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Załączone dokumenty:

Jak informują specjaliści BNP Paribas Real Estate Poland,

całkowity wolumen transakcji zawartych na polskim rynku

nieruchomości wyniósł w roku 2018 blisko 7.3 mld euro, w

ten sposób bijąc o 43% rekordowy wynik osiągnięty w roku

poprzednim. W tym sektor powierzchni biurowych

wykazywał silne tempo wzrostu zarówno na terenie

Warszawy, jak i na mniejszych rynkach regionalnych.

Całkowity poziom najmu przekroczył 1,5 mln m kw., z

czego najem netto stanowił ok. 73%. W Warszawie poziom

najmu brutto osiągnął 858 000 m kw., co stanowiło wzrost

o 30% w porównaniu ze średnim wynikiem z ostatnich 10

lat. Na koniec roku 2018 polski rynek powierzchni

biurowych osiągnął wielkość blisko 10,4 mln m kw., z czego

53% zlokalizowanych jest w Warszawie.

„Na przestrzeni 2018 roku, ze względu na zwiększający się

poziom powierzchni wynajętych, nadal mogliśmy

obserwować zmniejszanie się różnicy pomiędzy czynszem

bazowym i efektywnym, gdzie kolejnym czynnikiem był też

znaczny wzrost kosztów budowy i wykończenia powierzchni

odnotowany w okresie ostatnich dwóch lat”, powiedział

Marcin Klammer, Prezes Zarządu, CEO CEE, Europa

Środkowa i Wschodnia, BNP Paribas Real Estate Poland

Natomiast polski rynek powierzchni handlowych osiągnął

fazę dojrzałości, dlatego też tempo jego wzrostu znacząco

spadło. Niższy poziom nowej podaży w latach 2017-2018 i

ograniczona ilość planowanych projektów oznaczają, że

tradycyjne formaty handlowe czeka nieunikniona

rewolucja. Przebudowy i modernizacje starszych obiektów,

zazwyczaj mające na celu włączenie nowych konceptów

handlowych, a także funkcji gastronomicznych i
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rekreacyjnych, są obecnie jednym z głównych czynników

napędzających rozwój rynku.

Z kolei polski rynek powierzchni przemysłowych i

logistycznych przeszedł na przestrzeni ostatnich trzech lat

prawdziwy boom. Wolumen zawartych transakcji wyniósł

ponad 1,9 mld euro, co oznacza nowy rekord dla tego

sektora i wzrost o ponad 60% w porównaniu z rokiem 2017.

Całkowite zasoby powierzchni magazynowych wzrosły w

przeciągu zaledwie dwóch lat o 40% i osiągnęły poziom

15,7 mln m kw.
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