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Inwestycje w nieruchomości w I kw. 2019 r. – Umocniły się trendy 
zaobserwowane w zeszłym roku na rynku nieruchomości komercyjnych 
w Polsce 
 
Warszawa, 21 maja 2019 r. – Międzynarodowa firma doradcza Cushman & Wakefield prezentuje dane 
dotyczące inwestycji w sektorze nieruchomości komercyjnych. W pierwszym kwartale 2019 roku 
wolumen transakcji w tego typu aktywa wyniósł około 754 mln euro.  
 

• 536 mln euro, czyli ponad 70% wolumenu dotyczyło nieruchomości biurowych;   

• W I kw. 2019 r. wyhamował popyt na nieruchomości handlowe;  

• Wolumen transakcji w całym 2019 roku powinien osiągnąć wartość zbliżoną do wyniku z 2018 roku. 
 
W pierwszych trzech miesiącach 2019 r. wolumen inwestycyjny wyniósł około 754 mln euro, z czego ponad 

70% (536 mln euro) przypadło na nieruchomości biurowe. Mimo, że suma transakcji z pierwszego kwartału 

to niewiele ponad jedna trzecia wartości odnotowanej w tym okresie w roku ubiegłym, to mając na uwadze 

toczące się procesy sprzedaży, skalę aktywności inwestorów oraz dużą dostępność aktywów, jesteśmy zdania, 

że obecny rok ma szansę zakończyć się równie mocnym wynikiem co rok 2018 – mówi Marcin Kocerba, 

Associate. w dziale rynków kapitałowych Cushman & Wakefield.  

Z danych międzynarodowej firmy doradczej Cushman & Wakefield wynika, że w I kw. 2019 r. najbardziej 

popularne typy aktywów to biura i hotele. Wolumen transakcji w sektorze hotelowym wyniósł ponad 143 mln 

euro i był ponad trzykrotnie wyższy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego (około 43 mln euro). Prawie 

czterokrotnie wzrósł również wolumen transakcji na rynku biurowym – z około 142 mln euro w I kw. 2018 r. do 

blisko 536 mln euro w tym samym okresie bieżącego roku. W I kw. 2019 r. inwestycje na rynku nieruchomości 

handlowych wyniosły jedynie około 36 mln euro. W sektorze magazynowym w pierwszych trzech miesiącach 

br. inwestycje wyniosły 39 mln euro (w porównaniu do około 135,2 mln euro w I kw. 2018 r.).  

W pierwszym kwartale 2019 roku obserwowaliśmy umocnienie się trendów z roku ubiegłego, czyli wysoką 

aktywność na rynku biurowym oraz magazynowym, a także rosnące zainteresowanie inwestorów rynkiem 

alternatywnych klas nieruchomości w tym hoteli, akademików oraz mieszkań na wynajem. Inwestorzy 

zdecydowanie ostrożniej podchodzą do nieruchomości handlowych i w tym segmencie są najbardziej 

selektywni – podkreśla Marcin Kocerba.  

Sektor 
Wolumen transakcji 

w I kw. 2018 r.  
(w mln EUR) 

Wolumen transakcji 
w I kw. 2019 r.  
(w mln EUR) 

Hotelowy 42,80 143,29 

Magazynowy  135,20 39,00 

Biurowy 141,70 535,90 

Handlowy 1 784,18 35,80 
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Suma 2 103,88 753,99 

 

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. 51 tysięcy pracowników w 400 biurach i 70 krajach na całym świecie. W 2018 roku jej przychody wyniosły 8,2 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.pl lub na Twitterze: @CushWakeCE. 
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