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PODAŻ: NIEPEWNOŚĆ WSTRZYMUJE DECYZJE O REALIZACJI NOWYCH PROJEKTÓW BIUROWYCH

W 1 kw. 2022 roku całkowite zasoby powierzchni biurowej w Warszawie wyniosły ok. 6,24 mln mkw., a do użytku oddano ponad 93 400 
mkw. powierzchni biurowej. Do największych projektów które uzyskały pozwolenie na użytkowanie, możemy zaliczyć: Forest Tower 
(51 500 mkw. – HB Reavis), Lixa C (19 400 mkw. – Yareal) oraz SKYSAWA I (8 500 mkw. – PHN). Według szacunków Cushman & 
Wakefield w kolejnych miesiącach 2022 roku ukończonych zostanie ok.154 000 mkw. . Ponadto, na koniec pierwszego kwartału 2022 r.
w Warszawie w budowie znajdowało się około 260 000 mkw. powierzchni biurowej planowanej do oddania w latach 2022-2025. 
Rekordowo niska liczba projektów biurowych w budowie będzie potęgować efekt luki podażowej oczekiwany w latach 2023-2025.

Pomimo ograniczenia nowej podaży w najbliższych latach oraz stopniowo poprawiającej się sytuacji na rynku najmu, liczba nowych
projektów uruchamianych w Warszawie jest relatywnie niska. W dużym stopniu jest to efekt niepewności co do wpływu agresji rosyjskiej
na Ukrainę na polską gospodarkę, która przejawia się na rynku biurowym w szczególności znaczącym wzrostem kosztów budowy
i wykończenia powierzchni. Obecna sytuacja geopolityczna ma realne przełożenie na ograniczenie marży deweloperskiej, powodując
odłożenie przez niektórych inwestorów decyzji o realizacji nowych inwestycji. Niemniej jednak, część deweloperów intensyfikuje swoją
aktywność związaną z przygotowaniem nowych inwestycji, bacznie przyglądając się galopującym cenom i szukając optymalnego
momentu na uruchomienie nowych projektów, który pozwoliłby im wykorzystać zbliżający się moment ograniczenia nowej podaży
na rynku.

WSKAŹNIK PUSTOSTANÓW: PO RAZ PIERWSZY OD POCZATKU PANDEMII WSKAŹNIK POWIERZCHNI 
NIEWYNAJĘTEJ SPADŁ W UJĘCIU KWARTALNYM 

Począwszy od drugiego kwartału 2020 roku, wskaźnik powierzchni niewynajętej utrzymywał się na ścieżce wzrostu, na co w dużym 
stopniu wpłynęła niepewna sytuacja gospodarcza wywołana przez wybuch pandemii Covid-19. Pomimo relatywnie wysokiego poziomu 
nowej podaży oddanej do użytku w pierwszym kwartale 2022 roku, po raz pierwszy od wybuchu pandemii wskaźnik powierzchni 
niewynajętej spadł w porównaniu do poprzedniego kwartału i wyniósł 12,2% (-0,5 pp. kw./kw.). Dodatkowo, dostępność powierzchni 
oferowanej od zaraz pod koniec marca wyniosła 759 700 mkw., co przekłada się na spadek w ujęciu kwartalnym o 2%.
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Rosnąca aktywność najemców jest również potwierdzona przez wskaźnik absorpcji netto, 
który w 1 kw. 2022 roku wyniósł 112 400 mkw. i był wyższy niż w całym 2021 roku. 
Dodatkowo, absorpcja netto w pierwszych trzech miesiącach przewyższyła poziom nowej 
podaży w tym okresie. 

Cushman & Wakefield oczekuje, że w kolejnych kwartałach będziemy obserwować 
utrzymanie trendu kompresji wskaźnika pustostanów ze względu na rosnącą aktywność 
najemców, ograniczoną podaż nowej powierzchni biurowej i relatywnie wysoki poziom 
przednajmu w budynkach planowanych do oddania w 2022 roku (ponad 55%). 

POPYT: CAŁKOWITA AKTYWNOŚĆ NAJEMCÓW W PIERWSZYM 
KWARTALE 2022 ROKU OSIĄGNEŁA DRUGI NAJWYŻSZY POZIOM 
OD POCZĄTKU PROWADZENIA STATYSTYK DLA WARSZAWSKIEGO 
RYNKU BIUROWEGO

Całkowita aktywność najemców w pierwszych trzech miesiącach 2022 roku wyniosła 273 200 
mkw. i była wyższa o 53% od średniej z ostatnich 10 lat oraz był to drugi najwyższy kwartał 
pod kątem aktywności transakcyjnej najemców od początku prowadzenia statystyk.

Pierwszy kwartał 2022 roku charakteryzował się bardzo dużą aktywnością wielkoskalowych 
najemców z sektora finansowego - pięć największych transakcji było odpowiedzialne za 
ponad 43% całkowitej aktywności zarejestrowanej w analizowanym okresie. Do największych 
umów zawartych możemy zaliczyć umowę przednajmu PKO BP w budynku SKYSAWA I&II 
(34 500 mkw.), umowę przednajmu poufnego najemcy z sektora bankowego w projekcie 
Forest Tower (30 000 mkw.), renegocjację i ekspansję Grupy ING w projekcie Plac Unii (23 
500 mkw.), renegocjację umowy poufnego najemcy z sektora bankowego w projekcie 
Generation Park X (18 800 mkw.) oraz relokację Generali do budynku Pałac Jabłonowskich 
(14 300 mkw.). 

Z jednej strony rekordowa aktywność najemców jest skutkiem kumulacji transakcji zawartych 
przez wielkopowierzchniowych najemców, lecz również poprawiającej się sytuacji na rynku 
najmu.  wraz z poprawiającą się sytuacją pandemiczną część najemców przechodzi z fazy 
wstrzymywania decyzji odnośnie powierzchni biurowych do fazy realizacji.

Potwierdza to również liczba zawartych transakcji w pierwszym kwartale 2022 roku, która 
wyniosła 193 i wzrosła o blisko 80% względem analogicznego okresu w 2021 roku. 

W pierwszym kwartale 2022 roku, nowe umowy i ekspansje (popyt netto) odpowiadały za ok. 
73% wszystkich umów zawartych w tym okresie, przy czym wartość ta była ponad dwukrotnie 
wyższa od poziomu zarejestrowanego w analogicznym okresie w ubiegłym roku.

Według wstępnych szacunków popyt na powierzchnie biurowe w 2022 roku będzie kontynuował 
stopniowy trend wzrostowy względem 2021 roku. Niemniej jednak, jednym z czynników który 
może wpłynąć na ograniczenie aktywności najemców w najbliższych kwartałach jest zmiana lub 
pogorszenie sentymentu najemców względem planów inwestycyjnych w Polsce ze względu na 
niepewną sytuację geopolityczną. 

STAWKI CZYNSZÓW: CZYNNIKI KOSZTOWE WYWIERAJĄ WPŁYW 
NA STAWKI CZYNSZU
Stawki czynszu znalazły się pod szczególną presją wzrostową wynikającą z niepewnej sytuacji 
geopolitycznej i wzrostu kosztów budowy i wykończenia powierzchni, które z jednej strony 
wpływają na wzrost kosztów utrzymania biura, a z drugiej ograniczają zysk właściciela. W 
pierwszym kwartale 2022 roku stawki za najlepsze powierzchnie biurowe wyniosły 23,00-25,00 
EUR/ mkw./ miesiąc w strefie Centrum oraz 13,50-16,50 EUR/mkw./miesiąc w lokalizacjach 
poza centralnych. Z obserwacji Cushman & Wakefield wynika, że projekty w budowie znajdują 
się obecnie pod największą presją wzrostu stawek bazowych jak i efektywnych czynszu, co 
wynika z największej ekspozycji na wzrost kosztów zarówno budowy jak i wykończenia 
powierzchni. Niezależnie od rodzaju budynku biurowego obserwowana jest również większa 
elastyczność negocjowanych parametrów finansowych takich jak długość umowy, ilość 
udzielanych zwolnień z czynszu oraz dopłata do wykończenia powierzchni biurowej. 

W kolejnych kwartałach spodziewamy się, że czynniki kosztowe będą wywierały dalszą presję 
na wzrost stawek czynszów bazowych jak i efektywnych, które dodatkowo będą potęgowane 
przez stopniowe ograniczenie dostępnej powierzchni w najbardziej atrakcyjnych lokalizacjach i 
projektach. 
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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 

©2022 Cushman & Wakefield, wszystkie prawa zastrzeżone. 
Publikacja może zawierać błędy lub pominięcia, a szczegóły w niej 
przedstawione mogą ulec zmianie lub być wycofane bez 
zawiadomienia. Publikacja może podlegać szczególnym warunkom w 
zakresie publikacji informacji, ustanawianym przez osoby trzecie.

Wskaźniki rynkowe

cushmanwakefield.com

Strefa Całkowite zasoby 
powierzchni biurowej

Dostępna 
powierzchnia

Wskaźnik 
pustostanów

Popyt brutto w 
I 2022

Ukończone projekty 
w 2022 Projekty w budowie

Centralny Obszar Biznesu 987 500 110 800 11,2% 69 700 12 500 93 800
Centrum 1 783 500 223 500 12.5% 143 400 75 900 75 600
Wschód 273 900 23 600 8,6% 2 500 5 000 3 500
Jerozolimskie 742 900 66 100 8.9% 16 700 - -
Mokotów 1 451 400 251 300 17,3% 28 300 - 63 300
Północ 120 150 7 600 6,3% 200 - -
Puławska 200 500 18 900 9,4% 6 600 - 7 000
Ursynów, Wilanów 126 500 5 000 3.9% 600 - -
Zachód 255 300 28 700 11,3% 4 200 - -
Żwirki i Wigury 296 300 24 300 8,2% 1 000 - 14 600
Warszawa 6 238 000 759 700 12,2% 273 200 93 400 257 800

NAJWIĘKSZE PROJEKTY BIUROWE ODDANE DO UŻYTKU W 2022 R.

NAJWIĘKSZE TRANSAKCJE NAJMU W 2022 R.
Budynek Strefa Największy najemca Powierzchnia (mkw.) Typ umowy

SKYSAWA I&II CBD PKO BP 34 500 Umowa przednajmu
Forest Tower Centrum Północ Poufny najemca 30 000 Umowa przednajmu
Plac Unii Centrum Południe ING 23 500 Renegocjacje i ekspansja
Generation Park X Centrum Zachód Poufny najemca 18 800 Renegocjacje

Budynek Strefa Największy najemca Powierzchnia (mkw.) Deweloper

Forest Tower Centrum Północ Poufny najemca 51 500 HB Reavis

Lixa C Centrum Zachód Snowflake 19 400 Yareal

SKYSAWA CBD PKO BP 8 500 PHN

KATARZYNA LIPKA
Head of Consulting & Research
+48 606 993 860 / katarzyna.lipka@cushwake.com

JAN SZULBORSKI
Senior Consultant
+48 722 202 933 / jan.szulborski@cushwake.com
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WYBRANE TRANSAKCJE INWESTYCYJNE W 2022 R.

Budynek Strefa Sprzedawca/Nabywca Powierzchnia (mkw.)

The Warsaw Hub Centrum Zachód Ghelamco / Google 101 000

Wszystkie dane o powierzchniach podawane są w metrach kwadratowych
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