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I kwartał 2020 r. Rozpoczął okres wielkich zmian. Znaczna część 

firm przenosi swoją działalność do internetu, a ogromna liczba 

osób pracuje zdalnie. Dostosowanie się do tej nowej, przejściowej, 

rzeczywistości stanowi nie lada wyzwanie. Jest to jednak również 

silny impuls do szybszego wdrażania rozwiązań technologicznych 

i szansa na poprawę naszego stylu pracy.  Ważne, aby z obecnej 

sytuacji wyciągnąć jak najwięcej doświadczeń na przyszłość.  

 

Warszawski rynek biurowy ma bardzo mocne fundamenty. W I kw.  

współczynnik pustostanów w obniżył się o 0,3 p.p. k-d-k.  Popyt 

wprawdzie jest nieznacznie niższy w porównaniu do I kw. 2019 r., 

jednak warto podkreślić, że aktywność najemców utrzymuje się na 

bardzo dobrym poziomie. O ile procesy mogą się wydłużyć, to 

wiele umów najmu dobiega końca i firmy będą odnawiać 

kontrakty lub zawierać nowe – w innych obiektach.  Warszawa 

nadal cieszy się zainteresowaniem inwestorów, co jest bardzo 

dobrą wiadomością w perspektywie długoterminowej.  

W I kwartale 2020 w Warszawie wynajęto w sumie 139,000 m². Jest 

to porównywalny wolumen do tego samego okresu w ubiegłym 

roku (spadek o jedynie 500 m²). Większość transakcji najmu 

zawartych od stycznia do końca marca była już na bardzo 

zaawansowanym etapie jeszcze przed wybuchem COVID-19 

i obecna sytuacja nie miała na nie znaczącego wpływu. 

Prawdziwym testem mogą okazać się kolejne dwa kwartały.   
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Warto zwrócić uwagę na strukturę popytu z pierwszego kwartału. 

Największą popularnością cieszyły się Centrum i Mokotów, 

odpowiedzialne za ponad 68% łącznego zapotrzebowania na 

biura. Szczególnie widoczny jest powrót zainteresowania 

najemców Mokotowem ze względu na kombinację takich atutów 

jak dostępne zasoby biurowe, atrakcyjność kosztowa, 

poprawiająca się infrastruktura i różnorodność funkcji.  O ile dobry 

wynik popytowy Mokotowa to w znacznej części zasługa jednej, 

dużej transakcji, to dzielnica przyciąga zróżnicowanego spektrum 

firm: od mniejszych graczy po wielkie korporacje. Z kolei uwaga 

deweloperów skierowana jest w stronę Centrum, gdzie powstaje 

najwięcej obiektów, co przekłada się na transakcje przednajmu. 

Niezmiennie popularnością cieszą się też projekty wielofunkcyjne 

– w I kw. 2020 r. znaczące umowy przednajmu podpisano w 

Fabryce Norblin.  

Do największych transakcji I kw. 2020 r. należały: odnowienie 

najmu w Konstruktorska Business Centre (17 500 m², poufny 

najemca z sektora ubezpieczeń), umowa przednajmu w Fabryce 

Norblin (8500 m², poufny najemca), umowa przednajmu w Warsaw 

Unit (4300 m², CBRE), umowa przednajmu w Varso 2 (3800 m², 

Orsted Polska).  

I kw. 2020 r. był zdecydowanie skromny jeśli chodzi o projekty 

oddane do użytku. W analizowanym okresie ukończono jeden 

budynek - Varso 1 (deweloper HB Reavis). Rynek oczekuje na tak 

spektakularne inwestycje jak chociażby The Warsaw Hub, Mennica 

Legacy Tower czy Chmielna 89. Niewykluczone są spowolnienia 

procesu odbiorów niektórych budynków, jednak całkowity 

wolumen nowej podaży w 2020 r. pozostanie imponujący. 

Obecnie w budowie znajduje się około 770 000 m² biur z terminem 

ukończenia do 2022 r. Co ważne, 43% tego wolumenu jest już 

zabezpieczone umowami przednajmu. Charakterystyczną cechą 

biurowej Warszawy jest silna koncentracja projektów budowanych 

w centralnych strefach stolicy (ok. 80%), co w średniej 

perspektywie może doprowadzić do braku nowego produktu na 

rynku poza centrum miasta. W rezultacie na atrakcyjności zyskać 

mogą istniejące biurowce zlokalizowane poza centrum.  

Współczynnik pustostanów w Warszawie obniżył się do 7,5% (4,9% 

w strefach centralnych i 9,1% poza nimi), co jest spadkiem 

o 1,6 p.p. r-d-r. Tak niski wakat przekłada się na ograniczoną 

dostępność opcji najmu w istniejących budynkach, szczególnie 

w strefach centralnych, przez co wzrasta wolumen przednajmów. 

Firmom coraz trudniej jest znaleźć odpowiednią przestrzeń 

w zakończonych inwestycjach. Co więcej, możliwe opóźnienia 

w ukończeniu nowych budynków tylko zwiększą ograniczenia 

podażowe w Warszawie.  

Najwyższe czynsze transakcyjne dla najlepszych nieruchomości w 

szerokim centrum wynoszą od 18 do 24 €/m²/miesiąc, a poza nim 

do 16€/ m²/miesiąc.  

I kw. 2020 r. był rekordowy dla rynku inwestycyjnego 

nieruchomości biurowych w Polsce. Aż 8 z 11 zawartych transakcji 

dotyczyło obiektów warszawskich, a łączna wartość wszystkich 

transakcji biurowych w stolicy przekroczyła 440 milionów euro. 

Jednak pandemia Covid-19 przyniosła niepewność na rynku 

inwestycyjnym, również w sektorze nieruchomości. W Europie 

występują znaczne różnice w skali pandemii, sposobów i etapów 

jej zwalczania i jej wpływu na działalność gospodarczą. Wyniki 

ekonomiczne natomiast przełożą się na kondycję wszystkich 

sektorów nieruchomości. Ze względu na wspomniane 

zróżnicowanie w tempie wprowadzania i zakresie regulacji 

mających na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom epidemii 

w Europie jest za wcześnie, aby przedstawić rzetelną ocenę 

wpływu COVID-19 na dzień 31 marca. W rezultacie, wskaźniki 

finansowe nieruchomości za I kw. 2020 r. JLL utrzymuje na 

poziomie z IV kw. 2019 r., z wyjątkiem przypadków, w których 

występują wystarczające dowody, aby dokonać odpowiednich i 

wiarygodnych korekt. Ponadto stale monitorujemy dynamikę 

rynku. W miarę rozwoju sytuacji będziemy na bieżąco informować 

o wszelkich zmianach, a nasze raporty będą aktualizowane o 

najważniejsze, sprawdzone i najbardziej istotne informacje. 
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 Aktywność deweloperów w podziale na strefy biurowe   
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