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01.

Sektor pod znakiem
wzrostu i konsolidacji

Już od kilku lat obserwujemy wzmożony popyt na powierzchnie biurowe ze strony firm
reprezentujących sektor TMT (Technologie, Media i Telekomunikacja), w tym zwłaszcza
podmiotów z branży IT, która w Polsce zatrudnia obecnie ok. 400 000 osób i od czterech
lat jest liderem pod względem przyrostu liczby miejsc pracy.
Według danych PAIZ ok. 70% spośród największych firm IT w Polsce to przedsiębiorstwa z kapitałem zagranicznym, takie jak Microsoft, HP, Google, Oracle, IBM czy SAP.
Niemniej jednak polskie firmy (np. Asseco, Comarch oraz Ericpol) również prężnie się
rozwijają, zwiększając swoją obecność zarówno w naszym kraju, jak i w regionie Europy
Środkowo-Wschodniej.
Prognozuje się, że zatrudnienie i przychody sektora IT będą nadal wykazywały dynamiczny trend wzrostowy w kolejnych latach. Do głównych czynników napędzających rozwój
tej branży należą przede wszystkim napływ inwestycji zagranicznych, dostępność pomocy publicznej oraz nowe kierunki rozwoju sektora.
Według szacunków PMR wartość rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2014 roku
wyniosła 44,4 mld zł, co oznacza spadek o blisko 0,7%w porównaniu do roku poprzedniego i ok. 4,6% do roku 2012. Na takie rezultaty miały wpływ przede wszystkim wyniki
operatorów sieci komórkowych, którzy osiągają łącznie ponad połowę przychodów w tej
branży. Zgodnie z prognozami analityków, w ciągu kilku kolejnych lat nie przewiduje się
dalszych spadków, co będzie rezultatem rozszerzania zakresu usług świadczonych przez
operatorów (usługi bankowe, rozwój oferty telewizyjnej).
Pomimo że struktura rynku telekomunikacyjnego w Polsce jest relatywnie stabilna i przewidywalna, już od kilku lat można zaobserwować zmniejszanie się liczby podmiotów
działających w tym sektorze. Jest to rezultat trendu konsolidacji, który dotyczy całej branży TMT, ale w największym stopniu jest widoczny właśnie w segmencie telekomunikacji oraz płatnej telewizji. W ciągu ostatnich kilku lat miało miejsce kilka znaczących fuzji
i przejęć, do których można zaliczyć między innymi połączenie Cyfry+ i „n”, zakup Aster przez
UPC Polska, kupno Polkomtela przez Spartan Capital Holdings kontrolowany przez Zygmunta
Solorza-Żaka czy przejęcie przez Netię Grupy Telefonia Dialog i Crowley Data Poland.

Reasumując, kolejne lata
będą dla całego sektora
TMT okresem zmian. Podczas gdy w branży IT oczekuje się dynamicznego
wzrostu przychodów i zatrudnienia, sektor telekomunikacji i mediów czekają
dalsze konsolidacje, procesy
optymalizacji oraz zwiększenie konkurencji międzysektorowej. Wszystkie
te czynniki wywrą niewątpliwie znaczny wpływ na
rynek nieruchomości biurowych, ponieważ firmy
z tego sektora stanowią
główną grupę użytkowników powierzchni biurowych
w naszym kraju.

W kolejnych latach możemy spodziewać się dalszej konsolidacji sektora telekomunikacji i mediów, co jest związane przede wszystkim z relatywnie dużym rozdrobnieniem branży operatorów kablowych, jak również coraz większym nasyceniem rynku, wymuszającym optymalizację oraz nowe inwestycje
w celu zwiększenia konkurencyjności.
Największe firmy pod względem zatrudnienia
Największe firmy z branży
telekomunikacyjnej

Największe firmy z branży IT

Największe firmy z branży mediów

Orange Polska S.A., Warszawa

Asseco Poland S.A., Rzeszów

Agora S.A., Warszawa

T-Mobile Polska S.A., Warszawa

Comarch SA, Kraków

Cinema City Poland (CC Sp. z o.o. S.K.A.) Warszawa

Polkomtel Sp. z o.o. (Plus), Warszawa Sygnity S.A., Warszawa

Polska Press Sp. z o.o., Warszawa

P4 Sp. z o.o. (Play), Warszawa

Comp S.A., Warszawa

Grupa Bauer Media, Warszawa

Netia S.A., Warszawa

AB S.A., Wrocław

Multimedia Polska S.A., Gdynia
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02. Sektor TMT – największa grupa najemców
nowoczesnej powierzchni biurowej

Biorąc pod uwagę całkowitą wartość wszystkich transakcji najmu zawartych w Warszawie w okresie od 2002 do 2014 roku
(ponad 6 mln m kw.), umowy podpisane przez przedsiębiorstwa z sektora TMT stanowiły aż 19% tej wielkości, co dało
im pierwszą pozycję przed sektorem finansowym (18%) oraz
branżą usług profesjonalnych (15%).

W tym okresie spośród przedsiębiorstw z sektora TMT najbardziej aktywne były firmy IT, za którymi uplasowała się
branża mediów. Ze względu na stabilną i mało zróżnicowaną strukturę branży telekomunikacyjnej (dominacja kilku firm – operatorów sieci komórkowych), aktywność tego
sektora na rynku najmu była dużo mniejsza. Przedsiębiorstwa te (tj. Orange, Polkomtel, T-Mobile, P4 oraz Netia) należą do największych użytkowników powierzchni biurowej
w Warszawie (zajmują siedziby od kilkunastu do kilkudziesięciu tys. m kw.), co wiąże się najczęściej z podpisywaniem
długoletnich (pow. 5 lat) umów najmu i sporadycznymi
relokacjami.

Udział poszczególnych sektorów w całkowitej wartości
transakcji najmu zawartych w latach 2002-2014 w Warszawie

Udział poszczególnych branż w całkowitej wartości
transakcji najmu sektora TMT w Warszawie

Warszawa stanowi największy i najbardziej dojrzały rynek
nowoczesnej powierzchni biurowej w Polsce, z udziałem
w łącznych zasobach przekraczającym 60% (uwzględniając
stolicę i osiem głównych miast regionalnych). To właśnie tutaj
swoje siedziby ma znaczna większość przedsiębiorstw, również
tych z sektora TMT.

2%

21%

Branża energetyczna/
przemysł

Inne / nieznane

19% 25%

3%

Sektor TMT

Handel

3%

Sektor budowlany

18% 36%

6%
13%

Usługi finansowe

Sektor publiczny

15%

Źródło: DTZ, WRF

Sektor TMT

Sektor mediów

Usługi profesjonalne

Sektor produkcyjny

4

Sektor telekomunikacyjny

|

Źródło: DTZ, WRF

DTZ

39%
Sektor IT

Średnia wielkość transakcji najmu w latach 2002-2014
w poszczególnych sektorach (m kw.)
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Średnioroczna wartość umów najmu podpisanych przez firmy z sektora mediów w latach 2002-2014 wyniosła blisko
32 000 m kw., a najsilniejszy popyt został odnotowany w 2008 roku
(70 000 m kw.), kiedy miały miejsce takie transakcje jak wynajęcie 8 000 m kw. przez Saturn Media Holding w Blue Office czy
najem 5 600 m kw. przez Gruner+Jahr w budynku Mokotów
New City. Sektor mediów czekają dalsze konsolidacje, co może
doprowadzić do relokacji połączonych podmiotów do nowych
siedzib – bardziej optymalnych i dopasowanych do ich potrzeb.

Spośród branż wchodzących w skład sektora TMT, zdecydowanie największa średnia umowa najmu została odnotowana dla przedsiębiorstw telekomunikacyjnych (ok.
3 000 m kw.), a najmniejsza – dla firm IT (ok. 1 000 m kw.).
Wynika to oczywiście ze struktury poszczególnych branż
– wielkości i liczby podmiotów na rynku. Przewidujemy, że
w kolejnych latach wraz z konsolidacją firm z branży mediów,
jak również przewidywanym wzrostem przedsiębiorstw IT,
średnia wielkość transakcji w tych dwóch sektorach może
wzrosnąć. Biorąc pod uwagę oczekiwaną mniejszą aktywność
na rynku najmu ze strony operatorów sieci komórkowych,
stanowiących największych użytkowników nieruchomości,
wielkość średniej transakcji dla tej branży odnotuje znaczny
spadek.

Ha
nd
el

Dynamiczny rozwój branży IT znajduje odzwierciedlenie
w wielkości wynajmowanej powierzchni biurowej, która począwszy od 2010 roku znajduje się na bardzo wysokim poziomie (średnio ponad 50 000 m kw. rocznie). Oprócz rynku
warszawskiego, przedsiębiorstwa informatyczne są również
jedną z głównych grup najemców w miastach regionalnych,
gdzie tworzone są przede wszystkim centra outsourcingu IT
(tzw. ITO). Do największych podmiotów tego typu należą Ericpol z centralą w Łodzi, Future Processing z Gliwic czy SMT
Software z siedzibą główną we Wrocławiu. Biorąc pod uwagę prognozy dotyczące wzrostu branży IT w kolejnych latach,
można się spodziewać, że popyt na nowoczesne powierzchnie
biurowe ze strony tego sektora będzie coraz silniejszy.

Biorąc pod uwagę cały okres 2002-2014, średnia wielkość
transakcji najmu w sektorze TMT wyniosła blisko 1 400 m kw.
i była mniejsza jedynie od wartości dla sektora publicznego (ok.
2 000 m kw.).
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W ciągu czterech ostatnich lat niemal wszystkie główne firmy telekomunikacyjne podpisały nowe umowy najmu bądź renegocjowały dotychczasowe kontrakty (w 2011
roku Orange wynajęła 43 000 m kw. w dedykowanym firmie
parku biurowym, do którego przeniósł się dwa lata później,
T-Mobile w 2012 r. podpisała umowę najmu 27 000 m kw.
w budynku Marynarska 12, natomiast w 2015 roku planowana jest relokacja Polkomtela do nowej siedziby przy
ul. Konstruktorskiej 4 o powierzchni 23 000 m kw.). Oznacza
to, że w najbliższym czasie aktywność tego sektora na rynku
najmu będzie raczej ograniczona.

Źródło: DTZ, WRF

Roczna wartość transakcji najmu zawartych
przez firmy z sektora TMT w Warszawie (m kw.)

Średnia wielkość transakcji najmu w poszczególnych
branżach sektora TMT, 2002-2014 r. (m kw.)
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03. Optymalizacja i elastyczność
Raporty przygotowywane przez firmy takie jak Workplace Solutions, zajmujące się
na co dzień badaniem i optymalizacją przestrzeni pracy, pokazują, że średnie wykorzystanie powierzchni biurowej w firmach sektora TMT wynosi około 50%. Z tego
samego wykresu możemy odczytać, że pracownicy porównywalną część swojego
czasu poświęcają pracy indywidualnej i pracy zespołowej. Dane te mają znaczący
wpływ na układ funkcjonalny optymalnego biura oraz nierzadko determinują wybór
konkretnego budynku.
Sytuacja ta jest powodowana przez wiele czynników, w tym: profil pracowników
(w większości młodzi ludzie), wysoki poziom aktywności M&A, szybkie tempo wzrostu organizacji, dynamicznie kształtowane zespoły i rozwój narzędzi telekomunikacyjnych. Sprzyja to poszukiwaniu budynków zapewniających efektywne powierzchnie
oraz elastyczne warunki najmu.

Niskie wykorzystanie
powierzchni biurowej — 50%

Elastyczne biuro —
optymalizacja kosztów,
lepsze środowisko pracy

Stworzenie optymalnego, funkcjonalnego i atrakcyjnego dla pracowników biura jest
istotne również ze względu na stale rosnącą konkurencję na rynku pracy. Dotyczy to
przede wszystkim firm z sektora IT.
Zainwestowanie czasu i energii w pełny proces zbadania swojej struktury oraz sposobu pracy pozwala tworzyć biura efektywne kosztowo i funkcjonalne, odpowiadające
na potrzeby pracowników i dostosowane do wszystkich rodzajów zadań. Pracownicy
mają do wyboru cały wachlarz przestrzeni do pracy w skupieniu, pracy kreatywnej,
spotkań wszelkiego typu oraz przestrzeni socjalnych.

Optymalna aranżacja miejsca
pracy — najnowsze trendy

Niektóre przedsiębiorstwa z sektora TMT, zwłaszcza największe firmy z branży
mediów (tj. Agora, TVP, TVN czy Polsat), nadal są właścicielami zajmowanych budynków. Jednak ze względu na potrzebę elastyczności związanej ze zmieniającymi
się warunkami rynkowymi, coraz więcej firm rozważa rezygnację z takiego modelu
i najem powierzchni, który bardzo często jest również korzystniejszy z perspektywy
finansowej.
Finanse
Ubezpieczenia
Consulting
FMCG
Budownictwo

Pekao, Citi, Credit Suisse, UBS, BNP Paribas, mBank, Raiffeisen, Alior, Credit Agricole, ING, LahiTapiola, Romanian International Bank, BZ WBK, GE Money, DNB
Generali, Proama, Warta, Aviva
KPMG, Mazars, Cap Gemini
Nestle, Lactalis, Diageo, Matras
Skanska, Bouygues Immobilier, Kulczyk & Silverstein Properties

Przemysł

Fortum Power & Heat Polska, ABB, Cargotec, PGNiG, Tauron Polska Energia

Media/IT

Publicis, GroupM, MEC, Orange, Mediacom, CGI, Cognifide, Maxus, Comp SA

Administracja/Prawo

City Townhall of Warsaw, Chajec Don-Siemion & Żyto, WKB, Bird & Bird, BWW
0%

50%
Praca idywidualna

Bogusz Parzyszek
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Kooperacja przy biurkach

Mobilność wewnętrzna

100%

10 najważniejszych innowacji w miejscu pracy

1.

Skupienie: Pracownicy potrzebują czasem chwili skupienia. Dlatego w najnowszych strategiach
planowania miejsca pracy brana jest pod uwagę nie tylko przestrzeń do współpracy, ale też mniejsze pomieszczenia i strefy ciszy.

2.

Na świeżym powietrzu: Jeśli firma nie może zapewnić możliwości pracy na świeżym
powietrzu, stosuje „zielone ściany” oraz wykorzystuje światło słoneczne i okna, tak aby pracownicy
mogli poczuć się bliżej natury.

3. Miejsce na żądanie: Firmy zapewniają pracownikom przestrzeń i udogodnienia
do pracy zawsze i wszędzie tam, gdzie ich potrzebują, dzięki opcjom coworkingu oferowanym
przez podmioty zewnętrzne.

4. Przejrzystość: Zastosowanie szklanych i ażurowych ścian pozwala maksymalnie wykorzystać światło słoneczne, a także usprawnia bieżącą komunikację, co pomaga
zwiększyć zaangażowanie pracowników.

5. Pozyskać najlepszych: Odpowiednio wykreowana atmosfera
w miejscu pracy pomaga trafić do konkretnej grupy potencjalnych pracowników
i przyciągnąć tych najbardziej odpowiadających profilowi firmy.

6. Zdrowy tryb życia: Projekt miejsca pracy coraz częściej ma zachęcać pracowników do aktywności fizycznej, przebywania na świeżym
powietrzu i zdrowego odżywiania, co przyczynia się do poprawy stanu
zdrowia i wydajności personelu.

7.

Media społecznościowe: Nowe sposoby komunikacji
pozwalają na interakcję zespołu w świecie wirtualnym, pracownikom pomagają pozostawać widocznymi, a firmie — nagradzać
pożądane zachowania pozytywnymi przekazami.

8. Chmura: Oprogramowanie i aplikacje w chmurze
umożliwiają większą mobilność, a także rozwiązują problem dodatkowych kosztów związanych z uzyskaniem
licencji na kilka urządzeń. Ułatwia to dostęp do plików,
a w rezultacie współpracę.

9.

Bez hierarchii: Dzięki odejściu od podziału na indywidualne stanowiska pracy zanikają
tradycyjne hierarchie, co pobudza kreatywność
i innowacyjność pracowników.

10. Ergonomia najnowszej

generacji: Oprócz tradycyjnych
rozwiązań, takich jak regulowana wysokość monitora czy fotela, w nowoczesnych miejscach pracy wykorzystuje się również biurka
przystosowane do pracy zarówno na stojąco, jak i na siedząco, oraz elementy ruchome.

Globalne modele kosztów najmu,
z uwzględnieniem strategii miejsca pracy dla
lokalizacji lub całego portfela nieruchomości.
occupiermetrics.dtz.com
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04. Preferowane lokalizacje

Największe skupisko firm z sektora TMT znajduje się obecnie w głównej poza centrum dzielnicy biznesowej w Warszawie, tj. strefie Południe Górne, przede wszystkim w okolicy
tzw. Służewca Przemysłowego. W tej lokalizacji swoje siedziby
ma między innymi większość operatorów sieci komórkowej, tj.
T-Mobile, Plus i Play, jak również kilka największych firm informatycznych (Hewlett Packard, Nokia Siemens Networks czy

Relatywnie duża ilość powierzchni wynajętej firmom z sektora TMT w strefach centralnych (Ścisłe Centrum i Obrzeża
Centrum) wynika przede wszystkim ze znacznego wolumenu transakcji najmu podpisanych w roku 2003 oraz latach
2005-2006, co było w dużej mierze rezultatem ograniczonej dostępności powierzchni biurowej w lokalizacjach poza
centrum. W latach kolejnych widać znaczący spadek udziału powierzchni wynajmowanej przez sektor TMT w dzielnicach centralnych, co jest związane z trendem optymalizacji
i przenoszeniem siedzib do lokalizacji oferujących bardziej
atrakcyjne warunki finansowe.
Oczywiście część przedsiębiorstw z sektora TMT nadal ma
swoje siedziby w centrum – są to w przeważającej części niewielkie bądź średniej wielkości firmy z branży mediów bądź IT
(średnia wynajmowana powierzchnia ok. 500-700 m kw.), dla
których centralna lokalizacja jest istotna najczęściej ze względów wizerunkowych.

MCX) oraz podmiotów z branży mediów (TVP, Axel Springer
oraz Gruner + Jahr Polska). Udział powierzchni wynajętej przez
przedsiębiorstwa TMT w okresie 2002-2014 r. w strefie Południe
Górne (440 000 m kw.) w całkowitym wolumenie transakcji odnotowanych w tej lokalizacji wyniósł 24%.
Wiele firm TMT ulokowało swoje biura również w strefie Południowy Zachód (225 000 m kw., udział w łącznym wolumenie na poziomie 21%), głównie w budynkach położonych
wzdłuż Al. Jerozolimskich, jak również okolicach Żwirki i Wigury. Większość przedsiębiorstw mających tu swoje siedziby to firmy z branży informatycznej, takie jak Microsoft, IBM,
Gtech czy Qumak-Sekom, jak również kilka dużych podmiotów
z sektora mediów (m. in. WSiP, PWN czy WP.PL). Ponadto przy
Al. Jerozolimskich znajduje się park biurowy wynajęty w całości
przez największą sieć telefonii komórkowej w Polsce, tj. Orange.

Powierzchnia wynajęta firmom z sektora TMT
w poszczególnych strefach w podziale na lata
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14

Poza efektywnością biura i elastycznymi warunkami umów
najmu, najważniejszymi czynnikami branymi pod uwagę przez
firmy z sektora TMT przy wyborze lokalizacji są dobra dostępność środkami transportu publicznego oraz korzystna relacja
jakości powierzchni do ceny. Takie warunki mogą być spełnione
przede wszystkim przez nowoczesne budynki położone poza
centrum, w dzielnicach biznesowych oferujących dobrze rozwinięty system komunikacji miejskiej.

Południe Górne
Południowy Zachód
Strefy centralne (Obrzeża Centrum + Ścisłe Centrum)
Inne strefy poza centralne
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Wielkość powierzchni biurowej
wynajętej firmom z sektora TMT

31 000

Północ
ła
Wis

31 000

Wschód

93 000
168 600

Ścisłe Centrum

63 000
Zachód

Obrzeża Centrum

440 000
225 000

Południowy Zachód

Południe Górne

91 200

DTZ jest zdania, że w perspektywie kilku
najbliższych lat preferencje firm z sektora TMT dotyczące lokalizacji nie powinny
ulec znaczącej zmianie. Biorąc pod uwagę
obecną i przewidywaną aktywność deweloperów, oczekujemy znacznego wzrostu
dostępności powierzchni biurowej w strefach Południe Górne i Południowy Zachód,
co wpłynie na zwiększenie konkurencji
wśród właścicieli budynków i umocnienie pozycji negocjacyjnej najemców. Może
to doprowadzić do kolejnych relokacji firm
z analizowanego sektora do wspomnianych dzielnic, co jest związane z możliwością uzyskania korzystniejszych warunków
finansowych, a tym samym oszczędności
w kosztach wynajmowanej powierzchni.

Południowy Wschód

11 200 Południe Dolne
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05. Wnioski i prognozy

Sektor TMT stanowi największą grupę najemców nowoczesnej powierzchni biurowej, zarówno w Warszawie, jak i w wielu innych największych miastach w Polsce.
Przewidujemy, że wolumen umów najmu zawieranych przez przedsiębiorstwa
z branży IT i mediów wzrośnie w kolejnych latach, co jest związane ze wzrostem liczby pracowników, powstawaniem nowych podmiotów oraz wysokim poziomem aktywności M&A.
Biorąc pod uwagę powyższe, właściciele biurowców, zwłaszcza zlokalizowanych poza centrum, muszą przygotować się na nowe wyzwania, które postawi przed nimi rozwój tego sektora. Aby móc
z powodzeniem konkurować w walce o tych najemców, niezbędne jest zapewnienie efektywnej powierzchni biurowej oraz elastycznych warunków najmu. Ponadto, biorąc pod uwagę profil
pracowników (w większości młodzi ludzie) oraz styl ich pracy,
bardzo istotne jest zapewnienie atrakcyjnej przestrzeni biurowej, która wpłynie pozytywnie na komunikację i współpracę oraz doprowadzi do zwiększenia kreatywności
i wydajności.
Najemcy powinni wykorzystać najbliższe lata na
procesy związane z optymalizacją swojej powierzchni, ponieważ ze względu na silną konkurencję między właścicielami nieruchomości nadal znajdować się będą na uprzywilejowanej
pozycji. Biorąc pod uwagę dużą liczbę projektów znajdujących się na etapie budowy
i planów, warto znaleźć najbardziej optymalny budynek – zarówno pod względem technicznym, jak i lokalizacyjnym
– wynegocjować atrakcyjne warunki
najmu i dostosować powierzchnię
do indywidualnych potrzeb.
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