
Rynek nowoczesnych powierzchni biurowych 
rozwija się w Krakowie od ponad dekady 
i obecnie miasto, z całkowitymi zasobami 
biurowymi szacowanymi na około 390.000 m2, 
zajmuje pierwsze miejsce wśród głównych 
rynków regionalnych w Polsce oraz drugą 
pozycję w kraju, za Warszawą (zasoby na 
poziomie 2,86 mln m2). 

Wzrost nowoczesnej podaży 
biurowej
W Krakowie, podobnie jak na większości 
rynków biurowych w Polsce, 2011 rok będzie 
najsłabszym od 2006 roku pod względem 
nowo zrealizowanej podaży. W ciągu trzech 
kwartałów 2011 roku oddano do użytku około 
23.700 m2 biur a tylko 3.000 m2 powinno zostać 
zrealizowane w IV kw. 2011. Obecna sytuacja 
jest bezpośrednim skutkiem wprowadzenia 
przez banki finansujące inwestycje biurowe 
w 2009 roku zaostrzonych kryteriów, m.in. w 
kwestii minimalnego poziomu przednajmu 
(nawet do 30-50% powierzchni). Brak 
możliwości spełnienia tych warunków 
przez wielu deweloperów doprowadził 
do wstrzymania większości procesów 
inwestycyjnych. Stopniowa reaktywacja polityki 
ekspansji wśród wielu firm obserwowana od 
początku 2010 roku oraz wysiłki deweloperów 
podjęte w kierunku zdobycia klientów ułatwiły 
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pozyskanie finansowania i w konsekwencji 

przyczyniły się do zwiększonej aktywności 

deweloperów. Szacuje się, że w 2012 roku 

w Krakowie zostanie zrealizowane ponad 

50.000 m2 powierzchni biurowej. 

Podaż w kolejnych latach będą tworzyć projekty 

biurowe pozostające obecnie na etapie 

planowania. Należy jednak podkreślić, że 

pomimo zauważalnego ożywienia popytu na 

biura w Krakowie, realizacja większości nowych 

inwestycji pozostaje uzależniona przede 

wszystkim od pozyskania najemcy na znaczącą 

część planowanej powierzchni, co stanowi 

warunek przyznania finansowania przez 

instytucję kredytującą.

Kontynuacja wysokiej 
aktywności najemców
W 2011 roku na rynku biurowym w Krakowie 

obserwowano kontynuację wysokiej aktywności 

najemców, co znalazło odzwierciedlenie w 

liczbie podpisanych umów najmu. W ciągu 

trzech kwartałów 2011 roku, na rynku biurowym 

w Krakowie wynajęto niemal 70.000 m2 

powierzchni biurowej. Wartość ta przekroczyła 

wolumen z analogicznego okresu 2010 roku o 

20%. W strukturze transakcji znaczący udział 

- około 40% - miały umowy renegocjowane, 

w większości zawierane w latach 2006-2007. 

Pozostałe 60% stanowiły nowe kontrakty 

(w tym typu pre-let) oraz ekspansje firm 

na większe powierzchnie w budynkach już 

zajmowanych.

Wysoki popyt na biura w Krakowie od 

dłuższego czasu jest kreowany przez firmy 

z tzw. sektora BPO/SSC (business process 

outsourcing / shared service centres). Kraków 

pozostaje liderem wśród miast regionalnych 

pod względem skali zatrudnienia w tej branży. 

Według danych Związku Liderów Sektora 

Usług Biznesowych pod koniec 2010 roku firmy 

z sektora BPO/SSC zatrudniały w Krakowie 

około 15.600 osób. Są wśród nich m.in.: 

Ahold, Amway, Bayer, Cap Gemini, Electrolux, 

Ernst&Young, Hitachi, IBM, Indesit, KPMG, 

Lufthansa, Motorola, Philip Morris, Shell i UBS.

Stabilizacja czynszów
Minione 9 miesięcy to okres stabilizacji 
ofertowych stawek czynszów najmu 
powierzchni biurowych w Krakowie. Pod 
koniec III kw. 2011 roku wywoławcze stawki za 
wynajem biur w budynkach klasy A wahały się 
pomiędzy 14 a 16 EUR/m2/miesiąc, natomiast 
w budynkach klasy B - pomiędzy 10 a 13 EUR/
m2/miesiąc. Średnia wywoławcza stawka 
czynszu za powierzchnię biurową w Krakowie 
kształtowała się we wrześniu 2011 roku na 
poziomie 13,7 EUR/m2/miesiąc. W związku 
z relatywnie wysoką gotową podażą biur, w 
najbliższym kwartale nie oczekuje się wzrostu 
czynszów w Krakowie.

Spadek pustostanów
Ożywiony popyt na nowoczesną powierzchnię 
biurową obserwowany od początku 2011 roku 
w Krakowie spowodował spadek współczynnika 
pustostanów. Obecnie niewynajęta 
powierzchnia biurowa w Krakowie kształtuje 
się na poziomie około 42.500 m2, co stanowi 
10,9% całkowitych zasobów lokalnego rynku. 
Szacuje się, że do końca 2011 roku w związku 
z pozytywnym nastrojem panującym wśród 
najemców wolumen niewynajętej powierzchni 
powinien nieznacznie zmniejszyć się.

Nowa podaż biurowa i wolumen najmu  
(2007-2011)
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Modern office market in Kraków has been 
developing for over a decade and currently 
the city, with a total office stock estimated at 
some 390,000 sq m, ranks first among the 
major regional markets in Poland and the 
second in the country after Warsaw (office 
stock of 2.86 million sq m).

Increase in Modern Office Supply
In Kraków, similarly to the majority of the 
Polish office markets, 2011 will be the 
weakest year since 2006 in terms of new 
office supply. Over the first three quarters 
of 2011 approximately 23,700 sq m of offices 
were completed and only 3,000 sq m should 
be supplied in the last quarter of 2011. The 
current market situation has been directly 
impacted by a tightening of lending criteria 
implemented in 2009 by banks who finance 
new office developments, which included 
(among others) an increase in the minimum 
pre-lease level (even up to 30-50% of 
building area). The inability to meet these 
conditions has led many developers to 
pause most of the investment processes. 
A gradual revival of expansion policies 
amongst companies, observed since early 
2010, and developers’ efforts taken towards 

winning tenants, has enabled them to 
obtain financing and, consequently, led 
to an increase in developers’ activity. It is 
estimated that in 2012 over 50,000 sq m of 
office space will be completed in Kraków.

The office stock in Kraków in the coming 
years will be increased by projects currently 
at the planning stage. Nevertheless, 
despite a noticeable revival in demand for 
offices, construction of most of the new 
investments will depend on securing a tenant 
for a significant part of the planned area, 
which has been one of major conditions for 
developers when obtaining financing.

Continued High Levels of Tenant 
Activity
In 2011, the Kraków office market observed 
continued high levels of tenant activity, 
which was reflected in the high number 
of signed lease agreements. Over the first 
three quarters of 2011, tenants in Kraków 
leased nearly 70,000 sq m of office space 
which exceeded the volume registered 
in the corresponding period of 2010 by 
20%. A significant share (about 40%) 
in the structure of transactions was for 
renegotiated contracts, the majority of 
which had been concluded between 2006 
and 2007. The remaining 60% were new 
contracts (including pre-lets) and expansions 
of companies to larger areas within their 
buildings.

High demand for offices in Kraków has long 
been created by companies from the BPO /
SSC (business process outsourcing / shared 
service centres) sector. Kraków has been a 
leader among the Polish regional cities in 
terms of scale of employment in this sector. 
According to the Association of Business 
Service Leaders, at the end of 2010 some 
15,600 people worked for companies such as: 
Ahold, Amway, Bayer, Cap Gemini, Electrolux, 
Ernst&Young, Hitachi, IBM, Indesit, KPMG, 
Lufthansa, Motorola, Philip Morris, Shell, UBS 
and others.

Stabilization of Rents
The past nine months was a period of rent 

stabilization in the Kraków office market. 

At the end of the third quarter of 2011, the 

monthly rates for class A buildings ranged 

between EUR 14 and EUR 16 per sq m, while 

class B buildings were quoted at between 

EUR 10 and EUR 13 per sq m. The average 

asking rental rate for office space in Kraków 

in September 2011 amounted to EUR 13.7 per 

sq m per month. Due to the relatively high 

supply in completed buildings, rental levels 

are not expected to increase in the next 

quarter.

Decrease in Vacancy
The revived demand for modern office space 
in Kraków observed since early 2011 has 
caused a decrease in vacancy rate. Currently, 
vacant office space in this market stands at 
some 42,500 sq m, which represents 10.9% 
of the total stock. It is estimated that by the 
end of 2011, as a consequence of the positive 
climate prevailing among tenants, the 
vacancy volume should slightly decrease.

New office supply and take-up 
(2007-2011)

Source: Knight Frank
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