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Summary
• OFFICE MARKET IN WARSAW: Stained high developers’ activity and consequently, continuation of 

increase in the vacancy rate.

• OFFICE MARKET IN REGIONAL CITIES: Continuing positive market sentiment in major regional office 
markets: high levels of developers’ activity and stable, strong demand.

• RETAIL MARKET: New supply delivered mainly in medium and small-sized markets with increasing 
developers activity in modernization and extension of existing shopping centres.

• INVESTMENT MARKET: In Q1 2014 the attention of investors was focused on the office market.

podsumowanie
• RYNEK BIUROWY W WARSZAWIE: Utrzymująca się ożywiona aktywność deweloperów, co w 

konsekwencji przekłada się na dalszy wzrost wskaźnika pustostanów.

• RYNEK BIUROWY W MIASTACH REGIONALNYCH: Utrzymujące się optymistyczne nastroje na 
największych rynkach regionalnych: wysoka aktywność deweloperów i stabilny popyt.

• RYNEK HANDLOWY: Nowa podaż zrealizowana niemal wyłącznie na mniejszych rynkach handlowych, przy 
wzmożonej aktywności deweloperów w modernizacji i rozbudowie istniejących centrów handlowych.

• RYNEK INWESTYCYJNY: W I kw. 2014 roku uwaga inwestorów koncentrowała się głównie na sektorze 
biurowym.
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OFFICE MARKET - WARSAW
At the end of March 2014, the total modern office stock in Warsaw 
amounted to 4.21 million sq m. The stock comprised approximately 
3.53 million sq m of rentable space and 676,000 sq m of owner 
occupied accommodation. In Q1 2014 ten new office schemes 
were completed, supplying the Warsaw market with 85,300 sq m. 
As a result, the new supply delivered in Q1 2014 was 16% higher 
when compared to the same period in 2013. Most of the schemes, 
with a total area of 31,000 sq m, were carried out within the 
Central Business District (CBD). The office buildings, which were 
completed in Warsaw over the past three months, were 60% 
commercialised.

At the end of Q1 2014, there was approximately 612,000 sq m of 
modern office space under construction in Warsaw. A significant 
amount of the developed schemes are situated in non-central 
locations (420,000 sq m), of which approximately 33% (137,000 
sq m) is located in Służewiec Przemysłowy. In addition, three 
office schemes located in the CBD (Ethos, Moniuszki Tower 
and Spektrum) are being extensively modernised. After their 
completion, the Warsaw office market will be extended by 
approximately 49,000 sq m. Moreover, a further 320,000 sq m of 
office space in 22 schemes with building permits was identified at 
the planning stage.

Since the beginning of 2014, lease agreements for office space 
totalling approximately 136,400 sq m have been signed. This 

amount is higher by 19% to the transaction volume recorded in 
the last quarter of 2013, but is lower by 12% in comparison with 
Q1 2013. The majority of this volume were new agreements, 
constituting 48% of the leased space. Renewals accounted for 37% 
while pre-lets equated to 10% of the transaction volume and the 
remaining 5% were expansions. Net absorption in the first three 
months of 2014 reached the relatively level of 46,000 sq m due to 
the significant volume of new supply delivered during this period.

At the end of March 2014, the vacancy rate in Warsaw amounted 
to 13.6%, which means that 478,000 sq m remained vacant. Within 
recent three months the rate increased by 0.9 pp. Approximately 
154,500 sq m of vacant space was located in the CBD (the vacancy 
rate: 13.7%) with the remaining 323,500 sq m situated in non-
central locations (the vacancy rate: 13.5%). For the first time 
since mid-2012, the vacancy rate in the CBD was higher than 
in the locations outside the city centre. Taking into account the 
significant amount of supply under construction and the gradual 
absorption of new space, a slight raise in the vacancy rate should 
also be noted in subsequent quarters of 2014.

Asking rents in premises located in the city centre range between 
EUR 16 and 26/sq m/month whereas those in premises located 
in the other major office areas of the city ranged between 
EUR 11 and 18/sq m/month. It is worth noting that some building 
owners (especially in non-central locations) have decided to 
slightly decrease asking rents. The effective rents, as in previous 
quarter, are approximately 25-30% lower than asking rents. 
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TRENDS - WARSAW

STAINED HIGH DEVELOPERS’ ACTIVITY

HIGH LEVEL OF THE NET ABSORPTION DUE TO 
THE SIGNIFICANT VOLUME OF NEW SUPPLY 

CONTINUATION OF INCREASE IN THE 
VACANCY RATES

SLIGHT REVISION OF THE ASKING RENTS



www.KnightFrank.com.pl

3

OFFICE MARKET - REGIONS
The positive market sentiment in major regional office markets 
seems to be continuing. High levels of supply and a significant 
volume of office space under construction reflect the high levels 
of developers’ activity. Regardless, a decrease in vacancy rates 
was observed in most markets thanks to the strong demand 
observed in Q1 2014.

Supply
Research conducted by Knight Frank shows that approximately 
59,600 sq m of new office space, in eight schemes, was 
completed in Q1 2014 in the 6 major regional office markets in 
Poland (Kraków, Wrocław, Tricity, Łódź, Poznań, Katowice). The 
highest volume of new supply was delivered to the market in 
Tricity, where Neptun by Hines (15,300 sq m), Euro Office Park C 
by Euro Styl (7,000 sq m) and Amber Tower by Domotel (2,500 
sq m) were completed. Wrocław is ranked second in terms of 
new supply with some 18,900 sq m, including the biggest office 
investment in regional markets during the last three months: 
Green Day by Skanska (15,900 sq m). The volume of new supply 

in Katowice and Kraków amounted to 9,000 sq m and 6,800 sq m 
respectively. Stage 1 of A4 Business Park (9,000 sq m) developed 
by Echo Investment in Katowice and Pascal (5,300 sq m) by 
GTC in Kraków should also be mentioned among the largest 
completed buildings. There was no new supply delivered to the 
market in Poznań or Łódź in Q1 2014.

According to Knight Frank 392,600 sq m of leasable office space 

TRENDS - REGIONS

CONTINUOUS HIGH LEVELS OF SUPPLY 

DECREASE IN VACANCY RATES IN MOST 
REGIONAL MARKETS

STABLE LEVELS OF TENANT ACTIVITY, KRAKÓW 
LEADER IN TERMS OF TAKE-UP

STABLE ASKING RENTS, INCREASING 
DOWNWARD PRESSURE ON EFFECTIVE RENTS

* Net absorption is the net change in vacant space between the last measurement period and the current measurement period taking into consideration newly constructed office space during the 

same period. 

** Gross take-up includes new agreements (including pre-let), renewals and expansions.

Selected office buildings completed in Warsaw (Q1 2014)

Project Location Office space (sq m) Developer/Owner

Park Rozwoju Służewiec 16,000 Echo Investment

Atrium 1 CBD 15,700 Skanska

Powiśle Park CBD 6,800 Mazowiecka Spółka Gazownictwa

Gdański Business Center I- building B Żoliborz 15,000 HB Reavis

Bolero Office Point Jerozolimskie 11,300 Real Management

The Park Warsaw B2 Jerozolimskie 10,050 AIG/Lincoln Polska

Grzybowski Square CBD 4,000 Tacit Development

Foksal City CBD 2,540 PHN

Warsaw office market - key figures

Q1 2014 Change Q-o-Q Change Y-o-Y Outlook 12 month 

New supply (sq m) 85 300 +81% +16%

Under construction (sq m) 612 000 -15% +21%

Vacancy rate (%) 13.6% +0.9 pp. +1.7 pp.

Net absorption* (sq m) 46 000 -2 000 +18 400

Gross take-up** (sq m) 136 400 +21 300 -19 100

Asking rents (EUR/sq m)  CBD : 16-26 ;  
Non central 11-18 0 1-2 EUR  ↓

Prime yield (%) 6.00 - 6.25 0 0

Source: Knight Frank

Source: Knight Frank
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is now being developed in the major regional cities. Some 
65% of this volume is expected to enter the market in 2014. 
A significant increase in developers’ activity in regional office 
markets has been observed since H2 2013. The amount of supply 
at the construction stage is currently almost 30% higher than the 
average recorded over the last three years. The highest volume 
of office space under construction was recorded in the more 
mature markets: Kraków (122,000 sq m) and Wrocław (91,300 
sq m). Upon completion, office stock will increase in these cities 
by 22% and 20% respectively. Developers’ activity in Poznań 
and Katowice is also worth mentioning. Approximately 67,700 
sq m and 52,100 sq m is under construction, equal to 26% and 
24% of existing stock respectively. The volume of office space 
at the construction stage in Tricity decreased when compared 
with Q4 2013, but is close to the average level recorded during 
the 3 previous years, amounting to some 15% of existing stock. 
A continued slowdown was observed in Łódź, where only one 
small scheme of 2,600 sq m was under construction. Due to the 
high, but systematically falling vacancy rate, investors have not 
decided to commence new projects yet. 

Demand
Tenants activity in Q1 2014 remained at a stable level which 
has been observed in regional office markets over the last two 
years. According to Knight Frank research the total volume of 
take-up recorded in major regional office markets in the first 
three months of 2014 amounted to approximately 82,100 sq m. 
Kraków has been indisputable leader in terms of volume of space 
leased, with a total volume of 39,300 sq m, including 7 of the 10 
largest transactions concluded in Q1 2014 in regional markets. 
This is 56% higher than in the analogical period of 2013 and 
at the same time corresponds to 42% of the volume of leases 
signed in Kraków in 2013. Encouragingly, all six markets have 
recorded positive net absorption which means that the volume 
of space taken up surpassed the new supply.

Vacancy rate
In Q1 2014 a decrease in vacancy rates was observed in all the 
major regional cities except Tricity, where an increase of 0.8 pp. 
was recorded. This increase was a result of the high volume of 
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Asking rents in major regional office markets (Q1 2014)

Take-up volume in major regional office markets
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Office stock and vacancy rate in major regional markets (Q1 2014)
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office space delivered to the market, of which a significant share 
was not secured by pre-let agreements. The highest vacancy 
level, though systematically falling, was noted in Łódź (15.6%), 
where office space completed during the construction boom of 
a few years ago has not yet been fully absorbed. Office space 
availability was lowest in Kraków where the vacancy rate is 4.3%. 
New office schemes that will be completed by the end of 2014 
may cause a noticeable increase in the vacancy rate in regional 
markets, especially in Tricity and Poznań, where the level of 
pre-leased space is the lowest and the volume of stock under 
construction is significant. The scale of growth will be dependent 
on tenant activity in the following months.

of Centrum Graniczne in Płock, Ferio Konin and E.Leclerc in 
Bełchatów – has been completed. Thus, the total modern retail 
supply in Poland has soared to the level of 11.2 million sq m 
of GLA, of which approximately 56% is located in the 8 major 
markets. At the end of March 2014, the average retail saturation 
in the major agglomerations amounted to 550 sq m/1,000 
inhabitants, while in Poland it reached the level of 
286 sq m/1,000 inhabitants.

The developers’ activity in the retail market in Poland remains 
at high level, which is confirmed by 770,000 sq m of retail space 

Source: Knight Frank

Source: Knight Frank

RETAIL MARKET - POLAND
In Q1 2014, an increased developers’ activity was observed in the 
medium retail markets in Poland (inhabited by below 400,000 
citizens). In those markets over 150,000 sq m of retail space 
was completed, while only 5,000 sq m in one of the eight major 
locations – in Szczecin (3% of the total new supply in Q1 2014).

Newly constructed retail projects are the following shopping 
centres: Atrium Felicity in Lublin, Galeria Amber in Kalisz, Galeria 
Siedlce and E.Leclerc in Szczecin. Moreover, the extension 

Regional office market - key figures

Rentable office 
stock (sq m)

New supply 
(sq m)

Stock under 
construction (sq m)

Vacancy rate
Gross take-up 
(sq m)1)

Net absorption 
(sq m)2)

Kraków 549,000 6,800 122,000 4.3% 39,300 11,400

Wrocław 504,500 18,900 91,300 12% 12,400 18,100

Tricity 371,900 24,800 57,000 14.7% 14,500 18,500

Łódź 269,300 0 2,600 15.6% 3,400 2,400

Poznań 263,520 0 67,700 14.5% 4,200 1,500

Katowice 218,700 9,000 52,100 7.3% 8,300 12,800

1) Gross take-up includes new agreements (including pre-lets), renewals and expansions 
2) Net absorption is the change in vacant space between the last measurement period and the current measurement period taking into consideration newly constructed office space during the same 

period

Selected office transactions in major regional cities (Q1 2014)

Project Location Tenant Leased space (sq m) Lease type

Kapelanka 42 Kraków HSBC 10,500 pre-let

Quattro Business Park D Kraków Google 4,000 pre-let

Alchemia Gdańsk Compuware 3,100 new lease

Quattro Business Park C Kraków Google 3,000 renewal

Dubois 41 Wrocław Parker Hannifin 2,500 pre-let

West House 1B Wrocław OBSS 2,150 pre-let

Rents
In Q1 2014 asking rents in the analysed office markets remained 
stable. Taking into consideration the significant volume of supply 
under construction, landlords are expected to become more 
flexible during negotiations with potential tenants, which will 
result in a decrease in effective rents when compared to asking 
levels. Developers and owners of buildings, especially A-class 
projects, are rather reluctant to negotiate headline rents (in order 
to maintain the value of the building). Instead they prefer to 
offer other incentives, such as rent-free periods, which decrease 
effective rents by 10% to 20%.
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currently constructed, of which over 67% is being built in the 
medium and small-sized markets. Approximately 460,000 sq 
m of retail space is to be completed by the end of 2014. The 
largest schemes under construction totaling over 50,000 sq m of 
GLA each are: Sukcesja in Łódź, Kwadrat Retail Park in Białystok 
and Forum Radunia in Gdańsk. In addition, the extension of the 
following projects was continuing in Q1 2014: Ogrody Shopping 
Centre in Elbląg (26,500 sq m), Magnolia Park in Wrocław (20,000 
sq m), Atrium Copernicus in Toruń and Galeria Sudecka in 
Jelena Góra (18,500 sq m each). Moreover, two outlet centres in 
Białystok and Lublin were identified under development. These 
projects will be the first schemes of such format located outside 
the eight major agglomerations.

In Q1 2014, demand for retail space in Poland remains at stable 
level, though tenants conduct thorough analysis before renting 
retail space for its new locations. In Q1 2014, the several brands 
like Redberry, Lavard, Tommy Hilfiger, Versace Collection opened 
new stores in the Polish retail market. Moreover, several more 
brands (Monnari, Geox, GoSport, Jula, Hebe) announced their 
further expansion in 2014 in the major markets and Marionnaud, 
Douglas and Pepco in the medium cities.

Warsaw is the most expensive retail market in Poland with the 

rents for prime units (below 150 sq m) in prime centres ranging 
from EUR 50 to even EUR 100/sq m/month. In the major regional 
markets the rents are at the lower levels and amount to  
EUR 30 -70/sq m/month, while in the medium and small-sized 
markets retail rents approach EUR 20/sq m/month.

INVESTMENT MARKET - POLAND
Commercial investment volumes in Poland totalled EUR 904 million 
in Q1 2014.

In Q1 2014, there were five purchase transactions concluded 
in Warsaw, worth EUR 438.9 million, an increase by 20% when 
compared to Q1 2013. The attention of investors was focused 
on the office schemes, which comprised almost 100% of all 
transactions. In the first three months of 2014, the purchase of the 
Warsaw’s premises formed 49% of the total volume of transactions. 

The biggest transaction was the disposal of one of the most 
recognised office buildings in Warsaw, Rondo I, by BlackRock to 
Deutsche Asset & Wealth Management. The transaction value 
amounted to approximately EUR 300 million. The office building 
with LEED Gold certificate used to be the biggest property in 
the investment portfolio of BlackRock Europe Property Fund II. 
Moreover, in the first months of 2014, the American REIT (Real 
Estate Investment Trust) W.P. Carey, using the special purpose 
vehicle, Kimberley, concluded the purchase of the Warsaw’s office 
complex, Lipowy Office Park, for approximately EUR 108 million. 
The seller was the Austrian fund CA Immo. The tenant of the 
complex is Bank Pekao.

Given the information about negotiations currently in progress, 
the 2014 is likely to be another year of increased investors’ 
activity in the domestic investment market. In the upcoming 
quarters, we can expect the conclusion of the purchase 
transactions regarding the office buildings such as Metropolitan 
(Plac Pisłudskiego) and Atrium 1 (Rondo ONZ) in Warsaw.

In Q1 2014, the activity of both foreign and Polish investors 
remains strong on the regional office markets with three 
transactions closed – Aquarius and Green Day in Wrocław as 
well as the sale of Euromarket in Kraków. The total volume 
of the office transactions concluded in regional cities in Q1 
equaled EUR 81.7million, which is the result comparable to 
first two quarters of 2013. Having in mind pending deals and 
rising interest, we can assume that the volume of the office 
transactions on the regional markets should remain at least as 
high as in the 2013.

2013 has brought a few significant transactions on the regional 
retail market with landmark properties changing hands (Silesia 
City Center, Galeria Dominikańska and Galeria Kazimierz with the 
volume of approximately EUR 750million), therefore, it will be 
tough to catch up with this result in 2014. However, Q1 showed 
that activity remained strong with three retail transactions and 
Poznań City Center being sold for EUR 227million.

8 major agglomerations

small markets (below 100,000 citizens)

medium markets (100,000-400,000 citizens)

Source: Knight Frank

New retail supply in Poland by location (Q1 2014)
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biurowych o około 49.000 m2. 

Ponadto, na etapie planowania zidentyfikowano około 320.000 m2 
powierzchni biurowej w 22 projektach, na których realizację deweloperzy 
uzyskali prawomocne pozwolenia na budowę. 

Od początku 2014 roku w Warszawie podpisano umowy najmu na 
około 136.400 m2 powierzchni biurowej. Wartość ta jest wyższa 
o 19% od wolumenu transakcji odnotowanego w ostatnim kwartale 
2013 roku, jest jednak niższa o 12% w porównaniu do I kw. 2013 
roku. W strukturze najmu przeważały nowe umowy, stanowiące 
48% wynajętej powierzchni. Renegocjacje stanowiły 37%, natomiast 
umowy przednajmu to 10% wolumenu zawartych transakcji. 
Pozostałe 5% przypadło na ekspansje wynajmowanych powierzchni. 

Absorpcja netto w pierwszych trzech miesiącach 2014 roku osiągnęła 
stosunkowo wysoki poziom 46.000 m2 ze względu na znaczący 
wolumen nowej podaży oddanej do użytku w tym okresie.

Pod koniec marca 2014 roku współczynnik pustostanów w Warszawie 
wyniósł 13,6%, co oznacza że 478.000 m2 powierzchni pozostawało bez 
najemcy. W ciągu trzech miesięcy wskaźnik ten wzrósł o 0,9 p.p. Około 
154.500 m2 wolnej powierzchni zlokalizowane było w Centralnym 
Obszarze Biznesu (współczynnik pustostanów: 13,7%), natomiast 
pozostałe 323.500 m2 znajdowało się w budynkach położonych poza 
centrum miasta (współczynnik pustostanów:13,5%). Po raz pierwszy 
od połowy 2012 roku wskaźnik pustostanów w Centralnym Obszarze 
Biznesu był wyższy niż w lokalizacjach poza centrum miasta. Mając 
na uwadze znaczną ilość podaży w budowie i jednak stopniowe 
wchłanianie nowo dostarczanej powierzchni, niewielki wzrostowy 
trend wskaźnika powierzchni niewynajętej powinien być także 
widoczny w kolejnych kwartałach 2014 roku. 

Czynsze wywoławcze w obiektach położonych w centrum miasta 
kształtują się między 16 a 26 EUR/m2/miesiąc, natomiast w budynkach 
zlokalizowanych w pozostałych obszarach koncentracji wahały 
się między 11 a 18 EUR/m²/miesiąc. Warto zaznaczyć, że część 
właścicieli budynków (zwłaszcza w lokalizacjach poza centrum 
miasta) zdecydowała się na nieznaczne obniżenie wywoławczych 
stawek czynszów. Czynsze efektywne, podobnie jak w poprzednim 
kwartale, kształtowały się na poziomie 25-30% niższym od stawek 
wywoławczych. 

RYNEK BIUROWY - WARSZAWA
Na koniec marca 2014 roku Warszawa dysponowała 4,21 mln m2 

nowoczesnej powierzchni biurowej. Około 3,53 mln m2 było 
oferowanych na wynajem, natomiast pozostałe 676.000 m2 to 
powierzchnie przeznaczone na własny użytek właścicieli budynków. 
Stołeczne zasoby powierzchni biurowej w I kw. 2014 roku zwiększyły 
się o 85.300 m2 w wyniku oddania do użytku 10 projektów biurowych. 
W rezultacie nowa podaż odnotowana w tym czasie była większa 
o 16% od wolumenu oddanego do użytku w analogicznym okresie 
2013 roku. Najwięcej projektów, o łącznej powierzchni 31.000 m2 
zrealizowano na terenie Centralnego Obszaru Biznesu. Budynki biurowe, 
które zostały oddane do użytku w Warszawie w ciągu minionych trzech 
miesięcy, były na koniec I kw. 2014 roku skomercjalizowane w 60%.

Pod koniec I kw. 2014 roku w Warszawie na etapie realizacji znajdowało 
się około 612.000 m2 nowoczesnej powierzchni biurowej. Większość 
projektów budowanych jest poza centrum miasta (420.000 m2), 
z czego około 33% (137.000 m2) powstaje na terenie Służewca 
Przemysłowego. Dodatkowo, trzy projekty biurowe położone 
w Centralnym Obszarze Biznesu (Ethos, Moniuszki Tower oraz 
Spektrum) poddawane są gruntownym pracom modernizacyjnym, 
po zakończeniu których poszerzą stołeczną ofertę powierzchni 

TRENDY - WARSZAWA

UTRZYMUJĄCA SIĘ WYSOKA AKTYWNOŚĆ 
DEWELOPERÓW

WYSOKI POZIOM ABSORPCJI NETTO ZE 
WZGLĘDU NA ZNACZĄCY WOLUMEN NOWEJ 
PODAŻY ODDANEJ DO UŻYTKU

KONTYNUACJA WZROSTU WSKAŹNIKA 
PUSTOSTANÓW

NIEWIELKA KOREKTA WYWOŁAWCZYCH 
STAWEK CZYNSZÓW

Nowa podaż (ukończone) Nowa podaż (prognoza)p - prognoza
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Nowa podaż na wynajem w Warszawie Wywoławcze  stawki czynszu w Warszawie (I kw.2014)
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RYNEK BIUROWY - REGIONY
Na największych regionalnych rynkach biurowych utrzymują się 
optymistyczne nastroje. Wysoka dynamika podaży oraz znaczna 
ilość powierzchni biurowej w budowie odzwierciedlają dużą 
aktywność deweloperów. Mimo to, dzięki niesłabnącemu popytowi 
na większości rynków zaobserwowano spadek współczynnika 
powierzchni niewynajętej na koniec I kwartału 2014.

Podaż
Według badań przeprowadzonych przez Knight Frank w I kw. 2014 
roku na 6 największych regionalnych rynkach biurowych w Polsce 
(Kraków, Wrocław, Trójmiasto, Łódź, Poznań i Katowice) ukończono 
realizację około 59.600 m2 nowej powierzchni biurowej w ośmiu 
projektach. Najwięcej nowej podaży wprowadzono na rynek w 
Trójmieście, gdzie ukończono budowę projektu Neptun firmy Hines 
(15.300 m2), Euro Office Park C (7.000 m2) realizowanego przez Euro 
Styl oraz Amber Tower (2.500 m2) wybudowanego przez Domotel. 
Drugi pod względem nowej podaży był Wrocław, gdzie oddano do 
użytkowania 18.900 m2 nowoczesnej powierzchni, w tym 15.900 m2 
w największej inwestycji biurowej zrealizowanej w ciągu minionych 
trzech miesięcy na rynkach regionalnych - Green Day, firmy 

Wybrane budynki biurowe ukończone w Warszawie (I kw. 2014)

Projekt Lokalizacja Powierzchnia biurowa (m2) Deweloper/Właściciel

Park Rozwoju Służewiec 16.000 Echo Investment

Atrium 1 COB 15.700 Skanska

Powiśle Park COB 6.800 Mazowiecka Spółka Gazownictwa

Gdański Business Center I - bud. B Żoliborz 15.000 HB Reavis

Bolero Office Point Jerozolimskie 11.300 Real Management

The Park Warsaw B2 Jerozolimskie 10.050 AIG/Lincoln Polska

Grzybowski Square COB 4.000 Tacit Development

Foksal City COB 2.540 PHN

* Absorpcja netto jest to różnica pomiędzy wolną powierzchnią w okresie poprzednim, a tą w okresie bieżącym powiększona o ilość powierzchni najmu brutto oddaną w danym okresie.

** Popyt brutto obejmuje nowe umowy (łącznie z umowami typu pre-let), renegocjacje oraz ekspansje najemców. 

Warszawski rynek biurowy - podstawowe dane

I kw. 2014 Zmiana kw-d-kw Zmiana r-d-r Prognoza 12 m-cy 

Nowa podaż (m2) 85 300 +81% +16%

Podaż w budowie (m2) 612 000 -15% +21%

Wskaźnik powierzchni niewynajętej (%) 13,6% +0,9 pp. +1,7 pp.

Absorpcja netto* (m2) 46 000 -2 000 +18 400

Popyt brutto** (m2) 136 400 +21 300 -19 100

Czynsze wywoławcze (EUR/m2) COB : 16-26  
Poza centrum: 11-18 0 1-2 EUR  ↓

Stopa kapitalizacji (%) 6,00 - 6,25 0 0

TRENDY - REGIONY

UTRZYMUJĄCA SIĘ WYSOKA DYNAMIKA 
WZROSTU PODAŻY

SPADEK POZIOMU PUSTOSTANÓW NA 
WIĘKSZOŚCI RYNKÓW REGIONALNYCH

NIEMALEJĄCA AKTYWNOŚĆ NAJEMCÓW; 
KRAKÓW NIEKWESTIONOWANYM LIDEREM 
POD WZGLĘDEM POPYTU

STABILIZACJA STAWEK OFERTOWYCH I 
ROSNĄCA PRESJA ZNIŻKOWA NA CZYNSZE 
EFEKTYWNE 

Skanska. Wolumen nowej podaży w Katowicach i Krakowie wyniósł 
odpowiednio 9.000 m2 i 6.800 m2, a wśród największych ukończonych 
projektów należy wymienić I etap A4 Business Park (9.000 m2), 
zrealizowany przez Echo Investment w Katowicach oraz biurowiec 
Pascal (5.300 m2), wybudowany przez firmę GTC w Krakowie.  
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w istniejących budynkach inwestorzy nie podejmują się jeszcze 
nowych inwestycji. 

Popyt
Aktywność najemców w I kw. 2014 roku nadal utrzymywała się na 
stabilnym poziomie obserwowanym na rynkach regionalnych już od 
2 lat. Według szacunków Knight Frank w pierwszych trzech miesiącach 
bieżącego roku na największych regionalnych rynkach biurowych 
podpisano umowy najmu na około 82.100 m2. Optymistycznie 
nastraja fakt, że na wszystkich rynkach zaobserwowano pozytywną 
absorpcję netto, co oznacza, że ilość powierzchni biurowej 
wchłanianej przez rynek przekracza wolumen nowej podaży.

W I kw. 2014 roku niekwestionowanym liderem pod względem 
ilości powierzchni wynajętej był Kraków, gdzie podpisano 
umowy najmu na łączną powierzchnię około 39.300 m2. Wynik 
ten jest o 56% wyższy niż w analogicznym okresie 2013 roku, 
a jednocześnie odpowiada 42% wolumenu umów zawartych 
w całym 2013 roku. Warto podkreślić, że 7 z 10 największych 
transakcji zawartych od stycznia do końca marca tego roku na 
rynkach regionalnych przypadło właśnie na stolicę Małopolski. 

Pustostany
W minionym kwartale zaobserwowano spadek poziomu pustostanów 
na badanych rynkach regionalnych z wyjątkiem Trójmiasta, gdzie w 
wyniku dostarczenia na rynek dużej ilości powierzchni (z której znaczna 
część nie była zabezpieczona umowami najmu w momencie oddania) 
zanotowano wzrost o 0,8 pp. Najwyższy poziom pustostanów, 
choć systematycznie maleje, nadal utrzymuje się w Łodzi (15,6%), , 
natomiast najniższy wskaźnik powierzchni niewynajętej utrzymuje 
się w Krakowie, gdzie dostępne na wynajem jest zaledwie 4,3% 
oferowanych zasobów. Nowe projekty biurowe, które mają zostać 
dostarczone na rynek do końca 2014 roku mogą spowodować 
zauważalny wzrost poziomu pustostanów na regionalnych rynkach 
biurowych, szczególnie w Trójmieście i Poznaniu, gdzie stopień 
zabezpieczenia powierzchni w budowie umowami typu pre-let jest 
najniższy, a ilość podaży w budowie znacząca.

W Łodzi i Poznaniu nie ukończono w minionym kwartale żadnej nowej 
inwestycji.

Według szacunków Knight Frank w miastach regionalnych powstaje 
obecnie 392.600 m2 powierzchni biurowej przeznaczonej na wynajem. 
Blisko 65% tej powierzchni ma trafić na rynek jeszcze w 2014 roku. 
Od połowy 2013 roku obserwowany jest duży wzrost aktywności 
deweloperów na rynkach regionalnych. Poziom podaży na etapie 
budowy jest obecnie o blisko 30% wyższy niż odnotowywany 
przeciętnie w ciągu ostatnich trzech lat. Największy wolumen 
powierzchni w budowie zanotowano na najbardziej rozwiniętych 
rynkach, tj. w Krakowie (122.000 m2) i we Wrocławiu (91.300 m2). 
Po oddaniu do użytkowania podaży w budowie zasoby powierzchni 
biurowej wzrosną w tych miastach odpowiednio o 22% i 20%.  
Na szczególną uwagę zasługuje również aktywność deweloperów 
w Poznaniu i Katowicach. Powstaje tam odpowiednio 67.700 m2 i  
52.100 m2, co jest równe 26% i 24% istniejących zasobów.  
W Trójmieście ilość podaży na etapie budowy zmalała w stosunku 
do ubiegłego kwartału, ale osiągnęła poziom zbliżony do średniej 
z trzech ostatnich lat i wynosi ok. 15% istniejących zasobów. 
Utrzymujące się od dłuższego czasu spowolnienie obserwujemy 
jedynie w Łodzi, gdzie obecnie powstaje tylko jeden projekt 
biurowy o powierzchni 2.600 m2. Ze względu na wciąż wysoki, choć 
systematycznie obniżający się, poziom powierzchni niewynajętej  

m
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Powierzchnia biurowa w budowie w miastach regionalnych (I kw. 2014)

Poziom popytu na głównych regionalnych rynkach biurowych
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RYNEK HANDLOWY - POLSKA
W I kw. 2014 roku zasoby nowoczesnej powierzchni handlowej 
w Polsce powiększyły się o 155.000 m2. Wzmożoną aktywność 
deweloperów odnotowano na mniejszych rynkach handlowych 
(poniżej 400.000 mieszkańców), na które przypadło 150.000 m2. 
W tym czasie z dużych miast tylko Szczecin odnotował nową 
podaż na poziomie 5.000 m2 (3% całkowitej nowej podaży 
w I kw. 2014). 

Wśród nowych obiektów oddanych do użytku w I kw. 2014 roku 
znalazły się następujące centra handlowe: Atrium Felicity w Lublinie, 

Galeria Amber w Kaliszu, Galeria Siedlce oraz E.Leclerc w Szczecinie. 
Ponadto rozbudowano Centrum Graniczne w Płocku, Ferio Konin oraz 
E.Leclerc w Bełchatowie. Tym samym całkowite zasoby handlowe 
w Polsce wzrosły do poziomu 11,2 mln m2, z czego 56% zlokalizowane 
jest na ośmiu największych rynkach. Średni wskaźnik nasycenia 
powierzchnią handlową w największych aglomeracjach wynosi 
550 m2/1.000 mieszkańców, natomiast w całym kraju kształtuje się 
na poziomie 290 m2/1.000 mieszkańców.

Aktywność deweloperska w Polsce pozostaje na wysokim poziomie,  
o czym świadczy fakt, iż obecnie w budowie znajduje się ponad 
770.000 m2 powierzchni handlowej, z czego ponad 67% przypada na 

Czynsze
W I kw. 2014 roku na analizowanych rynkach obserwowana była 
względna stabilizacja ofertowych stawek czynszu. Mając na uwadze 
znaczące rozmiary podaży w budowie, należy się spodziewać , że 
elastyczność właścicieli budynków w negocjacjach z potencjalnymi 
najemcami będzie systematycznie wzrastać, co pociągnie za sobą 
obniżenie efektywnych stawek czynszu w porównaniu do poziomu 
ofertowego. Deweloperzy i właściciele budynków, zwłaszcza klasy A, są 
jednak niechętni obniżaniu stawek ofertowych w procesie negocjacji z 
potencjalnymi najemcami, ponieważ nie chcą w ten sposób wpływać 
na zmniejszenie wartości budynków. Są natomiast skłonni oferować 
potencjalnym najemcom inne formy zachęt, m.in. okres bezczynszowy, 
co skutkuje zmniejszeniem stawek efektywnych o 10% do 20%. 

Źródło: Knight Frank

Wywoławcze stawki czynszu w miastach regionalnych (I kw. 2014)
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Rynek biurowy w miastach regionalnych - podstawowe dane

Zasoby biurowe 
na wynajem (m2)

Nowa podaż (m2)
Podaż w 
budowie (m2)

Wskaźnik 
powierzchni 
niewynajętej

Popyt brutto (m2)1) Absorpcja 
netto (m2)2)

Kraków 549.000 6.800 122.000 4.3% 39.300 11.400

Wrocław 504.500 18.900 99.600 12% 12.400 18.100

Trójmiasto 371.900 24.800 57.000 14.7% 14.500 18.500

Łódź 269.300 0 2.600 15.6% 3.400 2.400

Poznań 263.520 0 67.700 14.5% 4.200 1.500

Katowice 218.700 9.000 52.100 7.3% 8.300 12.800

1) Popyt brutto obejmuje nowe umowy (łącznie z umowami typu pre-let), renegocjacje oraz ekspansje najemców. 
2) Absorpcja netto jest to różnica pomiędzy wolną powierzchnią w okresie poprzednim, a tą w okresie bieżącym, powiększona o ilość powierzchni najmu brutto oddaną w danym okresie

Wybrane transakcje najmu w miastach regionalnych (I kw. 2014)

Project Lokalizacja Najemca Wynajęta powierzchnia (m2) Rodzaj umowy 

Kapelanka 42 Kraków HSBC 10.500 pre-let

Quattro Business Park D Kraków Google 4.000 pre-let

Alchemia Gdańsk Compuware 3.100 nowa umowa

Quattro Business Park C Kraków Google 3.000 odnowienie

Dubois 41 Wrocław Parker Hannifin 2.500 pre-let

West House 1B Wrocław OBSS 2.150 pre-let
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średnie i małe rynki. Do końca 2014 roku planowane jest ukończenie 
460.000 m2. Największymi handlowymi projektami w budowie,  
o powierzchni najmu (GLA) ponad 50.000 m2 każdy są: Sukcesja 
w Łodzi, Park Handlowy Kwadrat w Białymstoku oraz Forum Radunia 
w Gdańsku. Ponadto trwają przebudowy m.in. CH Ogrody w Elblągu 
(26.500 m2 GLA), CH Magnolia Park we Wrocławiu (20.000 m2 
GLA), Atrium Copernicus w Toruniu czy Galerii Sudeckiej w Jeleniej 
Górze (po ok. 18.500 m2 GLA). Na etapie realizacji znajdują się 
również projekty Outlet Center w Białymstoku i Lublinie, które będą 
pierwszymi obiektami tego formatu zlokalizowanymi poza ośmioma 
głównymi rynkami.

Popyt na powierzchnie handlowe w Polsce pozostaje na stabilnym 
poziomie, aczkolwiek proces wynajmu lokali w centrach handlowych 
poprzedzony jest dogłębną analizą ze strony najemcy. W I kw. 2014 
roku nowe sklepy otworzyły m.in. Redberry, Lavard, Tommy Hilfiger, 
Versace Collection. Swoją dalszą ekspansję w 2014 roku na polskim 
rynku zapowiedziały marki: Monnari, Geox, GoSport, Jula czy Hebe 
w dużych miastach oraz Marionnaud, Douglas i Pepco w mniejszych 
miastach.

Najdroższym rynkiem handlowym w kraju pozostaje Warszawa, 
gdzie czynsze za najlepsze lokale (poniżej 150 m2) w najbardziej 
atrakcyjnych centrach handlowych zawierają się w przedziale od 50 
do nawet 100 EUR/m2/miesiąc. W głównych miastach regionalnych 
czynsze są niższe i mieszczą się w przedziale 30-70 EUR/m2/miesiąc, 
podczas gdy w miastach średniej i małej wielkości czynsze wynoszą 
średnio 20 EUR/m2/miesiąc.

RYNEK INWESTYCYJNY
Całkowity wolumen transakcji inwestycyjnych na rynku 
komercyjnym w Polsce w I kw. 2014 roku wyniósł 904 mln EUR.

W I kw. 2014 roku w Warszawie zawarto pięć transakcji sprzedaży 
nieruchomości komercyjnych o łącznej wartości 438,9 mln EUR, co 
stanowiło wartość o 20% większą niż wolumen transakcji w I kw. 
ubiegłego roku. Uwaga inwestorów koncentrowała się na projektach 
biurowych, które stanowiły niemal 100% wszystkich transakcji. Zakupy 
stołecznych nieruchomości ukształtowały 49% całkowitego wolumenu 
transakcji w pierwszych trzech miesiącach 2014.

Największą transakcją była sprzedaż przez BlackRock jednego 
z najbardziej rozpoznawalnych budynków biurowych w Warszawie 
– Rondo I do Deutsche Asset & Wealth Management. Wartość 
transakcji to ok. 300 mln EUR. Biurowiec posiadający certyfikat LEED 
Gold był największą nieruchomością w portfelu inwestycyjnym 
funduszu BlackRock Europe Property Fund II. 

Ponadto, w pierwszych miesiącach 2014 roku amerykański fundusz 
inwestycyjny typu REIT (Real Estate Investment Trust) W.P. Carey 
sfinalizował za pomocą spółki celowej Kimberley zakup warszawskiego 
kompleksu biurowego Lipowy Office Park za ok. 108 mln EUR. 
Sprzedającym był austriacki fundusz CA Immo. Najemcą kompleksu jest 
Bank Pekao.

Prowadzone negocjacje wskazują, iż rok 2014 będzie kolejnym 
okresem wzmożonej aktywności inwestorów na krajowym rynku 
inwestycyjnym. W nadchodzących kwartałach w stolicy możemy 
oczekiwać finalizacji transakcji zakupu takich budynków jak 
Metropolitan przy Placu Piłsudskiego czy Atrium 1 przy Rondzie ONZ.

W I kw. 2014 roku odnotowano znaczący wzrost aktywności inwestorów 
na regionalnych rynkach biurowych w porównaniu z I kw. 2013 roku. 
Wolumen transakcji inwestycyjnych wyniósł niemal 450 mln EUR.

W I kw. 2014 roku na regionalnych rynkach biurowych w Polsce 
obserwowano wzmożoną aktywność zarówno deweloperów 
zagranicznych, jak i krajowych. W tym okresie zawarto trzy transakcje 
inwestycyjne: Aquarius i Green Day we Wrocławiu oraz Euromarket w 
Krakowie. Całkowity wolumen transakcji nieruchomościami biurowymi 
w miastach regionalnych wyniósł w I kw. 2014 roku 81,7 mln EUR, 
co jest wynikiem porównywalnym do poziomu odnotowanego 
w pierwszych dwóch kwartałach 2013 roku. Biorąc pod uwagę 
transakcje będące obecnie w toku oraz rosnące zainteresowanie 
rynkami regionalnymi, zakładamy, że całkowita wartość transakcji 
biurowych na tych rynkach w 2014 roku osiągnie wynik przynajmniej 
porównywalny z rokiem poprzednim.

W 2013 roku na regionalnych rynkach handlowych odnotowano 
kilka znaczących transakcji (Silesia City Center, Galeria Dominikańska, 
Galeria Kazimierz) o łącznym wolumenie około 750 mln EUR. 
Utrzymanie tego wyniku w 2014 roku będzie niezwykle trudne, 
pomimo odnotowanej w I kw. 2014 roku stosunkowo wysokiej 
aktywności inwestycyjnej. W tym okresie właścicieli zmieniły trzy 
centra handlowe, m.in. tym Poznań City Center zostało sprzedane 
za 227 mln EUR.

Źródło: Knight Frank

8 głównych aglomeracji

małe rynki (poniżej 100.000 mieszkańców)

średnie rynki (100.000-400.000 mieszkańców)

Źródło: Knight Frank

Nowa podaż powierzchni handlowej w Polsce wg lokalizacji (I kw. 2014)
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* uwzględnia centra handlowe, parki handlowe, DIY, cash&carry, centra wyprzedażowe

Nasycenie powierzchnią handlową
 (m2 / 1.000 mieszkańców)

Średnie nasycenie na 8 głównych rynkach
 (m2 / 1.000 mieszkańców)
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