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Savills: 10 mln mkw. powierzchni biurowej w Polsce!

W Polsce znajduje się już 10 milionów mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej, podaje firma doradcza 
Savills podsumowując rynek nieruchomości w tym sektorze. 

Blisko

5 400 000 mkw.
Całkowite zasoby nowoczesnej powierzchni biurowej  
w Warszawie.

Ponad 

4 600 000 mkw.   
Całkowite zasoby nowoczesnej powierzchni biurowej  
w ośmiu głównych miastach regionalnych.

W Warszawie znajduje się ponad dwa razy mniej 
powierzchni biurowej niż w Wiedniu czy Sztokholmie  
i ponad cztery razy mniej niż w Monachium.

Aktywność najemców w Warszawie jest wyższa niż 
na rozwiniętych rynkach we Frankfurcie, Oslo czy 
Madrycie.

             W nieco ponad osiem lat podwoiliśmy całkowite zasoby nowoczesnej powierzchni biurowej, co pozwoliło nam przekroczyć 
próg 10 mln mkw. To dowodzi imponującego tempa rozwoju polskiego rynku. Warszawa jest pod względem zasobów biurowych 
liderem wśród środkowoeuropejskich stolic, ale rosnąca pozycja naszej gospodarki, którą obrazuje chociażby zmiana klasyfikacji Polski 
w prestiżowych międzynarodowych indeksach ekonomicznych, pozwala nam zacząć porównywać się do miast Europy Zachodniej. 
W tym kontekście Polska ma nadal sporo do nadrobienia, a tym samym potencjał do dalszego dynamicznego rozwoju. Sprzyja temu 
wysoka aktywność najemców i inwestorów.

Tomasz Buras
dyrektor zarządzający Savills Polska

fot. m.st. Warszawa



Savills plc to globalna spółka świadcząca usługi w branży obrotu nieruchomościami, notowana na londyńskiej giełdzie papierów wartościowych. Posiada międzynarodową sieć ponad 600 biur  
i przedstawicielstw w obu Amerykach, Wielkiej Brytanii, Europie, Afryce, regionie Azji i Pacyfiku oraz na Bliskim Wschodzie. Oferuje szeroki zakres specjalistycznych usług doradczych, zarządczych  
i transakcyjnych klientom na całym świecie. Publikacja została przygotowana przez Savills i ma wyłącznie charakter informacyjny. Kopiowanie, modyfikowanie i używanie wszelkich jej części lub całości, jak 
również wykorzystywanie informacji zawartych w publikacji jako podstawy do jakiejkolwiek umowy, prospektu emisyjnego lub innego dokumentu bez uprzedniej zgody jest zabronione. Mimo że podjęto wszelkie 
starania w celu zapewnienia dokładności publikacji, firma Savills nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty bezpośrednie lub wynikające z jej użytkowania. Treść jest ściśle prawnie chroniona prawami 
autorskimi, a reprodukcja całości lub części w jakiejkolwiek formie jest zabroniona bez pisemnej zgody Savills.
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Ewolucja nowoczesnej powierzchni biurowej w Polsce

Nowa podaż, aktywność najemców, pustostany i absorpcja netto

m
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