europy 
Środkowo-Wschodniej, którzy pozostają aktywni  
i poszukują nowych możliwości inwestycyjnych. 

TRENDY KRÓTKOTERMINOWE

SECTION 2  
OFFICE

TR
EN

D
S 

RA
DA

R
 

PO
LS

K
A

FINANSOWANIE I RENTOWNOŚĆ  
INWESTYCJI W SEKTORZE BIUROWYM 

• Ograniczony dostęp do finansowania stanowi obecnie 
wyzwanie dla wszystkich inwestorów poza klientami 
gotówkowymi. Przy rosnącym poziomie oprocentowania 
i kosztów obsługi długu inwestorzy zmuszeni są do 
poświęcenia większej ilości czasu i wysiłku na pozyskanie 
kapitału na sfinansowanie zakupu nieruchomości, co 
przekłada się między innymi na zwiększenie wymagań  
dla potencjalnych kredytobiorców. Dalsze decyzje 
Europejskiego Banku Centralnego w sprawie zacieśniania 
polityki pieniężnej będą miały negatywny wpływ  
na wycenę rentowności budynków biurowych, których 
czynsze są denominowane w EUR.  Ponadto, utrzymująca  
się niepewność na rynku może powodować dodatkową 
presję na przecenę kolejnych grup aktywów zarówno  
w Warszawie, jak i miastach regionalnych. 

RYNEK POWIERZCHNI 
BIUROWYCH
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NOWE ŹRÓDŁA POPYTU BĘDĄ DECYDUJĄCE DLA DALSZEGO ROZWOJU RYNKU, A Z DRUGIEJ STRONY POPULARYZACJA HYBRYDOWEGO 
MODELU PRACY STAWIA PRZED ORGANIZACJAMI SZEREG WYZWAŃ ODNOŚNIE SPOSOBU UŻYTKOWANIA POWIERZCHNI BIUROWEJ. 

TRENDY DŁUGOTERMINOWE

SECTION 2  
OFFICE
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MODERNIZACJA  
LUB KONWERSJA

• Coraz większa liczba właścicieli odczuje konieczność 
modernizacji lub konwersji budynków biurowych,  
by dopasować je do nowych standardów i poprawić ich 
konkurencyjność. 

• Trend ten jest już widoczny zwłaszcza dla budynków,  
które powstały w latach '90 i zmagają się z wysokim 
poziomem pustostanów, spadkiem przychodów z najmu  
i rosnącymi kosztami remontów i utrzymania. 

ZMIANA MODELU  
PRACY

• Ostatnie trzy lata znacząco przyśpieszyły zmiany w podejściu 
do tego, jak i gdzie pracujemy. Przy coraz mniejszym ryzyku 
związanym z kolejnymi falami zachorowań na COVID-19, 
udział firm, które utrzymują hybrydowy model pracy wciąż 
znajduje się na wysokim poziomie. Jest to również widoczne 
w poziomie obłożenia biur, który cały czas, pomimo 
stopniowego powrotu pracowników do biur, pozostaje  
na relatywnie niskim poziomie względem 2019 roku. 

• Firmy cały czas rozwijają zasady organizacji środowiska 
pracy, które obejmują takie elementy jak elastyczność 
wyboru dni pracy zdalnej, liczby dni roboczych czy sposób 
i miejsce, w którym pracownicy mogą wykonywać swoją 
pracę. Jednym z czynników wpływających na dalszy rozwój 
nowych modeli środowiska pracy będzie nowelizacja 
przepisów o pracy zdalnej, które zaczną obowiązywać 
pracodawców najprawdopodobniej od marca 2023 roku.  

ROZWÓJ SEKTORA  
USŁUG DLA BIZNESU

• Ostatnie trzy lata pokazały, że sektor nowoczesnych usług 
dla biznesu okazał się odporny na pandemię i rósł pomimo 
spowolnienia gospodarczego. Według danych ABSL,  
łączna liczba miejsc pracy w centrach usług biznesowych  
na początku 2022 roku wyniosła ponad 400 tys. osób  
w 1714 centrach BPO, SSC/GBS, IT oraz R&D w Polsce. 
Według ostatnich prognoz ABSL, przewiduje się, że im 
głębsza recesja tym globalne korporacje mogą chętniej 
szukać oszczędności, na czym skorzysta między innymi 
Polska. Rozwój sektora usług dla biznesu w kolejnych  
latach w dużej mierze będzie opierał się na reinwestycjach  
i rozwoju już obecnych centrów w Polsce. 

ROZWÓJ SEKTORA  
PUBLICZNEGO

• W kolejnych latach będziemy obserwować dalsze zasiedlanie 
nowoczesnych budynków biurowych przez jednostki 
administracji publicznej oraz podmioty zależne od Skarbu 
Państwa, które stojąc naprzeciw wyzwania poniesienia 
wysokich nakładów na dostosowanie swoich obecnych 
siedzib do nowych regulacji zrównoważonego rozwoju, 
będą decydować się na wejście na rynek najmu. Z drugiej 
strony, dotychczas zajmowane budynki, często zlokalizowane 
w atrakcyjnych częściach miasta, mogą być ciekawym 
produktem dla oportunistycznych inwestorów. 

RYNEK POWIERZCHNI 
BIUROWYCH
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RYNEK POWIERZCHNI 
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TRENDY KRÓTKOTERMINOWE
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BEZPRECEDENSOWY WZROST  
CZYNSZÓW I OPŁAT SERWISOWYCH

• Przyspieszająca inflacja pogarsza nastroje konsumentów,  
co zmniejszy siłę nabywczą gospodarstw domowych  
i zahamuje wzrosty sprzedaży detalicznej. Jednorazowy 
wzrost obciążeń finansowych zindeksowanych o inflację 
sięgnie 7-10%, rekordowy będzie także wzrost kosztów 
eksploatacyjnych. W przypadku niektórych lokali stawki 
opłat serwisowych przewyższą opłaty z tytułu czynszu 
najmu. W budżetach kosztów eksploatacyjnych wzrasta 
udział koszów niezależnych od właścicieli obiektów 
handlowych. 

• Dla najemców, którzy dopiero wychodzą z kryzysu 
covidowego, (ich realne obroty dopiero w ostatnich 
miesiącach wróciły do poziomów z 2019 roku), spadek 
sprzedaży i wzrost opłat związanych z czynszami  
i opłatami serwisowymi będzie bardzo dużym  
wyzwaniem.

WZRASTA ELASTYCZNOŚĆ ZAPISÓW  
W UMOWACH NAJMU 

• Coraz bardziej popularne stają się umowy zawierane  
na krótkie okresy (pop-up store), a także umowy oparte 
jedynie na czynszu od obrotu. Część nowych umów 
zawieranych będzie z klauzulami ograniczającymi wzrost 
czynszu i opłat serwisowych (CAP na indeksację czynszu, 
na maksymalny poziom wskaźnika inflacji czy na wzrost 
kosztów). Rośnie także ryzyko pozwów sądowych 
wytoczonych właścicielom obiektów handlowych przez 
najemców nieposiadających klauzul zabezpieczających 
wzrost kosztów. 

• Wzrasta także potrzeba regulacji w umowach między 
właścicielami obiektów handlowych a najemcami  
spornych kwestii rejestracji zwrotów ze sprzedaży  
on-line w stacjonarnych sklepach, zmniejszających kwotę 
raportowanego obrotu będącego podstawą do wyliczeń 
czynszu od obrotu. 

• Wydłużeniu ulegną procesy decyzyjne dotyczące zarówno 
nowych lokalizacji, jak i przedłużenia istniejących umów 
najmu, co spowodować może niższy poziom przednajmu 
nowych obiektów oraz wzrost stopy pustostanów. 

ROSNĄCE KOSZTY BUDOWY  
OGRANICZAJĄ NOWĄ PODAŻ

• Wzrost kosztów budowy i nieprzewidywalność  
dynamicznych zmian kosztów już spowodowała odłożenie 
w czasie budowy nowych obiektów handlowych. Rok 2022 
zamknął się jeszcze dobrym wynikiem 380 tys. mkw. nowej 
powierzchni, ale już w 2023 roku nastąpi spowolnienie 
wzrostu nowej podaży. W budowie jest 250 tys. mkw.  
z planowanych wcześniej 600 tys. mkw. Powstają głównie 
małe parki handlowe i magazyny handlowe sieci Castorama, 
Leroy Merlin czy OBI. Duże projekty, duże centra handlowe  
są obecnie wstrzymane. 

• Dodatkowym aspektem wzrostu kosztów budowy  
i prac remontowych jest potrzeba aktualizacji budżetów 
obejmujących dopłaty do wykończenia lokalu  
(fit-out contribution).

KRÓTKOTERMINOWE TRENDY ZWIĄZANE SĄ PRZEDE WSZYSTKIM Z SYTUACJĄ MAKROEKONOMICZNĄ WYNIKAJĄCĄ Z ZABURZEŃ PO KRYZYSIE 
COVIDOWYM, WOJNIE W UKRAINIE ORAZ BEDĄCE SKUTKIEM OBECNEGO KRYZYSU ENERGETYCZNEGO.

RYNEK POWIERZCHNI 
HANDLOWYCH
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OFFICE

ZMIENIAJĄCE SIĘ ZACHOWANIA KONSUMENTÓW 
ZMIENIAJĄ RYNEK POWIERZCHNI HANDLOWYCH

• Ponad 50% konsumentów spodziewa się, że ich styl życia 
zmieni się i stanie się skromniejszy. Zmieni to strukturę ich 
wydatków - zmniejszy się ilość pieniędzy wydawanych na 
dobra i usługi spoza koszyka dóbr podstawowych tj. dobra 
trwałego użytku (meble, sprzęt gospodarstwa domowego, 
elektronika), wyjścia do restauracji, podróże czy abonamenty 
sportowe. Kategoria Home & Deco, która bardzo dobrze 
radziła sobie w czasie pandemii COVID-19, będzie 
szczególnie dotknięta spadkiem sprzedaży nowych mieszkań 
i spadkiem popytu na ich towary. Spodziewać możemy 
się także upadłości i/ lub ograniczania sieci placówek 
operatorów gastronomicznych, którzy po ciężkim okresie 
covidowym mogą nie sprostać kolejnym wyzwaniom. 

• W okresie ograniczania wydatków następuje polaryzacja 
postaw zakupowych – wzrasta popularność marek 
oferujących artykuły dla mniej zamożnego klienta,  
z drugiej strony adresaci produktów premium nie ograniczają 
wydatków. Zmienia się także profil wydatków na usługi 
gastronomiczne w kierunku wzrostu udziału sieci typu  
fast food. 

• Wpływ zmian w zachowaniu konsumentów na rynek 
powierzchni handlowych obejmować będzie m.in. stagnację 
rozwoju sieci handlowych, mniejszy popyt na powierzchnię, 
wzrost wskaźnika pustostanów oraz presję na czynsze.  
Z drugiej strony utrzyma się dalszy rozwój sieci tzw. value 
retailers (m.in. Action, Dealz, TEDi, Pepco, Sinsay, NKD, KiK) 
preferujących tańsze lokalizacje czyli parki handlowe.

RYNEK  
INWESTYCYJNY

• W sektorze nieruchomości handlowych rok 2022 zanotował 
najwyższą aktywność inwestycyjną w ciągu ostatnich kilku 
lat, a wolumeny na koniec roku znacznie przekroczyły  
wyniki z poprzedniego roku. Zarówno centra handlowe, 
jak i parki handlowe są postrzegane jako dobre produkty 
inwestycyjne przez inwestorów kapitałowych z Europy 
Środkowo-Wschodniej oraz globalny kapitał. Podwyższona 
aktywność inwestorów zachęciła większą liczbę 
wynajmujących do próby sprzedaży ich nieruchomości.

RYNEK POWIERZCHNI 
HANDLOWYCH
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TRENDY DŁUGOTERMINOWE

LOKALNOŚĆ I WYGODA  
NA PIERWSZYM PLANIE

• Na znaczeniu zyskają lokalizacje blisko osiedli mieszkaniowych, 
obiekty aktywizujące i wspierające lokalną społeczność, 
lokalna produkcja i lokalni producenci. Popularne będą 
centra handlowe na co dzień, małe obiekty zlokalizowane 
w dzielnicach mieszkaniowych z ofertą zaspokajającą 
podstawowe potrzeby konsumentów, rosnące znaczenie 
zagospodarowania parterów budynków mieszkalnych,  
ale także samodzielne obiekty (dalszy intensywny rozwój 
parków handlowych).

ROSNĄCY NACISK  
NA FUNKCJE SPOŁECZNE

• Wzmocni się funkcja społeczna centrów handlowych  
jako elementu nieosiągalnego on-line, jak również wzrośnie 
znaczenie wysokiej jakości obsługi klienta w sklepach 
stacjonarnych jako ich głównej wartości dodanej. 

PRZEBUDOWA, REMODELING  
I REPOZYCJONOWANIE

• Niektóre z obiektów handlowych wymagają poważnych 
zmian, przeformatowania, zmiany funkcji lub 
repozycjonowania w celu dostosowania do zmian  
na rynkach lokalnych, jak również nowych trendów w handlu 
detalicznym. Wzrost wskaźnika pustostanów może prowadzić 
do większej otwartości wynajmujących na nowych najemców 
o niższym profilu (value retailers), co doprowadzi do zmiany 
pozycjonowania obiektu handlowego.

UŻYWANE  
W CENIE

• Wzrośnie znaczenie handlu odzieżą używaną związane nie 
tylko z aspektem kosztowym, ale wynikające ze zwiększającej 
się świadomości ekologicznej oraz poszukiwania wysokiej 
jakości produktów służących przez wiele lat. Te zmiany 
postaw konsumenckich oraz nowe i szybkie rozwiązania 
technologiczne stymulują szybki rozwój platform 
sprzedażowych oferujących produkty używane  
oraz ze zwrotów. 

• Według raportu Global Data przygotowanego dla ThredUp, 
zainteresowanie zakupami odzieży z drugiej ręki rośnie  
w tempie jedenaście razy szybszym niż tradycyjny handel,  
a w 2030 roku rynek ten będzie wart dwa razy więcej  
niż rynek sektora fast fashion.

POLSKI RYNEK NOWOCZESNYCH POWIERZCHNI HANDLOWYCH POZOSTAJE POD WPŁYWEM GLOBALNYCH I LOKALNYCH TRENDÓW.  
ZNACZENIE NIEKTÓRYCH Z NICH MOŻE OSŁABNĄĆ W PERSPEKTYWIE KRÓTKOTERMINOWEJ, WRAZ Z POGARSZANIEM SIĘ SYTUACJI 
MAKROEKONOMICZNEJ (TJ. ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ, PRZEBUDOWY, WYBIERANIE DROŻSZYCH LOKALNYCH DOSTAWCÓW),  
JEDNAK W PERSPEKTYWIE DŁUGOTERMINOWEJ MOŻNA ZAOBSERWOWAĆ NASTĘPUJĄCE TRENDY:

RYNEK POWIERZCHNI 
HANDLOWYCH

RYNEK  
INWESTYCYJNY

• Wyższa płynność na rynku nieruchomości handlowych 
obserwowana w 2022 może zostać ostudzona  
przez klimat gospodarczy i wyższe koszty finansowania  
w średniej perspektywie. W długim horyzoncie sektor  
ma pozytywne pespektywy dla nieruchomości,  
które udowodniły swoją pozycję na rynku i odporność  
na e-commerce podczas oraz po okresie covidowym. 

DALSZY ROZWÓJ E-COMMERCE  
I NOWE TECHNOLOGIE

• Dalszy rozwój e-commerce; sprzedaż wielokanałowa. 
Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań wykorzystujących 
zaawansowane technologie w handlu stacjonarnym  
i e-commerce; nowe technologie płatności i rozliczeń.
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RYNEK POWIERZCHNI 
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W NAJBLIŻSZYM CZASIE RYNEK LOGISTYCZNY BĘDZIE NADAL NAPĘDZANY PRZEZ E-COMMERCE, NATOMIAST PORÓWNYWALNIE DO INNYCH 
SEKTORÓW NIERUCHOMOŚCI CORAZ WAŻNIEJSZY STANIE SIĘ ELEMENT KOSZTOWY, KTÓRY BĘDZIE ZACHĘCAŁ DO WPROWADZANIA 
EFEKTYWNIEJSZYCH ROZWIĄZAŃ TECHNOLOGICZNYCH.

TRENDY KRÓTKOTERMINOWE

SECTION 2  
OFFICE

ROSNĄCE KOSZTY MEDIÓW  
I WYNAGRODZEŃ

• Wzrost cen paliw i energii wywiera znaczący wpływ  
na bieżące funkcjonowanie wszystkich obiektów, w tym 
magazynowych. W krótkim czasie optymalizacja kosztowa 
pod kątem mediów powinna zyskać na znaczeniu, poprzez 
wprowadzenie efektywnych rozwiązań technologicznych, 
takich jak pompy ciepła czy fotowoltaika. Przykładowo 
według uśrednionych kalkulacji deweloperów, stosowanie 
paneli fotowoltaicznych, zwiększonej izolacyjności ścian  
i dachu, oświetlenia LED oraz systemu zarządzania zużyciem 
energii powoduje, że pobór energii w budynku spada nawet 
o 50%. Natomiast oświetlenie LED z inteligentnym systemem 
sterowania oświetleniem DALI (Digital Addressable  
Lightning Interface), który dostosowuje natężenie światła  
do zmiennych warunków otoczenia, pobiera o 90% mniej 
energii niż zwykłe oświetlenie. 

• Warto zauważyć, że rynek polski pozostaje bardzo 
atrakcyjny na tle najbliższej konkurencji, gdyż koszty najmu 
magazynu, energii i pracy są tu nadal o jedną trzecią 
niższe od Czech, oraz o ponad 60% niższe w porównaniu 
do rynku niemieckiego.  

WZROST  
CZYNSZÓW

• Wysoka inflacja oraz wzrost kosztów realizacji inwestycji 
deweloperskich to główne czynniki odpowiadające  
za rosnące stawki czynszu w sektorze magazynowym  
w 2022 roku. Czynsze bazowe za najlepsze nieruchomości 
logistyczne zlokalizowane na głównych rynkach 
magazynowych wzrosły o około 20-30% w porównaniu 
do stawek z ubiegłego roku. W ostatnich miesiącach 
obserwujemy stabilizację lub nieznaczny spadek cen 
niektórych materiałów budowlanych. Przyczynia się  
to do spowolnienia dynamiki wzrostu czynszów  
za powierzchnie magazynowe. Chociaż na niektórych  
rynkach (jak np. Kraków, Trójmiasto czy Warszawa)  
nadal można zaobserwować presję na podwyżkę 
stawek z uwagi na ograniczoną dostępność powierzchni 
magazynowej. Pod koniec 2022 roku czynsze bazowe  
za najlepsze nieruchomości logistyczne typu big-box 
wynosiły 4,10-5,50 EUR/mkw./miesiąc w zależności  
od regionu, natomiast w przypadku miejskich magazynów  
oferujących mniejsze moduły typu Small Business Units 
sięgały maksymalnie 7,50 EUR/mkw./miesiąc. Prognozujemy 
dalszy wzrost stawek czynszu, jednak o niższej dynamice niż 
w 2022 roku.

ZMIANY NA RYNKU  
INWESTYCYJNYM

• Na rynku logistycznym widoczny jest wzrost udziału 
inwestycji w sektorze ze strony państw Europy Środkowej. 

• Zwiększone koszty finansowania nowych projektów 
powodują mniejszą aktywność podmiotów finansujących 
deweloperów, w perspektywie średnioterminowej może  
to mieć wpływ na ograniczenie podaży nowej powierzchni 
powierzchni w sektorze logistycznym. 

• Z racji obserwowanego wzrostu czynszów na znaczeniu 
zaczynają zyskiwać obiekty magazynowe z krótszym średnim 
okresem wygaszania umów najmu (WAULT).

E-COMMERCE  
NADAL ROŚNIE

• Ale przewidywana jest stabilizacja tempa wzrostowego:  
z danych prognostycznych raportu PWC wynika, że rynek 
handlu elektronicznego osiągnął ponad dwukrotny wzrost 
(+127%) w ciągu ostatnich czterech lat i obecnie wynosi  
około 109 mld złotych w porównaniu do 48 mld złotych  
w 2018, co daje uśredniony roczny wzrost na poziomie 23%. 
Zgodnie z przewidywaniami na kolejne pięć lat, e-commerce 
będzie rósł w tempie 11% rocznie.

RYNEK POWIERZCHNI 
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W OKRESIE NAJBLIŻSZYCH PIĘCIU LAT RYNEK LOGISTYCZNY BĘDZIE POSTĘPOWO SIĘ ZMIENIAŁ, NACISK BĘDZIE KŁADZIONY  
NA SZYBSZY PRZEPŁYW TOWARÓW Z MNIEJSZĄ LICZBĄ OGNISK POŚREDNICZĄCYCH. NA ZNACZENIU JESZCZE BARDZIEJ BĘDZIE 
ZYSKIWAĆ EFEKTYWNOŚĆ, ALE TEŻ EKOLOGICZNOŚĆ WPROWADZANYCH ROZWIĄZAŃ. DUŻY WPŁYW NA PEWNO WYWRZE 
TECHNOLOGICZNY POSTĘP I CYFRYZACJA GOSPODARKI.

NEARSHORING  
ORAZ FRIENDSHORING

• Rozwinięta globalizacja oraz offshoring okazały się 
nadzwyczajnie podatne na zakłócenia zewnętrzne - w trakcie 
pandemii COVID-19 dostawy z Chin i całej Azji były znacząco 
ograniczone lub opóźnione. Znacznie bezpieczniejszym 
rozwiązaniem może być nearshoring polegający na zlecaniu 
części zadań do bliskich terytorialnie, politycznie  
lub kulturowo państw, co ogranicza ryzyko zakłóceń  
w trakcie nieprzewidywalnych zdarzeń. Polska zyskuje  
na znaczeniu pod tym kątem z uwagi na chęć zmniejszenia 
uzależnienia innych państw europejskich od rynków 
azjatyckich. Dodatkowo część firm zza wschodniej  
granicy decyduje się ulokować tu swój kapitał z uwagi  
na bliskość terytorialną, ale też dużo większe 
bezpieczeństwo funkcjonowania. 

• Według danych OECD bezpośrednie inwestycje w Polsce  
w 2021 roku były rekordowe i wyniosły 24,8 miliardy dolarów 
(i dotyczyły 423 nowych zagranicznych projektów),  
co uplasowało Polskę jako szósty kraj pod względem 
wielkości inwestycji w Europie i trzeci w Unii Europejskiej.

• Friendshoring z kolei polega na wymianie zlecanych zadań  
i produkcji między państwami współpracującymi politycznie, 
militarnie lub w innym zakresie. Korzyści dla Polski znajdują 
się w pogłębieniu współpracy z takimi krajami, jak Stany 
Zjednoczone, Korea Południowa oraz z krajami  
z Europy Środkowo-Wschodniej.

ROSNĄCE ZNACZENIE  
NOWOCZESNEJ LOGISTYKI

• Dostawy towarów i usług będą dążyły do skracania 
łańcuchów dystrybucyjnych, coraz częściej będą powstawać 
sieci mniejszych obiektów typu dark store. Wraz z dalszym 
rozwojem handlu elektronicznego powinny się zacierać 
granice pomiędzy handlem elektronicznym a stacjonarnym 
(omnichannel). Dostawy będą się stawać jeszcze bardziej 
efektywne, na przykład poprzez redukcję pustych przejazdów 
tzw. „przewozów powietrza”. 

• Na znaczeniu zaczyna zyskiwać nie tylko sam towar i miejsce 
jego dostawy, lecz również miejsce jego wysyłki do klienta 
ostatecznego, z uwagi na co odbywa się przejście od logistyki 
2D do logistyki 3D. W zakresie lokalizacji miejsca wysyłki, 
dla klienta nie ma znaczenia czy towar dotrze z magazynu 
centralnego oddalonego od jego miejsca zamieszkania  
o kilkaset kilometrów, czy z lokalnego punktu 
zlokalizowanego w jego miejscu zamieszkania. Poza tym 
może to ograniczyć czas dostaw i zmniejszyć wykorzystanie 
zasobów logistycznych, ale wymagać będzie jednak 
rozbudowanego systemu monitorowania posiadanych 
towarów i ich efektywnego przemieszczania.

RYNEK POWIERZCHNI 
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WZROST INNOWACJI I ROBOTYZACJI  
W LOGISTYCE

• W 2020 roku, według danych Międzynarodowej Federacji 
Robotyki, na świecie były wykorzystywane 3 miliony robotów 
przemysłowych, z czego w Polsce - 17 tysięcy. Mimo szybszego 
wzrostu ilościowego w Polsce w latach 2015-2020 (16% versus 
9% średniej światowej) Polska pozostaje słabiej „zrobotyzowana” 
w porównaniu do całego regionu. Gęstość robotyzacji w Polsce 
w 2020 roku wyniosła 52 roboty na 10 000 pracowników, 
podczas gdy przykładowo Słowacja miała ten wskaźnik na 
poziomie - 175, Czechy - 162, a Węgry - 120. 

• Roboty przemysłowe są najczęściej stosowane w produkcji 
motoryzacyjnej, chociaż takie rozwiązania coraz częściej 
wchodzą na rynek bezpośredniej logistyki. Warto zauważyć, 
że automatyzacja nie będzie w stanie skutecznie zastąpić 
wszystkich procesów wykonywanych manualnie, a przynajmniej 
nie w najbliższym czasie. Obecne rozwiązania automatyzacyjne 
są drogie, co ogranicza liczbę podmiotów zdolnych do zakupu 
takich urządzeń, ale też wymaga określonego czasu zwrotu 
z inwestycji, co jest dostępne najczęściej dużym graczom 
rynkowym z własnymi powierzchniami magazynowymi  
lub długoterminowymi kontraktami na taką powierzchnię.  
Mimo to deweloperzy oraz operatorzy logistyczni, ale także 
najemcy będą coraz częściej stosować i wdrażać innowacje 
technologiczne. Przykładowo mogą być stosowane metody 
skanów 3D magazynów, które umożliwią wirtualne wycieczki  
i symulację ustawienia urządzeń w celu sprawdzenia  
kolizji i efektywności procesów.
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POLSKI RYNEK MIESZKANIOWY BORYKA SIĘ Z POWAŻNYMI KONSEKWENCJAMI ODPŁYWU NABYWCÓW KREDYTOWYCH I W ICH NASTĘPSTWIE SPADKU 
POPYTU NA NOWE MIESZKANIA. SKUTKUJE TO OBNIŻANIEM PODAŻY PRZEZ DEWELOPERÓW I SPODZIEWANYMI SPADKAMI CEN, W SZCZEGÓLNOŚCI NA 
RYNKU WTÓRYM. NISKA ZDOLNOŚĆ KREDYTOWA, POWRÓT DO NAUKI I PRACY STACJONARNEJ ORAZ WYSOKA LICZBA UCHODŹCÓW SKUTKUJĄ OGROMNĄ 
PRESJĄ NA RYNEK NAJMU. W POŁĄCZENIU Z REKORDOWĄ INFLACJĄ, WYSOKIMI KOSZTAMI KREDYTU I TRUDNĄ SYTUACJĄ MAKROEKONOMICZNĄ MOŻNA 
ZAOBSERWOWAĆ NASTĘPUJĄCE TRENDY KRÓTKOTERMINOWE: 

SECTION 2  
OFFICE

TRENDY KRÓTKOTERMINOWE

SPADEK POPYTU  
NA ZAKUP MIESZKAŃ

• Ewentualne dalsze wzrosty stóp procentowych jeszcze 
bardziej wyhamują już i tak niewielki popyt ze strony 
nabywców indywidualnych, którzy przy zakupie mieszkania 
muszą posiłkować się kredytem hipotecznym. Sytuacje może 
poprawić nieco rządowy program Bezpieczny kredyt 2%, 
który został zaplanowany do wdrożenia w połowie 2023 
roku. Program ten ma jednocześnie wspomóc młodych 
(do 45 roku życia), których nie stać na zakup pierwszego 
mieszkania lub budowę pierwszego domu. To program,  
który ma obejmować zakupy mieszkań zarówno od 
deweloperów, jak i z drugiej ręki. Czy program będzie 
remedium na spadek popytu? Maksymalna wysokość 
kredytu, który może uzyskać jedna osoba to 500 tys. zł.,  
a w przypadku małżeństwa lub rodziców z dzieckiem 
to 600 tys. zł. Ministerstwo zakłada, że będzie w stanie 
finansować 30-40 tysięcy kredytów rocznie w całej Polsce, 
a to rzeczywiście byłoby odczuwalnym wsparciem dla rynku 
mieszkaniowego. Dopłata do kredytu ma obowiązywać 
przez 10 lat i  będzie przewidziana dla kredytów o okresowo 
stałej stopie procentowej. Przez pierwsze 10 lat spłaty 
efektywne oprocentowanie kredytu z perspektywy 
kredytobiorcy wyniesie 2% + marża banku. Dodatkowo 
program ten można połączyć z rządowym programem 
Mieszkanie bez wkładu własnego.  
 
 

Nie każdy będzie miał możliwość wzięcia kredytu, gdyż 
bank oceniając zdolność kredytową kredytobiorcy w dniu 
udzielenia finansowania, ma uwzględnić cały okres spłaty 
kredytu, a po 10 latach rata wzrośnie, jednakże to jak będzie 
wyliczana dokładnie zdolność okaże się po uruchomieniu 
programu. 

INFLACJA I KRYZYS ENERGETYCZNY WINDUJE 
KOSZT BUDOWY NOWYCH MIESZKAŃ

• Rosnące szczególnie mocno ceny gazu i paliw, jak również 
materiałów budowlanych będą miały wpływ na ceny budowy 
i ceny mieszkań na rynku pierwotnym, a także  
na koszty utrzymania już wybudowanych mieszkań.  
Najbliższy rok upłynie pod znakiem wysokich kosztów 
budowy i spadku liczby nowych inwestycji. Hamulcem dla 
branży mieszkaniowej jest poza wzrostem kosztów samej 
budowy, wzrost kosztów finansowania oraz spadek popytu.

MOŻLIWE KONSOLIDACJE  
NA RYNKU PIERWOTNYM

• Z uwagi na niski popyt ze strony nabywców mieszkań 
i wysokie koszty obsługi długu możliwe są przejęcia 
deweloperów i firm budowlanych, którzy lewarowali swoje 
inwestycje kredytami.

SPADEK  
CEN MIESZKAŃ

• Nie tylko w liczbie sprzedanych mieszkań widać schłodzenie 
rynku mieszkaniowego, ale także widoczne jest zahamowanie 
cen na rynku pierwotnym i obniżki cen mieszkań na rynku 
wtórnym. Trend spadkowy będzie obserwowany przez cały 
2023 i 2024 rok. Na rynku pierwotnym, z uwagi na wysokie 
ceny działek i wysokie koszty budowy, notowane będzie 
hamowanie podaży, a co za tym idzie spodziewane są niższe 
spadki cen nowych mieszkań niż na rynku wtórnym,  
na którym spadki mogą osiągnąć poziom nawet dwucyfrowy 
rok do roku. Na co wpływ może mieć także zakończenie 
wakacji kredytowych.

ROSNĄCA NOWA PODAŻ MIESZKAŃ  
NA WYNAJEM W PROJEKTACH PRS

• Coraz więcej zapowiadanych projektów PRS będzie pojawiać 
się na rynku i będzie dostępnych dla najemców. W budowę 
w całej Polsce w 2023 roku będzie ponad 15 tys. mieszkań na 
wynajem. Coraz więcej deweloperów będzie także chętnych 
do sprzedaży całych budynków do jednego inwestora  
z powodu ograniczonego popytu nabywców indywidualnych.
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ZWIĘKSZONY POPYT  
NA NAJEM MIESZKAŃ

• Wpływ ograniczenia możliwości zakupu mieszkań z uwagi 
na wysokie stopy procentowe w połączeniu z napływem 
uchodźców z Ukrainy, sprawia, że popyt na mieszkania na 
wynajem w Polsce jest obecnie rekordowo wysoki. Nowa 
rekomendacja S sprawia, że obniża się zdolność kredytowa 
chętnych do zakupu mieszkań i przekierowują oni uwagę 
na rynek najmu. Spodziewamy się dalszego wzrostu liczby 
najemców. W kraju, w którym mamy jedne z najgorszych 
wskaźników przeludnienia mieszkań, przewidujemy także 
pogorszenia tego stanu. Z dużą dozą prawdopodobieństwa 
przewidujemy, że z uwagi na rosnące czynsze oraz niską 
liczbę mieszkań na wynajem, najemcy zmienią najem 
mieszkań na najem pokoi lub nawet ich współdzielenie.

ROSNĄCE CZYNSZE I KOSZTY  
UTRZYMANIA MIESZKAŃ

• Obecny wzrost kosztów najmu mieszkania spowodowany 
jest nie tylko ogromnym popytem na najem, ale także jest 
wynikiem wzrostu kosztów utrzymania mieszkania, inflacji, 
wzrostu kosztów kredytów hipotecznych, które przerzucane 
są na najemców, a także wzrostem cen ogrzewania,  
a nawet podatków. Obecne czynsze ofertowe bardzo często 
przekraczają budżet przeciętnego najemcy. Trend wzrostowy 
będzie się utrzymywał, co może spowodować, że jeszcze 
większej liczby najemców nie będzie stać na najem.  
Presja na wzrost czynszów utrzyma się przez cały 2023 rok.

RENTOWNOŚĆ WYNAJMU  
- BEZ KREDYTU - WZRASTA

• Rentowność wynajmu w najbliższych miesiącach może 
spadać nawet pomimo średniego wzrostu czynszów. 
Największy wpływ na wzrost lub spadek rentowności ma 
kredyt hipoteczny, który jest znaczącym obecnie kosztem 
dla nieruchomości. Rentowność na przestrzeni roku wzrosła 
w przypadku nieruchomości kupionych za gotówkę, spadła 
jednak znacznie w przypadku nieruchomości, której zakup 
lewarowany był kredytem hipotecznym na zmiennej stopie 
procentowej.
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Z UWAGI NA OGRANICZENIE POPYTU NABYWCÓW INDYWIDUALNYCH, A DUŻEGO POPYTU NA RYNKU NAJMU CZĘŚĆ DEWELOPERÓW ZWRÓCI SIĘ 
W STRONĘ PRS. PO OKRESIE STAGNACJI RYNEK MIESZKANIOWY ZACZNIE SIĘ ODBUDOWYWAĆ. PRZY TAK WYSOKIEJ LUCE MIESZKANIOWEJ I PRZY 
SPODZIEWANYM POLUZOWANIU POLITYKI KREDYTOWEJ, W PRZYPADKU SPADKU INFLACJI W OKOLICE CELU INFLACYJNEGO, ZARÓWNO POPYT, JAK 
I PODAŻ MIESZKAŃ ZACZNĄ ROSNĄĆ. JEDNOCZEŚNIE Z KAŻDYM ROKIEM WIĘKSZĄ ROLĘ ZACZNIE ODGRYWAĆ EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA, 
ROZWIĄZANIA ESG, A TAKŻE, CO WYMUSZA DEMOGRAFIA, ROZWÓJ SEKTORA SENIORALNEGO.

DEWELOPERZY ZWRACAJĄ SIĘ  
W STRONĘ PRS

• Widać aktywność niektórych deweloperów w sektorze PRS, 
którzy dostarczając na rynek budynki z mieszkaniami na 
wynajem, próbują stworzyć drugi strumień przychodów, 
działający niezależnie od sprzedaży mieszkań indywidualnym 
nabywcom. Wobec sytuacji na rynku pierwotnym i spadku 
popytu u nabywców indywidualnych, dywersyfikacja 
działalności pomiędzy budowaniem na sprzedaż  
a budowaniem na wynajem może być atrakcyjna dla wielu 
deweloperów i pozwoli przetrwać im trudny czas,  
a także przełożyć się na rozwój przyszłej linii biznesowej.

KONWERSJA BUDYNKÓW USŁUGOWYCH  
NA PRS I PBSA

• Obserwujemy coraz większe zainteresowanie ze strony 
inwestorów konwersją budynków istniejących, częstokroć  
o przeznaczeniu biurowym, na mieszkania na wynajem  
i akademiki. Trend w najbliższym czasie z pewnością będzie 
się pogłębiał.

CORAZ WIĘKSZE ZAINTERESOWANIE  
RYNKAMI LOKALNYMI 

• Uwaga nie tylko deweloperów, ale i inwestorów zaczęła 
skupiać się nie tylko na dużych aglomeracjach, ale również  
na mniejszych rynkach lokalnych i przedmieściach, gdzie 
grunty pod projekty mieszkaniowe są łatwiej dostępne  
i tańsze. Tendencja ta będzie się pogłębiać.

DALSZY  
ROZWÓJ PRS

• O ile rząd wycofa się z pomysłu kolejnych podatków 
dla sektora w najbliższych latach udział PRS w rynku 
inwestycyjnym w Europie Środkowo-Wschodniej 
wzrośnie z 5% do 10%, co znacznie wpłynie na poprawę 
dostępności mieszkań do najmu i pomoże w zmniejszeniu 
luki mieszkaniowej w Polsce. Będzie to jednocześnie 
alternatywą dla kupna mieszkania i zaciągania kredytu 
hipotecznego na większą część życia. Zwiększy się udział 
Polaków najmujących mieszkania. Jednocześnie w dłuższej 
perspektywie prognozujemy spowolnienie wzrostu czynszów. 
Spodziewamy się wejścia na rynek nowych graczy, którzy 
widzą ogromny potencjał w polskim rynku PRS. 

RYNEK MIESZKANIOWY 
I PRS

TR
EN

D
S 

RA
DA

R
 

PO
LS

K
A

ROZWÓJ SEKTORA 
SENIOR HOUSING

• Demografia w Polsce wymusza rozwiązania nastawione  
na seniorów, w tym mieszkania dostosowane do ich potrzeb. 
Coraz więcej pojawi się projektów nastawionych na seniorów  
i będą to nie tylko klasyczne domy opieki, a przede wszystkim 
mieszkania w formule Assisted Living.

ROZWÓJ  
COLIVINGU

• Po chwilowym zastoju sektora, na który wpłynęła przede 
wszystkim pandemia COVID-19 i utrudnienia w podróżowaniu, 
coliving znów będzie w grze. Coliving jako miejsce  
do mieszkania adresowany jest przede wszystkim  
do młodych profesjonalistów. Jest to połączenie domu 
studenckiego i mieszkania na wynajem. Może być świetnym 
rozwiązaniem nie tylko dla cyfrowych nomadów, ale dla 
osób ceniących elastyczność, a - z uwagi na mniejsze 
wynajmowane powierzchnie, a co za tym idzie niższe  
opłaty - remedium na wysokie czynsze najmu mieszkań.
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WZROST LICZBY NOCLEGÓW W SZCZEGÓLNOŚCI 
W NAJWIĘKSZYCH MIASTACH

• Liczba noclegów sprzedanych w polskich hotelach  
w 2020 r. zmniejszyła się o 48%, ale w 2021 r. już wzrosła  
o 45%. Trend wzrostowy jest także przewidywany w latach 
2022-2023. Szczególnie w największych miastach w Polsce 
wzrost wskaźnika obłożenia hoteli wynika nie tylko  
ze złagodzenia obostrzeń w podróżowaniu, lecz także  
z roli, jaką Polska odgrywa w zapewnieniu Ukrainie wsparcia 
humanitarnego, wojskowego i dyplomatycznego.

PRZYROST BAZY HOTELOWEJ W KRAJU I WZROST 
ZAINTERESOWANIA OPERATORÓW HOTELOWYCH

• Według danych GUS, w lipcu 2022 r. w Polsce  
funkcjonowało 2569 hoteli oferujących łącznie 147 684 pokoi.  
Skumulowany średni przyrost liczby pokoi hotelowych  
w latach 2013-2022 wyniósł 17%. Według GUS, większość 
bazy hotelowej w Polsce to hotele 3-gwiazdkowe, które 
stanowią 43% całkowitej podaży skategoryzowanych 
obiektów. W najbliższych latach prognozowany jest dalszy 
przyrost bazy hotelowej. Z najnowszego raportu Operator 
Beat II poł. 2021 r., opublikowanego przez międzynarodową 
firmę doradczą Cushman & Wakefield, wynika, że  
w pierwszej dziesiątce topowych rynków znalazły się  
aż cztery miasta w Polsce, co potwierdza pozycję naszego 
kraju jako najbardziej atrakcyjnego rynku w regionie Europy 
Środkowo-Wschodniej dla operatorów hotelowych.  
Do pierwszej piątki zakwalifikowały się Warszawa i Kraków.

POPYT KRAJOWY BĘDZIE NAPĘDZAŁ  
WZROST LICZBY NOCLEGÓW

• Po złagodzeniu obostrzeń w podróżowaniu w 2021 r. 
liczba noclegów sprzedanych obcokrajowcom zaczęła 
rosnąć szybciej niż liczba noclegów wykupionych przez 
gości krajowych. Jednak w strukturze popytu największy 
udział nadal miał rynek krajowy. Według prognoz Oxford 
Economics, popyt będzie się odbudowywał, a w 2023 roku 
może nawet przekroczyć poziom sprzed pandemii, głównie 
dzięki rosnącemu zainteresowaniu klientów krajowych.

WZROST KLUCZOWYCH WSKAŹNIKÓW 
EFEKTYWNOŚCI W POLSCE

• Wskaźnik przychodu na jeden dostępny pokój (RevPAR)  
w okresie od stycznia do października wzrósł w 2022 r.  
o ponad 120% w porównaniu z analogicznym okresem  
w poprzednim roku i był wyższy o 4% w stosunku do tego 
samego okresu w 2019 r. To sugeruje, że sektor hotelarski 
powrócił na ścieżkę ożywienia po pandemii. W najbliższym 
okresie jest przewidywany dalszy wzrost wskaźnika RevPAR 
spowodowany utrzymywaniem się wysokiego wskaźnika 
obłożenia oraz ciągle rosnącym poziomem średniej ceny  
za pokój (ADR).

WZROST ŚREDNIEJ CENY ZA POKÓJ SPOWODOWANY 
WZROSTEM KOSZTÓW OPERACYJNYCH HOTELI

• Operatorzy hotelowi borykają się z wyzwaniami związanymi 
z sytuacją polityczną i gospodarczą tj. inflacją, wzrostem 
wynagrodzeń i rosnącymi kosztami mediów.  Przykładowo – 
koszty mediów w niektórych hotelach na terenie Polski wzrosły 
aż o ok. 35% w przeliczeniu na pokój i według prognoz nadal 
będą rosły. W ramach minimalizowania negatywnych skutków 
zarządzający hotelami starają się podnosić ADR. Czynniki te 
wywierają presję na ceny, które w 2023 r. wzrosną jeszcze bardziej.

WZROST ZAINTERESOWANIA INWESTORÓW 
DESTYNACJAMI WYPOCZYNKOWYMI

• Potencjał destynacji wypoczynkowych przyciąga kolejnych 
inwestorów (nawet tych, którzy nie byli zainteresowani tego  
typu lokalizacjami przed pandemią COVID-19), a to z kolei powoduje 
zmianę postrzegania cen transakcyjnych przez inwestorów.

UTRUDNIONE POZYSKANIE  
FINANSOWANIA NA RYNKU HOTELOWYM

• Banki obecnie zachowują większą ostrożność, wskutek 
czego właściciele zainteresowani refinansowaniem inwestycji 
mogą spotkać się z niższymi wskaźnikami LTV, co utrudni im 
pozyskanie odpowiedniego finansowania na rynku hotelowym.

TRENDY KRÓTKOTERMINOWE
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TRENDY NA POLSKIM RYNEKU HOTELOWYM W PERSPEKTYWIE KRÓTKOTERMINOWEJ  ZWIĄZANE SĄ PRZEDE WSZYSTKIM Z SYTUACJĄ MAKROEKONOMICZNĄ 
WYNIKAJĄCĄ Z ZABURZEŃ PO KRYZYSIE COVIDOWYM, OBECNĄ SYTUACJĄ GEOPOLITYCZNĄ ORAZ OBECNYM KRYZYSEM ENERGETYCZNYM. REKORDOWA INFLACJA, 
WZROST WYNAGRODZEŃ ORAZ WYSOKIE KOSZTY MEDIÓW SKUTKUJĄ OGROMNĄ PRESJĄ NA RYNEK HOTELOWY ORAZ ŚREDNIĄ CENĘ ZA POKÓJ (ADR).
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ZAUWAŻALNA ODBUDOWA SEGMENTU  
MICE W HOTELACH W POLSCE

• Liczba konferencji znacząco spadła w porównaniu z 2019 r., 
ale zaczyna zaznaczać się trend wskazujący na ożywienie  
w zakresie organizacji lokalnych eventów. Warto zauważyć, 
że duże eventy w branży MICE obecnie dzielone są na 
mniejsze, które odbywają się na przestrzeni całego roku. 
Pomimo widocznego ożywienia pod względem liczby 
organizowanych konferencji, lukę w przychodach z grup 
biznesowych wypełniają goście indywidualni, którzy chętniej 
wydają posiadane środki. Niemniej jednak, przykładowo,  
w 2022 r. przychody niektórych hoteli w Polsce z konferencji  
i eventów były niższe o ponad 5% w porównaniu  
z przedpandemicznym rokiem 2019.

NIEZNACZNA PRESJA WZROSTOWA  
NA STOPY KAPITALIZACJI

• Żaden z istotnych wskaźników odnotowanych w 2022 r. 
nie wskazuje na zmianę stóp kapitalizacji dla obiektów 
hotelowych. Niemniej jednak, podwyżki stóp procentowych  
i niepewność mogą spowodować nieznaczną presję 
wzrostową na stopy kapitalizacji.

POTENCJALNY WZROST AKTYWNOŚCI 
TRANSAKCYJNEJ W ŚWIETLE TRUDNOŚCI 
Z WYWIĄZYWANIEM SIĘ ZE ZOBOWIĄZAŃ 
KREDYTOWYCH 

• W pierwszej połowie 2022 r. nie odnotowano w Polsce 
większych transakcji na rynku hotelowym – głównie  
z powodu braku podaży w warunkach utrzymującego się 
dużego zainteresowania inwestorów. Według prognoz, 
aktywność transakcyjna utrzyma się na niskim poziomie  
z uwagi na ograniczoną dostępność finansowania oraz obawy 
ekonomiczne i geopolityczne. Jednakże liczba hoteli na rynku 
transakcyjnym może wzrosnąć w przypadku pojawienia się 
większej liczby właścicieli, którzy zaczną rozważać sprzedaż 
posiadanych aktywów. Spowodowane będzie to rosnącymi 
kosztami operacyjnymi i utrzymywaniem się przepływów 
pieniężnych poniżej rekordowych poziomów. W tej sytuacji 
niektórzy właściciele staną w obliczu potencjalnych trudności 
z wywiązywaniem się ze zobowiązań kredytowych  
bądź problemów z najemcami lub operatorami.

TRENDY DŁUGOTERMINOWE

ZMIANY WARUNKÓW  
DOTYCHCZASOWEGO FINANSOWANIA

• W większości przypadków inwestorzy hotelowi będą 
analizowali nie tylko możliwości zmiany warunków 
dotychczasowego finansowania poprzez modyfikację 
planu amortyzacji, korekty cen i wydłużenia okresu spłaty 
zobowiązań, lecz także możliwości zwiększenia płynności  
i finansowania.

INWESTORZY ORAZ INSTYTUCJE  
FINANSUJĄCE BĘDĄ ANALIZOWAŁY  
DOSTĘPNE MOŻLIWOŚCI INWESTYCYJNE

• W związku z prognozowanym w dłuższej perspektywie 
ożywieniem w branży hotelarskiej przewiduje się, że procesy 
restrukturyzacji zadłużeń nabiorą tempa. Jednocześnie 
utrzyma się dotychczasowe zainteresowanie inwestorów, 
którzy wraz z instytucjami finansującymi będą analizowali 
dostępne możliwości.

RYNEK 
HOTELOWY

TR
EN

D
S 

RA
DA

R
 

PO
LS

K
A

TRENDS RADAR POLSKA | 26

PO OKRESIE KRYZYSU COVIDU, RYNEK HOTELOWY ZACZĄŁ SIĘ ODBUDOWYWAĆ I SPODZIEWANA JEST KONTYNUACJA TEGO POZYTYWNEGO TRENDU.  
Z UWAGI NA PROGNOZOWANE W DŁUŻSZEJ PERSPEKTYWIE OŻYWIENIE W BRANŻY HOTELARSKIEJ INWESTORZY WRAZ Z INSTYTUCJAMI FINANSUJĄCYMI  
BĘDĄ ANALIZOWAĆ DOSTĘPNE MOŻLIWOŚCI. JEDNOCZEŚNIE Z KAŻDYM ROKIEM WIĘKSZĄ ROLĘ ZACZNIE ODGRYWAĆ EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA, 
ROZWIĄZANIA ESG, A TAKŻE, WZROST WYNAGRODZEŃ W BRANŻY HOTELARSKIEJ.
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SPADEK ZAINTERESOWANIA  
CONDOHOTELAMI

• Rynek condohoteli w ostatnim czasie zyskiwał na  
popularności wśród inwestorów indywidualnych jako 
alternatywny sposób lokowania kapitału. Większość 
istniejących obiektów i przyszłych projektów na sprzedaż  
w tym sektorze zlokalizowana jest w regionach nadmorskich 
i górskich. Według prognoz, ta forma inwestowania straci na 
atrakcyjności z powodu spadku oszczędności i wzrostu inflacji.

WZROST ZNACZENIA KWESTII ESG PRZY 
UDZIELANIU FINANSOWANIA DŁUŻNEGO

• Wzrasta znaczenie kwestii związanych z rozwojem 
zrównoważonym w procesie decyzyjnym instytucji 
udzielających finansowania dłużnego i rozmowach 
dotyczących dostępnych opcji refinansowania  
i restrukturyzacji. Kluczowe wskaźniki efektywności 
powiązane z ESG stają się integralnym elementem procesu 
kredytowego i analiz due diligence, co umożliwia tym 
instytucjom wspieranie przedsięwzięć zgodnych z celami 
zrównoważonego rozwoju – preferują one firmy i projekty 
spełniające wymogi ESG.

WZROST ZAINTERESOWANIA ALTERNATYWNYMI 
SPOSOBAMI INWESTOWANIA W BRANŻĘ HOTELARSKĄ

• Wzrasta liczba inwestorów zainteresowanych alternatywnymi 
sposobami inwestowania w branżę hotelarską.  
W porównaniu z okresem sprzed pandemii COVID-19,  
coraz więcej podmiotów dokonuje lub rozważa dokonanie  
zakupu udziałów mniejszościowych lub większościowych  
w istniejących obiektach, platformach operacyjnych  
i inwestycjach lub przedsięwzięciach joint venture.

WZROST WYNAGRODZEŃ  
W BRANŻY HOTELARSKIEJ

• Z powodu zamknięcia hoteli w czasie pandemii, wielu  
pracowników odeszło z branży hotelarskiej w poszukiwaniu  
innego zatrudnienia oferującego większe poczucie stabilności.  
Ten trend przełożył się na wzrost siły przetargowej pracowników  
na rynku pracy. Zjawisko to, w połączeniu z rosnącą inflacją, 
powoduje presję na wzrost wynagrodzeń w branży hotelarskiej.

TRENDY DŁUGOTERMINOWE
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O Cushman & Wakefield

Cushman & Wakefield (NYSE: CWK) jest wiodącą na świecie firmą doradczą świadczącą usługi na rzecz najemców i właścicieli nieruchomości komercyjnych.  
Cushman & Wakefield należy do grupy największych firm doradczych na rynku nieruchomości, zatrudnia ok. 50 tysięcy pracowników w 400 biurach i 60 krajach  
na całym świecie. W 2021 roku jej przychody wyniosły 9,4 mld USD. Do najważniejszych usług świadczonych przez firmę należą zarządzanie nieruchomościami,  
obiektami i projektami, pośrednictwo w wynajmie powierzchni, obsługa transakcji na rynkach kapitałowych, wyceny i inne. Więcej informacji można uzyskać  
na stronie: www.cushmanwakefield.com lub na Twitterze: @CushWake.
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