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Resum 
L’estudi sobre les inversions immobiliàries a Polònia tracta d’analitzar les principals 

característiques econòmiques i immobiliàries d’un país emergent que, al igual que va 

passar a Espanya fa vint anys, té un futur esperançador i molt camí per recórrer. 

Amb el treball s’intentarà aprofundir en els dos mercats immobiliaris més 

representatius, el residencial i el d’oficines i en les sis principals ciutats del país, per 

tal de poder trobar oportunitats interessants d’inversió coincidint en un moment en el 

que la maduresa o desacceleració de molts mercats immobiliaris obliga als inversors 

a buscar nous horitzons que ofereixin unes rendibilitats elevades com les que fa dos 

o tres anys s’obtenien en el nostre país. 

 

Resumen 
El estudio sobre las inversiones inmobiliarias en Polonia trata de analizar las 

principales características económicas e inmobiliarias de un país emergente que, al 

igual que pasó en España hace veinte años, tiene un futuro esperanzador y mucho 

camino por recorrer. Con el trabajo se intentará profundizar en los dos mercados 

inmobiliarios más representativos, el residencial y el de oficinas y en las seis 

principales ciudades del país, con el fin de poder encontrar oportunidades 

interesantes de inversión coincidiendo en un momento en el que la madurez o 

desaceleración de muchos mercados inmobiliarios obliga a los inversores a buscar 

nuevos horizontes que ofrezcan unas rentabilidades elevadas como las que hace 

dos o tres años se obtenían en nuestro país.   

 

Abstract 
The study on real estate investments in Poland seeks to analyse the main economic 

characteristics and real estate of a country emerging that, as happened in Spain 

twenty years ago, has a bright future and a long way to go. The paper will seek to 

further develop the two real estate markets more representative, residential and 

office and in the six major cities, in order to find interesting opportunities for 

investment coinciding at a time in which the maturity or slowdown in many real estate 

markets forcing investors to look for new horizons to offer some high returns like 

those two or three years ago were obtained in our country. 

 
Palabras claves / Keywords 
Inversions Immobiliàries – Polònia – Demanda – Oferta – Mercat Residencial – Mercat d’Oficines – 

Rentes (€/m2) – Rendibilitats 
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Introducció 
 

El Treball Fi de Carrera sobre les “Inversions immobiliàries a Polònia” respon, per 

una banda, a una sèrie de motivacions personals, com l’interès pel sector immobiliari 

i pel món de les inversions empresarials i, per l’altra, al fet de ser un tema de rabiosa 

actualitat i que a més gaudeix d’un gran protagonisme entre la societat espanyola i la 

internacional, gràcies al creixement que està experimentant l’economia polonesa i la 

progressiva pèrdua d’interès pel sector immobiliari espanyol. Per aquest motiu, la 

hipòtesi del treball consisteix en afirmar que, “Ens trobem en un bon moment per 

internacionalitzar les inversions immobiliàries cap a Polònia”. 

L’objectiu d’aquest treball és presentar la situació actual i les perspectives de futur 

del mercat immobiliari polonès.  

La metodologia utilitzada es basa en un exhaustiu anàlisi de nombrosos articles, 

informes, publicacions i testimonis reals que parlen de Polònia i analitzen la situació 

en la que es troba aquest país. 

L’estructura del treball comença amb una exposició dels principals motius de perquè 

Polònia és objecte d’atractiu immobiliari, per després passar a analitzar a fons 

aquest país. Primer s’estudiaran els aspectes més generals com la situació 

econòmica, social i política polonesa i, després, s’analitzaran els aspectes més 

particulars a través d’un anàlisi sectorial que ens permeti conèixer “qui, on, que i 

com” s’opera a Polònia. Un cop tenim situat l’escenari immobiliari polonès i per 

acabar amb el treball es farà un anàlisi de les principals característiques 

econòmiques, financeres, legals i urbanístiques a tenir en compte alhora de realitzar 

una inversió immobiliaria a Polònia.  
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1. Per què Polònia? 
 
Polònia és una de les millors destinacions per a la inversió immobiliària, ja que, des 

del seu ingrés, al maig del 2004, a la Unió Europea s’ha convertit en un dels seus 

membres més avantatjats com a conseqüència de l’extraordinari desenvolupament 

que ha experimentat el país.  

L’entorn empresarial polonès ofereix grans oportunitats de negocis i presenta un 

gran potencial d’inversió. A més a més, el fet que sigui membre de l'OTAN i de 

l'OCDE, fa que Polònia es configuri com un soci segur pels cercles de negocis 

internacionals i proba d’això és que les inversions estrangeres en aquest país ja han 

superat els 60 mil milions d’euros. Una quantitat que no només posiciona a Polònia 

en un lloc privilegiat en relació als altres països de la regió, sinó que avala el 

potencial econòmic que disposa el país pel creixement futur. 

No obstant, actualment existeixen molts països emergents que al igual que Polònia 

ofereixen grans oportunitats d’inversió com Rumania, Bulgaria o la República Txeca, 

així que, “Per què Polònia?”.  

Alguns dels motius de centrar-me en aquest país i no un altre són l'estabilitat política 

i social i la bona voluntat per a seguir endavant amb les reformes imposades per la 

Unió Europea, el continu desenvolupament de les telecomunicacions, la banca, els 

serveis i les infraestructures, així com la reestructuració total que està experimentant 

el país i que possiblement li permeti l’entrada a la zona euro a l'any 2012. 

 

Uns altres dels factor que contribueixen a potenciar l’interès per Polònia és el ràpid 

creixement econòmic1, dues vegades superior a la mitjana de la UE i el favorable 

factor poblacional2 que disposa el país, ja que els gairebé quaranta milions 

d'habitants, l’elevat percentatge de mà d’obra qualificada i barata i el major índex de 

població jove de la Unió Europea el converteixen en el mercat més gran i 

prometedor de la regió.  

 

La gran mancança d’habitatges xifrada en 1,5 milions d’unitats, també el fan un 

mercat molt atractiu per a la inversió immobiliària. Ja que, un dèficit tan gran no pot 

ser satisfet a curt ni mig termini, si es té en compte que l’oferta anual mitja 

residencial a Polònia és d’uns 100.000 habitatges.  

                                                 
1 Anex 1 

2 Anex 2 
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Un altre motiu molt important a destacar és la bona condició financera de la banca 

polonesa i la predisposició que té aquesta per a concedir crèdits. 

 

La situació estratègica de Polònia, al cor d'Europa, també crea moltes oportunitats i 

atreu inversionistes de tot el món. Ja que, les inversions a Polònia representen un 

pont entre els mercats d'Europa Central i Oriental, proporcionant accés directe i fàcil 

als 500 milions de persones d’Europa occidental i als 250 milions d’Europa oriental. 

 

La gran quantitat d’incentius a la inversió estrangera constitueix un altre motiu de 

pes per argumentar l’atractiu d’aquest país. Ja que, per una banda, Polònia és la 

principal receptora dels fons de la UE, amb de més de 90 milions d'euros pel 

desenvolupament estructural del país entre 2007-2013. I per l’altra, disposa de 

diversos incentius fiscals i legals en les 14 “Zones Econòmiques Especials” (SEZ) 

que Polònia ha creat. Són àrees designades en les quals les activitats d'inversió es 

poden portar a terme en condicions preferencials i els inversionistes autoritzats a 

operar-hi poden beneficiar-se de l’exempció de l'impost sobre la renda i de l'impost 

sobre béns immobles, terres a preus competitius, la liure assistència per les 

formalitats relatives als projectes d'inversió o subvencions per a programes de 

formació dels treballadors i per a la creació de nous llocs de treball. 

 

Un altre dels factors que justifiquen l’elecció de Polònia per aquest treball és 

l'optimisme que genera l’esdeveniment futbolístic de l’Eurocopa 2012 pel mercat 

immobiliari polonès, que ja de per si era prometedor i consistent.  

 

Per últim, dins aquest llistat de motius també és important destacar la confiança que 

genera que grans empreses multinacionals de diferents sectors ja estiguin 

implantades al país.  

 

De manera que, les favorables condicions econòmiques que presenta Polònia, la 

seva ubicació immillorable i la grandària del seu mercat, juntament amb una força 

laboral d'alta qualitat i el suport del govern polonès a les inversions estrangeres 

converteixen a Polònia en un dels mercat més importants en termes d’atractiu3, 

confiança i volum d’inversió, tal i com demostren numerosos estudis. 

 
 

                                                 
3 Anex 3 
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2. Característiques generals a Polònia 
 
2.1 Situació actual 

 

Polònia, antic país comunista, es va convertir en una república democràtica, dotada 

de règim parlamentari, després de l’adopció de la Constitució el 30 de desembre de 

1989. A partir d’aquest moment es va començar a emprendre un immens treball 

legislatiu amb l’establiment de regles i de principis democràtics, per facilitar el pas a 

una economia de mercat que va suposar importants canvis en la vida política i en les 

estructures governamentals del país.  

Polònia va ser el primer país d'Europa Central i Oriental a començar aquest trànsit 

de sistema d’economia centralment planificada al de lliure mercat. La transició va 

tenir els seus inicis sota condicions molt adverses fent que l’economia polonesa 

resultés ser una de les més febles de l'Europa Centre-Oriental a principis del nou 

mil·leni. No obstant, a partir del 2003, va aconseguir solucionar en part els seus 

principals problemes macroeconòmics, de dèficit elevat i inflació fluctuant, la qual 

cosa li va permetre ingressar en la Unió Europea al maig del 2004. 

 

Polònia és avui un país en profunda transformació gràcies a les reformes que 

s’estan duent a terme d’acord a les recomanacions de la UE i als estàndards del 

Fons Monetari Internacional. Un dels elements indispensables que ha permès 

aquesta transformació ha estat el fenomen de la privatització, ja que ha creat les 

bases per accelerar el desenvolupament, les reestructuracions, així com la 

modernització de tota l’economia nacional. 

Tots aquests canvis han fet que Polònia sigui actualment una de les economies de 

més ràpid creixement a Europa, tal i com ho confirmen els diferents indicadors de 

mercat, com el producte interior brut (PIB), l’índex de preus al consumidor (IPC), 

l'estructura del mercat laboral i el dinamisme del comerç exterior.  

 

 

 

 

 

 
 
 

Indicadors econòmics claus 2005 2006 2007 
Creixement del PIB 3,4 % 5,8 % 6 % 
Taxa d’atur 17,6 % 14,9 % 12,8 % 
Taxa d’inflació 2,1 % 1,0 % 2,23 % 
Exportacions (Milions €) 71,4 87,5 97,21 
Importacions (Milions €) 81,69 99,9 113,28 
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a. Producte Interior Brut (PIB) 
Després de la ralentització soferta en el 2001 amb un creixement del PIB de l’1,1% i 

en el 2002 de l’1,4%, l'economia polonesa va començar a recuperar-se, protegida en 

la millora de l'entorn internacional i la seva posterior incorporació a la Unió Europea, 

aconseguint elevar el creixement del PIB en el 2003 al 3,8% i en el 2004 al 5,3%. No 

obstant, encara que en el 2005 va sofrir una petita desacceleració amb un 

creixement del 3,4%, aquest continuava sent superior a la mitjana dels 25 membres 

de la UE. En el 2006 es va tornar a nivells de creixements elevats del 5,8% i pel 

2007 es preveu tancar l’any amb un creixement de fins al 6%.  

 
País 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
EEUU 3,7 0,8 1,6 2,7 4,2 3,5 3,3 2,3 
Japó 2,9 0,4 0,1 1,8 2,3 2,7 2,79 2,01 
Alemània 3,5 1,4 0,1 -0,2 1,1 1,1 2,7 1,78 
França 4,1 2,1 1,3 0,9 2,1 1,4 2,2 2,18 
Regne Unit 4,0 2,2 2,0 2,5 3,1 1,8 2,8 2,62 
Itàlia 3,8 1,7 0,3 0,1 0,9 0,1 1,9 1,4 
Espanya 5,0 3,5 2,7 3,0 3,2 3,5 3,9 3,7 
República Txeca 3,9 2,6 1,5 3,2 4,7 6,0 6 4,79 
Rumania 5,3 5,7 5,1 5,2 8,5 4,1 7,7 5,8 
Húngria 5,2 4,5 3,8 3,4 4,5 4,3 3,9 2,24 
Polònia 4,2 1,1 1,4 3,8 5,3 3,4 5,8 6,0 

Font: OCDE 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

Perquè Polònia pugui garantir un creixement futur elevat i sostingut haurà de portar a 

terme mesures macroeconòmiques decisives en els àmbits fiscal i laboral, saber 

administrar i utilitzar eficaçment els fons europeus i mantenir uns tipus d’interès 

baixos que potenciïn el consum privat i afavoreixin el creixement del PIB, ja que 

aquest índex ilustra perfectament la situació econòmica d’un país. 

 
 
 

Evolució PIB Polònia (Font : Of icina Cent ral d'Est adí st ica)
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b. Índex de Preus al Consumidor (IPC) 
La liberalització dels preus, amb l’abolició del règim comunista, va produir l’alça dels 

mateixos durant un període d’ajustament inflacionari, fent que la taxa d’inflació en el 

1990 es situés en un 70,3%. Però aquesta aviat va caure fins a un 43% en el 1992, 

per després seguir disminuint fins arribar als nivells apropiats actuals. Encara que 

l’economia polonesa va presentar en els anys 2002 i 2003 taxes d’inflació 

històricament baixes d’1,9% i 0,8% respectivament, durant el 2004 la situació es va 

invertir com a conseqüència de l’augment del preu del petroli i de la recuperació 

econòmica del país. No obstant això, la gairebé inexistent pressió per part de la 

demanda interna i la forta revaloració del zloty van permetre mantenir una inflació del 

2,1% en el 2005 i de l’1% en el 2006 molt per sota de l’objectiu del 2,5% establert pel 

Banc Central Polonès, la qual cosa li va permetre dur a terme successives retallades 

dels tipus d'interès tendents a afavorir la reactivació econòmica del país. 

I per aquest any s’espera una pujada de la inflació situant-se al 2,3%, degut a la 

pressió del consum intern. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
c. Mercat de Treball  
La ràpida reestructuració i les constants transformacions que va experimentar 

l’economia polonesa per a fer el salt a l’economia de mercat en els anys ‘90, 

juntament amb les evolucions demogràfiques en el 2002, provocades per l’augment 

de l’arribada de joves al mercat laboral, van desencadenar en un creixement 

important de la taxa d’atur. No obstant, la tendència es va invertir moderadament a 

partir del 2004 amb un atur del 19,1%, en el 2005 del 17,6% i en el 2006 del 14,9%. I 

s’espera que, en el 2007, continui reduïnt-se fins al 14,4%, tot i que continua molt 

per sobre de la taxa mitja d’atur europeu de 7,5%. 

 

Evolució Inf lació a Polònia (Font: Of icina Centr al  d'Estadística)
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Un altre indicador que ens permet evaluar la situació del mercat laboral en un país 

és el nivell salarial. En aquest cas, Polònia no presenta tan bones dades pels seus 

habitants però sí pels inversionistes, ja que, en el 2004, el salari mig mensual brut a 

Polònia era més baix que a la República Txeca i Hungria, encara que, en el 2006 

aquest va ascendir a 650€ i en el 2007 a 700€.  

La distribució dels salaris, com és obvi, es distribueix segons el nivell d’activitat 

laboral existent, de manera que, en el mapa de salaris per regions veiem que en les 

grans ciutats, que coincideixen amb les regions amb indústria més avançada, 

gaudeixen de salaris més alts que les poblacions més petites de l'est i el nord de 

Polònia que presenten un predomini del sector de l'agricultura.  

  
Font: Oficina Central d’Estadística 

 
 
d. Comerç exterior  
Les exportacions, des de l'any 2000, creixen a un ritme exponencial, ja que, els 

productes polonesos són cada vegada més competitius a l'estranger gràcies a la 

bona combinació d’alta qualitat a preus competitius. Durant els últims cinc anys el 

valor de les exportacions poloneses s’ha duplicat, passant de 34,4 mil milions 

d’euros en el 2000 a 71,4 mil milions en el 2005. En el 2006, van créixer un 22,6% 

més afavorides per la recuperació econòmica dels seus principals socis comercials, 

mentre que pel 2007, s’esperen unes pujades inferiors de l’11,1%. 

 
 
 

Evolució t axa d'at ur a Polònia (Font : Of icina Cent ral d'Est adí st ica)
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Per l’altra cara de la moneda, el dinamisme mostrat per l'economia polonesa en el 

2006, gràcies a una evident recuperació de la demanda interna ha provocat, segons 

dades oficials de l'Institut Nacional d'Estadística polonès, que les importacions també 

creixin, però a un ritme superior que les exportacions, amb un creixement del 23,2% 

i amb un valor total de 99.992,9 milions d'euros. Pel 2007, s’esperen que una 

lleugera disminució d’aquests nivells de creixement, situant-se entorn el 13,4%. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e. Situació pressupostària 
El dèficit de l'Estat polonès es va situar en el 2006 en el 3,9% del PIB enfront del 

4,3% en el 2005. I s'estima que en el 2007 el dèficit públic pugui reduir-se al 3,4% 

gràcies als forts increments dels ingressos fiscals derivats del major creixement 

econòmic del país i a uns nivells de despesa pública inferiors als previstos com a 

conseqüència d'una absorció de fons europeus superior a la pressupostada 

inicialment.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per tant, després d’analitzar els cinc indicadors macroeconòmics bàsics podem dir 

que estem davant una economia relativament sana, que ens dona els primers indicis 

de que Polònia és un país preparat per acollir un gran volum d’inversions 

immobiliàries. 

 

Evolusió exportacions a Polònia (Font: Oficina Central d'Estadística)
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2.2  Perspectives de futur  

 

El creixement econòmic de Polònia s’espera que mantingui una trajectòria 

accelerada i sostinguda gràcies a la forta estirada del consum intern i de la demanda 

domèstica, als elevats nivells de creixement del PIB, a l’augment de les ajudes 

europees i del volum d’inversió estrangera directa, al dinamisme del sector exterior i 

a la millora en el mercat laboral. També ajudaran al cumpliment d’aquestes 

perspectives les successives reformes que estan fent les administracions poloneses 

per a perfeccionar les institucions i aconseguir la liberalització de la seva economia. 

 

Pel que fa al creixement del PIB, aquest contribueix a l’optimisme generat entorn al 

futur de l’economia polonesa, ja que, durant el primer trimestre del 2007 Polònia va 

aconseguir un creixement del 7’4%, el qual permet confirmar les previsions de la 

Comissió Europea que apuntaven a tancar aquest any amb un creixement del 6%. 

Així que, tot i que les previsions pel 2008 apunten a una lleugera reducció de la taxa 

de creixement del PIB al 5,5%, continuen sent uns nivells de creixements molt 

superiors a la mitjana europea. 

 

Pel que fa a les ajudes europees, aquestes també ajuden a la previsió ascendent de 

l’economia polonesa, ja que, només entre 2004 i 2006, Polònia va rebre 15.400 

milions de Brussel·les i a partir d’aquest any 2007 passarà a ser el principal país 

receptor de fons europeus, prenent així el relleu a Espanya. En les perspectives 

financeres 2007-2013 Polònia té assignats 90.000 milions d'euros, la major part dels 

quals aniran destinats a accions estructurals i projectes d'infraestructura, tal i com 

assenyalen les regles comunitàries. Per tant, aquest finançament s'ha convertit en 

un important filó per a que les empreses desembarquin a Polònia.  

 

Pel que fa a la inversió estrangera directa (IED), segons el Banc Nacional de Polònia 

durant el 2006 el flux d’IED va arribar als 11.093 milions d’euros, un 44% més que 

l’any anterior. I solament en la primera 

meitat de 2007, ja s’han invertit 6.400 

milions d'euros, un 27% més que en 

el mateix període de l'any passat. Uns 

augments que, altre cop, afinancen 

l’evolució de la competitivitat futura del 

país i l’optimisme en les perspectives 

econòmiques. 

 

Evolució Inversió Estrangera Directa (IED) (Font: Oficina Econòmica i Comercial 

d'Espanya a Varsòvia)
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A més, la sostenibilitat d'aquests fluxos a mig i llarg termini, és bona ja que, la 

proximitat geogràfica i cultural, la qualitat i cost dels treballadors i els incentius fiscals 

juguen a favor de Polònia com a destinació preferent, respecte a la resta de països 

de la UE. 

 

Un altre factor que avala el bon futur de Polònia és el dinamisme del sector exterior, 

amb unes exportacions que cada cop van guanyant més pes en el panorama 

mundial, al contrari del que està succeïnt en el conjunt dels països de la zona euro.  

 

La bona marxa de l'economia polonesa també es reflecteix en la reducció de l'atur, la 

qual tendeix cap a taxes europees, ja que, des de la seva entrada a la UE, el país ha 

aconseguit reduïr el seu atur del 19 al 14%.  

 

Per contra, existeix un factor que Polònia, si vol contribuir al futur prometedor que 

l’espera, hauria de millorar degut a la seva importància en el creixement econòmic 

de tot país, el sistema financer. Ja que, els sistemes més desenvolupats es troben 

en els països més rics, d’aquí la importància que Polònia hagi d’aconseguir un nivell 

de desenvolupament superior. Per tan, no n’hi ha prou amb els intents de 

privatització, liberalització i modernització del seu sistema financer, sinò que per fer-

lo més competitiu es necessita millorar, per una banda, l'eficiència bancària, que pot 

augmentar si els nivells de morositat del crèdit es segueixen reduint al ritme dels 

últims anys. I per l’altra, l'eficiència institucional, que també pot millorar en la 

seguretat jurídica i els costos administratius, dos aspectes fonamentals per a que 

empreses i institucions tinguin un major accés al crèdit.   
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Amb totes aquestes perspectives, Polònia té cada vegada més aprop el procés de 

convergència, no obstant, per a ingressar en la zona euro serà necessari que la taxa 

d'inflació no superi en 1,5 punts percentuals la mitjana dels tres països amb inflació 

més baixa, que el dèficit públic sigui inferior al 3% del PIB i el nivell de deute públic 

sigui inferior al 60% del PIB, que els tipus d'interès a llarg termini no superin en un 

2% a la mitjana dels tres països amb inflació més baixa, i que la moneda del país 

participi en el mecanisme de tipus de canvi amb l'euro, l’ERM II, durant almenys dos 

anys.  

Però segons les últimes avaluacions4 realitzades al juliol de 2007, Polònia pateix 

diversos problemes per a complir amb alguns d’aquests objectius.  

El principal problema és fiscal, ja que, el govern feble i les coalicions inestables dels 

últims anys han fet que no hagi estat possible una contenció de la despesa, fent que 

els nivells de dèficit sobrepassin el 3% del PIB. No obstant, el gran volum d’inversió 

directa extrangera suposa una font de finançament estable que limita l'endeutament 

de l’economia i genera confiança pel compliment dels criteris de Maastricht el que 

possibilitaria la futura incorporació de Polònia a la zona euro.  

L’altre problema és monetari, ja que Polònia tampoc compleix amb el criteri de 

disposar d’una moneda forta que pigui mantenir una cotització central fixa amb una 

banda de fluctuació del 15% durant almenys dos anys. 

 

Pel que fa als altres dos criteris, la inflasió i el tipus d’interès a llarg termini, Polònia 

els té sota control, de manera que, segons el Fons Monetari Internacional, el camí 

més apropiat per a que Polònia entri a la zona de l'euro en un termini de cinc anys 

hauria de ser la contenció fiscal, l'aprofundiment en les reformes i l'ingrés en el 

ERMII.  

 

                                                 
4 Anex 4 
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3. Característiques sectorials del mercat immobiliari a 

Polònia 
 

Per a realitzar un anàlisi sectorial és necessari saber respondre a quatre preguntes 

bàsiques de “qui, on, què i com”, i per fer-ho analitzarem, en primer lloc, quins són 

els principals protagonistes que configuren l’actual panorama immobiliari polonès per 

tal que els futurs entrants puguin conèixer la competència que es trobaran alhora 

d’entrar en ell. De manera que, en aquest apartat es realitzarà una guia pràctica amb 

el llistat dels principals inversionistes nacionals i internacionals presents en el mercat 

immobiliari polonès. 

En segon lloc, s’analitzaran les característiques de les principals ciutats poloneses 

per poder determinar on és el millor lloc per invertir donada la situació econòmica i 

social de la ciutat. Ja que, tot i que Varsòvia, Cracòvia i Wroclaw van ser les 

primeres ciutats a atreure inversors immobiliaris estrangers, l’efecte dòmino 

immobiliari fa que les tendències vagin cap a nous mercats no tan saturats i on els 

preus encara tinguin un gran recorregut a fer. De manera que, davant la polarització 

del mercat immobiliari polonès resulta molt interessant, conèixer les dades més 

significatives de les ciutats més atractives en matèria immobiliària. 

En tercer lloc i per seguir amb l’anàlisi sectorial, s’analitzaràn els dos mercats 

immobiliaris més destacats, el residencial i el d’oficines, per saber amb què s’ha 

d’invertir, un cop tenim escollida la ubicació on materialitzar la nostra inversió. Per 

fer-ho, es valorarà en cada una de les ciutats, com interacciona la demanda i l’oferta 

en cada un dels dos mercats, ja que aquesta determinarà l’existència d’oprtunitats 

d’inversió, en aquells casos en els que la demanda és molt superior a l’oferta. 

En quart lloc i per tancar amb l’anàlisi sectorial, sol ens faltarà saber com s’opera en 

el mercat immobiliari polonès, és a dir, quins són els preus de mercat amb els que 

actualment es treballa per poder fer els primers càlculs numèrics del que la inversió 

ens podria suposar i conseqüentment si aquesta ens interessa o no. 

 

 

3.1 Qui?  

 

3.1.1 Inversionistes nacionals i estrangers 

El mercat immobiliari polonès degut al seu atractiu ha aconseguit atreure l’interès tan 

d’inversors nacionals com internacionals, els quals han dirigit les seves inversions 

principalment a Varsòvia, Cracòvia i Wroclaw. 
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Aquesta presència tan gran d’inversionistes en poc temps és el principal causant de 

l’augment extraordinari dels preus en aquestes ciutats i de la dramàtica reducció de 

la disponibilitat de sòl urbanitzable per a noves inversions. 

Entre els inversors polonesos5 podem destacar, Dragowski, Afrykanska, Emmerson, 

Ekstradom, Dzialki, InvestHouse, Agglo, Proszynska, Bauer, Polanowscy, Edbud, 

Willagroup, Real Estate, Poland-direct i Braciastrzelczyk. 

 

Entre els inversionistes internacionals els més actius han resultat ser els inversors 

espanyols i dels anglesos. 

Pel que fa als inversionistes espanyols6, s’ha de destacar que en els últims anys, la 

major part de les promotores espanyoles, grans i petites, que han iniciat un procès 

d’internacionalització han visitat Polònia. Encara que, solament una vuitena s'han 

instal·lat, han engegat estructures locals i actualment són capaces de gestionar sòl i 

lliurar habitatges. No obstant, són el inversors més actius del panorama immobiliari 

polonès i entre els principals destaquen: 

- Fadesa que ha destinat 37 milions i que juntament amb un altre projecte, 

actualment està present en el mercat polonès amb 2.300 habitatges.  

- Sando el qual ha invertit 700 milions d'euros.  

- Acciona ha invertit 145 milions d'euros.  

- Lubasa preveu invertir 130 milions a Varsòvia.  

 

Pel que fa als inversionistes anglesos7, també hem de dir que entre la immensitat 

d’empreses ja instalades en Polònia, en destaquen IMC consulting, Millward Brown, 

ING real estate, Parkridge, Mansion & House, Cushman & Wakefield, Jones Lang 

LaSalle, Kinght Frank, King Sturge, Savills, CB Richard Ellis i Dtz. 

 

Per tan, després de la petita mostra representativa, entre l’extens directori8  

d’operadors del mercat immobiliari polonès, ens adonem de la dimensió i la 

importància internacional que tenen aquestes empreses, el que ens fa adonar de 

l’atractiu del sector immobiliari a Polònia. 

                                                 
5 Anex 5 
6 Anex 6 

7 Anex 7 

8 Anex 8 
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3.2 On?  
 
3.2.1 Varsòvia 
 

 
 

Dades més significatives 
Població 1.700.000 
Salari mig 800€ 
Taxa d’atur 3,6% 
Nº d’estudiants 278.000 

 

Encara que a Polònia li interessa el desenvolupament equilibrat del país i la major 

part dels fons comunitaris els destina al desenvolupament de les zones que atreuen 

poques inversions, la “nena bonica” de les inversions immobiliàries continua sent la 

capital, ja que, Varsòvia destaca per molts aspectes. Per ser el nucli de transport 

nacional i d'Europa central més important, per ser la seu principal de l’Eurocopa 

2012, per enregistrar els millors índexs econòmics amb un creixement del PIB previst 

pel 2007 del 6,4% i una taxa d'atur del 3,6% i també per presentar el mercat 

immobiliari més dinàmic i atractiu del país, especialment en els límits de la corona 

metropolitana en els barris de Mokotow, Bemowo, Wilanow i Bialoleca.  

Per tan, Varsòvia és com Madrid d’Espanya. Una ciutat que com a conseqüència de 

les grans oportunitats laborals, s’espera que experimenti un creixement de la 

població degut al fluxe d’immigració de classe mitja. 

No obstant, tot i l’atractiu d’aquest mercat, actualment, està entrant en una fase de 

calma degut a la saturació provocada per la interacció d’una demanda molt forta 

amb un sistema de planificació urbanística molt vell que qualifica com urbanitzable 

solament un 5-10 % del sòl de la ciutat.  

Per solucionar aquesta saturació, les autoritats locals han adoptat diferents mesures. 

Per una banda, per reformar el centre, han dissenyat un pla que suposarà l'actuació 

sobre 500.000 m2 per a dotar-los d'usos comercials, oficines, habitatges i hotels i, 

per l’altra, per descongestionar-lo, construiran noves línies de metro i dos nous ponts 

que travessen el Vístula, i que ampliaran l'espai previst per a la construcció 

d'habitatges, veient-se especialment afavorides les comunicacions amb la 

l’anomenada zona de Praga.  

 
3.2.2 Cracòvia 

 

 
 

Dades més significatives 
Població 756.213 
Salari mig 710€ 
Taxa d’atur 4,5% 
Nº d’estudiants 117.300 
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Cracòvia té una superfíce de 32.700 hectàrees i una població de 756.213 habitants, 

que la situa en la tercera ciutat més gran després de Varsòvia i Lodz.  

Cracòvia és el cor creatiu de Polònia. Una ciutat vibrant, dinàmica i moderna, com la 

Barcelona d’Espanya. Un lloc on els joves volen viure i treballar. 

A més és una ciutat amb una enorme importància turística, cultural, ja que es 

considerada el principal centre d’educació superior del país i econòmica, ja que 

presentar una baixa taxa d'atur del 4,5%, només superior a Varsòvia i Poznan.   

En els últims anys, en aquesta ciutat s'han portat a terme nombrosos projectes per 

millorar la infraestructura del transport a la ciutat, amb la finalitat de poder formar part 

del grup de les seus de l'Eurocopa 2012 de futbol.  

Tot això juntament amb la presència a 10km del centre de l’aeoport, Juan Pablo II, i 

l’atractiu de les Zones Econòmiques Especials que generen molta demanda, fan que 

Cracòvia es configuri com un dels mercats residencial i d’oficines més gran de 

Polònia. 

 
3.3.3 Wroclaw 
 

 
 

Dades més significatives 
Població 634.160 
Salari mig 795€ 
Taxa d’atur 6,1% 
Nº d’estudiants 138.000 

 

Wroclaw està situat en una de les vies de transport més importants que uneix 

Dresden i Berlín amb Cracòvia i Ucraïna. Per tan, és com la València espanyola, una 

ciutat que es veu beneficiada per la seva estratègica localització i que es configura 

com un punt perfecte per a l’establiment d’empreses.  

A més, és la quarta ciutat més gran de Polònia en matèria de població, darrere de 

Varsòvia, Cracòvia i Lodz, amb 634.160 habitants.  
En matèria laboral destacar que en aquesta regió la taxa d'atur a mitjans del 2007 

era del 6,1% degut a la dificultat de contractar professionals amb experiència, pel 

que la ciutat va haver d’experimentar un augment dels salaris durant l’any passat per 

tal de captar els treballadors d’altres regions. 

També es necessari destacar que la presència de dos rius que travessen la ciutat, 

l’Odra i l’Olawa, planteja amenaces que afecten a inversionistes i compradors, degut 

a la dificultat de solucionar els problemes de transport de la ciutat. No obstant, 

Wroclaw és, igualment, una ciutat molt atractiva pels inversors, especialment els del 

sector de l’alta tecnologia que són els que la ciutat també s’esforça més a atreure. 

Entre 1998-2005 el valor de la inversió estrangera directa va arribar a un total de 

890.000 euros i s’espera que la competència continuï forta.  
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Al igual que la resta de ciutats poloneses l’esdeveniment de l'Eurocopa 2012 de 

futbol ajuda a accelerar el desenvolupament de la infraestructura de transport de la 

ciutat i a millorar la seva connexió amb altres nuclis urbans.  

Factors tals com la important reserva de mà d'obra qualificada, la bona 

infraestructura de carreteres, la presència d’un aeroport internacional a 9km del 

centre, la reputació turística de la ciutat, així com la presència de diverses zones 

econòmiques especials (SEZ) han creat una sòlida plataforma pel desenvolupament 

dels mercats d’oficines en l'àrea de Wroclaw. 

 
3.3.4 Poznan 
 

 
 

Dades més significatives 
Població 564.502 
Salari mig 700€ 
Taxa d’atur 3,8% 
Nº d’estudiants 135.700 

 

Poznan és una de les ciutats més grans i antigues de Polònia. La situació econòmica 

fa que sigui el segon mercat residencial de Polònia, només per darrera de Varsòvia. 

La ciutat es troba a mig camí entre Varsòvia i Berlín i històricament ha estat un dels 

centres més importants de comerç a Europa Central i Oriental. Encara que Poznan 

també destaca per ser el segon centre bancari més important del país. A més, que 

sigui un amfitrió de l'Eurocopa 2012 de futbol és de gran importància pel 

desenvolupament de la infraestructura urbana de la ciutat.  
Poznań té una població de 564.502 persones i és la sisena ciutat més gran de 
Polònia, darrere de Varsòvia, Lodz, Cracòvia, Wroclaw i Tri-city.  
També destaca per ser, juntament amb Varsòvia i Cracòvia una de les seus 
acadèmiques més reconegudes del país.  
Des del 2006, està immersa en un accelerat creixement econòmic i la situació del 
mercat de treball és estable amb una taxa d'atur del 3,8% a mitjans de 2007.  
Poznan també es beneficia de la presència de Zones Econòmiques Especials que 
atrauen a molts inversors i de la presència d’un aeroport a 7km del centre que facilita 
les comunicacions amb 9 països europeus. 
 
3.3.5 Tri-city 
 

 
 

Dades més significatives 
Població 747.258 
Salari mig 795€ 
Taxa d’atur 4,6% 
Nº d’estudiants 89.000 
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Tri-City és la principal aglomeració urbana del nord de Polònia. Dins els límits 

administratius de les seves tres ciutats s'estén a més de 415 km2 i té una població 

de 747.258 habitants, que la fan la cinquena àrea metropolitana més poblada del 

país, darrere de Varsòvia, Cracòvia, Lodz i Wroclaw.  

La ciutat també destaca per diposar d’una mà d’obra d’alta qualitat, que juntament 

amb les millores que s’han realitzat en les infraestructures i la excel·lent comunicació 

que té per mar i aire, gràcies a disposar del port més important del país i d’un 

aeroport a 10km del centre ajuda a atreure molts inversors cap a aquesta regió. 

 

I una prova d’això és que actualment existeix la planificació d’un gran volum de nous 

projectes, encara que l’existència d’inversions de qualitat és reduïda.   

Les tres ciutats que formen Tri-City, Gdansk, Gdynia i Sopot són bastant diferents. 

L’administració de cadascuna és un organisme independent que implementa les 

seves polítiques d'ús del sòl i estableix i opera el seu propis organismes. Pel que fa a 

la superfície de sòl coberta amb plans urbanístics Gdansk és un dels capdavanters, 

mentre que la cobertura en Gdynia és relativament baixa. També, pel que fa a la 

taxa d’atur aquesta varia de 3,5% a Sopot al 4,6% a Gdansk a mitjans de 2007. 

Tri-City és especial en molts aspectes, és l’única ciutat de Polònia amb estructura 

lineal degut a les limitacions geogràfiques de la seva ubicació, ja que es troba entre 

el mar i una sèrie de pujols subjectes a reglamentacions de protecció del paisatge. 

També única és la ubicació del seu centre en la part oriental dels afores de la ciutat, 

el que fa que sigui única, altra vegada, per la disponibilitat de sòl urbanitzable en les 

proximitats del centre de la ciutat.  
Dins de Tri-city, s’ha de destacar com a oportunitat inversora la ciutat marítima de 
Gdansk, l’anomenada perla del Bàltic, que és un dels últims descobriments amb 
futur dels analistes de la promoció immobiliària. De manera que, en un termini de 
dos o tres anys ocorrerà algo semblant al que ha succeït en les principals localitats 
del país. 

 
3.3.6 Lodz 
 

 
 

Dades més significatives 
Població 758.343 
Salari mig 625€ 
Taxa d’atur 10,2% 
Nº d’estudiants 116.600 

 

Lodz està situat en el centre de Polònia, en l'encreuament de les principals rutes de 

trànsit d’oest a est i de sud a nord. La seva superfície és de 294,4 km2 i la seva 

població de 758.343 habitants, el que fa que sigui la segona ciutat més gran de 
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Polònia en matèria de població. Lodz també destaca per ser una ciutat important des 

del punt de vista industrial i comercial, encara que pel que fa al potencial econòmic, 

es situa per darrere de les altres grans ciutats, presentant un atur del 10,2%. No 

obstant, la creació d’una Zona Econòmica Especial i les grans expectatives de 

creixement en molts productes d’inversió, millora la situació econòmica del país fent 

que augmenti cada vegada més l’interès dels inversors internacionals per aquesta 

ciutat. 

Lodz també es posiciona molt per darrere dels líders en termes de la construcció 

d'habitatges, ocupant la dècima posició del país. No obstant, la gran pròximitat i la 

bona comunicació amb Varsòvia, està provocant un augment de la migració des de 

la capital, creant-se així una oportunitat de que la ciutat es converteixi en una forta 

base de suport per a Varsòvia. A més disposa d’un aeroport a 6km del centre de la 

ciutat conectat amb les grans capitals europees, el que li dona un valor afegit per a 

convertir-se en una regió amb un gran potencial d’inversió.  

 
3.3.7 Katowice 
 

 
 

Dades més significatives 
Població 313.948 
Salari mig 785€ 
Taxa d’atur 4,2% 
Nº d’estudiants 143.400 

 
Katowice és la capital de la regió de Silesia, que és la zona urbana més gran de 
Polònia amb 2,8 milions d’habitants. La ciutat té una població de 313.948 persones i 
la seva taxa d'atur registrada a mitjans de 2007 era del 4,2%.  
Katowice és la zona més rica de tota Polònia, amb una gran tradició industrial que fa 
que s’estigui convertint en un dels principals centres de comerç del país. També es 
caracteritza per disposar d’una bona infraestructura i una bona conexió de transport 
amb les altres regions del país. I per la comunicació internacional disposa d’un 
aeroport a 23km del centre que l’uneix amb 13 països europeus.  
El mercat residencial presenta moltes oportunitats, ja que a Katowice es troben 
sucursals de diverses companyies internacionals i a més els preus a la ciutat encara 
no han experimentat un llarg recorregut. A tot això, s'afegeix el ganxo turístic d'una 
regió muntanyenca i la disponibilitat, al igual que la resta de ciutats, d’una Zona 
Econòmica Especial. Per tant, ambdos aspectes afegeixen més incentius als 
inversors a les aspiracions promotores en aquesta ciutat, en la que s’espera que 
augmentin notablement el volum d’inversió degut a la disponibilitat d’espais per 
desenvolupar nous projectes.  
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Després d’analitzar les ciutats on es concentra el màxim atractiu immobiliari resulta 

interessant fer un balanç de les principals variables analitzades per tal de disposar 

d’una idea de la situació de cada una d’elles. 
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3.3 Què?  

 

3.3.1 Mercat residencial 

 

3.3.1.1 Polònia 

a) Demanda 

Des de l’entrada de Polònia a la UE, el mercat residencial ha experimentat un fort 

augment de la demanda com a conseqüència de diversos factors demogràfics, 

psicològics, econòmics i laborals. A nivell demogràfic, pel baby boom dels anys 80 i 

per l’augment del fluxe migratori dels pobles a les ciutats. A nivell psicològic, per la 

creença de que els preus pujarien indefinidament. A nivell econòmic, pel creixement 

del poder adquisitiu i per l’augment en la consessió dels crèdits hipotecaris. I a nivell 

laboral, per l’augemnt en la creació de nous llocs de treball.   

Tots aquests factors, el que han 

provocat és una concentració de 

la demanda especialment en les 

grans ciutats, les quals oferien 

millors condicions laborals i 

econòmiques. Per aquest motiu, 

la quota de mercat més gran es 

situa a Varsòvia, seguida de 

Cracòvia i Tri-city. 

 

Però, actualment aquesta situació està canviant, ja que, el continu augment dels 

preus per sobre dels ingressos personals, ha restringit l’accès a l’habitatge a molts 

polonesos. De manera que, un ciutadà mig, en el 2006 podia adquirir, a partir del 

seu salari anual, tan sols 4-7 m2, en comparació dels 7-10 m2 de 2005.   

Per tant, es pot dir que, l'any 2007 ha portat canvis evidents en el mercat d’habitatge 

nou a Polònia.  

L'índex d'absorció ha caigut molt a baix, al igual que també ho ha fet la taxa 

d'augment de preus. Aquesta ha estat una tendència generalitzada a tot el país, 

excepte en algunes ciutats petites com Olsztyn, Rzeszów, i Szczecin en les que s’ha 

produït una reactivació dels seus mercats.  

La demanda també s’ha vist afectada pel relantiment del creixement dels preus i la 

incertesa dels mercats financers mundials el que ha donat lloc a una disminució de 

l’interès de la compra d'habitatges per a la inversió i l'especulació.  

 

 

Quot a de mercat  en les cinc ciut at s més act ives de Polònia, 2006 (Font : 
JonesLang LaSalle)
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A aquest canvi en la tendència ascendent de la demanda també hi ha contribuït 

d’una manera decisiva la reducció de la disponibilitat dels préstecs des del segon 

semestre del 2006, i els augments de les taxes sobre els interessos reportats pels 

préstecs.  

A més a més, a curt temini s’esperen nous augments dels tipus d'interès i dels 

marges, degut a la influència que pot generar la crisi de les hipoteques subprime 

dels EUA i que probablement acabi inspirant als bancs polonesos a treballar amb 

més precaució en la concessió de préstecs per a les compres especulatives i en 

l’axigibilitat d’un mínim de contribució pròpia. No obstant això, les perspectives de 

creixement del mercat de préstecs encara són optimistes. 

Les rectificacions dels reglaments efectuades també poden tenir alguns efectes 

sobre les condicions del mercat. Una d’elles és una mesura contra l'especulació 

imposada des de principis de 2007 que grava amb un 19% els increments de valor 

dels béns revenuts en un període de cinc anys des de la seva compra original.  

 

De manera que, com a conseqüència de les pujades del tipus d'interès, de la 

possible ralentització de la taxa de creixement econòmica, de la disminució gradual 

de les inversions i de la retirada dels compradors especulatius del mercat pot fer que 

la demanda disminueixi, provocant una estabilització dels preus. Així que, els 

fenòmens fins ara experimentats poden significar l'inici d'un clar canvi de la relació 

demanda / oferta, encara que el panorama econòmic preveu que la demanda tornarà 

a superar l’oferta a llarg termini. 

 

b) Oferta 

L’oferta residencial, al igual que la demanda, també es concentra majoritàriament en 

les cinc ciutats poloneses amb les millors condicions econòmiques, ja que, en el 

2006 al voltant del 25% dels nous apartaments es van lliurar a Varsòvia i un 32% 

van ser construïts a Cracòvia, Poznan, Wroclaw i Tri-City.  

No obstant, la falta de plans urbanístics ha fet que el sector residencial s’hagi 

desenvolupat amb major dinamisme en els llocs on existia major disponibilitat de sòl 

urbanitzable. 

 

Les diferències9 del mercat residencial entre Varsòvia i la resta de les principals 

ciutats s'han aprofundit desde l’inici de la dècada dels ‘90. Mentre que la construcció 

anual a Varsòvia arriba a les 12.000 unitats, a Cracòvia, Poznan, Wroclaw, o Tri-City 

són lliurats solament de 2.000 a 5.000 unitats a l'any.  
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Però, a més d’aquestes ciutats, en destaca una sisena, Lodz, la qual en els dos 

últims anys ha començat a atreure l’interès dels promotors. Ja que, tot i que en 

termes del nombre d'apartaments construïts en el 2006, Lodz es va classificar en la 

dècima posició de Polònia, la seva grandària i el mercat potencial que presenta, fan 

que sigui interessant de tindre-la present e incloure-la en l’anàlisi. 

 

Dins l’oferta dels mercats residencials també hem de destacar dues noves 

tendències. Per una banda, el canvi en la tipologia del nous projectes, ja que, com a 

conseqüència de la llarga durada dels procediments de sol·licitud dels permisos de 

construcció i de l'increment del preu dels terrenys urbanitzables, els promotors han 

augmentat la densitat de les urbanitzacions amb altures de 5-6 pisos per a 

maximitzar els beneficis. I per l’altra, la disminució de les cooperatives de l'habitatge i 

l’augment dels promotors internacionals, excepte en els mercats més petits, els 

quals continuen dominats pels promotors locals. Aquest augment dels promotors 

internacionals ha tingut lloc ja que, les rendibilitats que s’obtenen en el mercat 

polonès continuen sent més elevades que en els països d’origen, tot i el constant 
creixement dels preus.  
 

Pel que fa al volum d’oferta global del 

país, segons les dades oficials, en el 

2004 es van acabar 108.100 cases, en 

el 2005, la xifra va pujar sensiblement 

fins als 114.400 immobles acabats i 

s’espera que el velocímetre del mercat 

continuï registrant canvis a l'alça.  

 

 
3.3.1.2 Varsòvia  

a) Demanda  

La condició demogràfica a Varsòvia afavoreix el dèficit d'habitatge degut al gran 

volum de compradors potencials formats per les 29.000 persones entre 20 i 35 anys i 

pel gran volum d’immigrants atrets per les millors condicions laborals i d’educació 

que ofereix la ciutat. No obstant, la demanda es troba amb una barrera molt 

important com a conseqüència del continu augment dels preus. Ja que, actualment 

la relació entre el cost de la vivenda i els ingressos s’ha invertit, convertint-se en un 

desavantatge pels compradors. En el Q3 del 2007 el salari mig podia comprar al 

voltant de 0,44 metres quadrats d’un apartament estàndard a Varsòvia.  
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Els compradors d'apartaments com a inversió representen una part considerable de 

la demanda del mercat de Varsòvia especialment en aquells moments en els que 

preus estaven augmentant més. Però el canvi de situació fa que els compradors 

s’hagin tornat més cautelosos i prefereixin anar cap a altres ciutats amb millors 

condicions de preus.  

 

b) Oferta   

El nombre d'apartaments disponibles a Varsòvia va augmentar significativament en 

el 2005 arribant al segon valor més alt dels últims anys, amb 14.400 unitats, en el 

2006 es va aconseguir una xifra semblant amb 13.700 unitats i per aquest any 

s’esperen nous augments, ja que només en el primer semestre l’oferta residencial ja 

ha superat les 9.000 unitats. Pel que fa al nombre d’habitatges construïts fora dels 

límits de la ciutat però dintre de l'àrea metropolitana, la xifra es troba entorn dels 

3.000 i 4.000 unitats anuals.  

Les limitacions més importants a l'augment de l'oferta són el baix rendiment de les 

administracions municipals de Varsòvia, degut al gran dèficit de plans urbanístics 

d'ús del sòl i als constants retards en el procés d'adquisició de permisos per a nous 

projectes. Actualment els plans urbanístics vàlids sol abarquen el 17% de la ciutat, el 

que redueix significativament la quantitat de sòl disponible.  

Després d'un període de gran creixement dels preus, aquests s’estan estabilitzant. 

En el Q3 del 2007, el preu mig10 era de 2.273 €/ m², és a dir, un 4,3% més que en 

Q2 i un 13,3% més que en el 1er quatrimestre de 2007.  

L’oferta a Varsòvia es concentra a la banda esquerra del riu, principalment al llarg de 

la línia de metro existent, en els districtes de Mokotów, Białołęca i Wilanów, tot i que 

molts projectes també es van oferir en Wola i Bemowo.  

El valor total de mercat dels nous apartaments a la venda en tota la ciutat en el 2007 

s’estima en gairebé 2,56 bilions d’€ i s’espera que augmenti encara més en el 2008.  

 

 

3.3.1.3 Cracòvia 

a) Demanda  

La favorable demografia i l’avantatjosa situació econòmica de Cracòvia potencia la 

demanda residencial a la ciutat. Encara que la població dins els límits de la ciutat es 

manté estable, la població en tota l'àrea metropolitana ha crescut a un ritme cada 

vegada major.  
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El terme mig de la població entre 20-35 anys d'edat ascendeix a 13.500 habitants, 

mentre que la mitjana anual de l'oferta residencial està per sota de les 5.000 unitats.  

Igual que en altres ciutats, el patrimoni d'habitatges existent a Cracòvia no és 

suficient per a cobrir aquestes necessitats, però a més a més, en aquesta ciutat 

gairebé 1/3 dels apartaments es van construir fa més de 60 anys, de manera que es 

requereixen grans despeses de capital per la seva millora.  

Encara que el PIB per cápita a Cracòvia és més de la meitat de la mitjana nacional, 

els preus d'apartaments a Cracòvia continuen creixent a una taxa més alta que la 

remuneració mitja, de manera que en el Q3 del 2007 el salari mig podia comprar uns 

0,4 metres quadrats d’un apartament de preu mig, mentre que en el 2003 aquest 

índex d’accessibilitat era del 0,78. 

 

b) Oferta  

De 1997 a 2005 es van acabar a Cracòvia de 3.000 a 4.500 apartaments anuals, 

mentre que durant el 2006 la construcció d'habitatges va arribar a les 6.600 unitats. 

Aquesta tendència a l'alça del nombre de permisos de construcció d'apartaments 

anuncia favorables perspectives pel desenvolupament futur del mercat residencial a 

Cracòvia. Segons estimacions en cadascun dels pròxims dos anys seran llançats al 

mercat 8.000 apartaments.  

Els preus dels habitatges11 entre el Q2 i el Q3 del 2007 es situen entre els 1.795 i els 

2.051 €/ m², en terme mig, és a dir, un 10% més elevats que entre el Q1 i el Q2 del 

2007.  

L’oferta de nous apartaments en el Q3 del 2007 a Cracòvia es concentra clarament 

al centre de la ciutat, en els districtes de ÂródmieÊcie i les parts adjacents de 

Podgórze, Krowodrza i Nowa Huta, a l’àrea sud-oest de la ciutat, en els districtes de 

Dębniki i Łagiewniki i a l’àrea nord-oest en Prądnik Białi i Bronowice. Ja que, les 

zones occidental i oriental de la ciutat no resulten tan atractives pels promotors. 

El valor de mercat de Cracòvia en el 2006 va superar els 0,43 bilions d’€ arribant a 

un nivell fins a quatre vegades major que en anys anteriors i segons les estimacions 

en el 2007, el mercat pot arribar al seu valor rècord de 0,64 bilions d’€, com a 

resultat del ràpid augment de la construcció i l’augment sense precedents dels preus 

de l'habitatge.  
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3.3.1.4 Wroclaw 

a) Demanda  

Molts dels indicadors econòmics com el PIB per càpita, la taxa d'atur, o el nivell de 

sous situen a Wroclaw en la quarta o cinquena posició entre les ciutats més 

importants de Polònia. No obstant això, l'avantatjosa ubicació de la ciutat i la bona 

accessibilitat del transport, així com l’eficiència de l’administració local, pot afavorir la 

seva millora econòmica fent que pugi posicions dins aquest rànquing.  

Des de 2005 els preus dels apartaments han crescut per sobre de la renta dels seus 

habitants, de manera que, en el Q3 de 2007 el salari mig sol podia comprar 0,4 

metres quadrats, mentre que només fa tres anys es podia comprar 0,8 metres 

quadrats del preu mig d’un apartament.  

El creixement de la població ha estat negatiu en la ciutat, encara que moltes 

vegades ha estat compensat per les onades d’immigració.  

La població compresa entre els 20 i 35 anys ascendeix als 11.000 habitants en 

terme mig, mentre que l'oferta mitja anual és inferior a les 3.000 unitats.  

No obstant, a diferència de la resta de Polònia, l'actual oferta d’habitatges de qualitat 

a Wroclaw és més alta, ja que al voltant d’1/3 dels apartaments, construïts en el 

1970 i 1980 es troben en torres de blocs prefabricats.  

 

b) Oferta  

L’oferta d'habitatges a Wroclaw ha estat objecte d'importants fluctuacions en les 

últimes dècades. En el 2006, els promotors van llançar al mercat 3.400 unitats, però 

les previsions diuen que en el 2007 i el 2008 l’oferta ascendirà a 4.600 i 5.200 

apartaments, respectivament.  

El nombre de permisos de construcció expedits ha augmentat ràpidament en els 

últims tres anys, en el 2005 es van permetre un nombre de llicències per a la 

construcció d’apartaments 2,5 vegades superior a les de 2003, i en el 2006 aquest 

nombre va augmentar un 55,6% fins a un nivell excepcionalment de 8.100 permisos.  

Els preus dels apartaments nous12 en el Q3 del 2007 han estat un 9,6% superiors als 

del Q2 del 2007, és a dir, el preu mig es situa als 1.998 €/ m².  

Els nous apartaments ofertats a Wroclaw es van reunir principalment en el cinturó de 

Stare Miasto al sud de la ciutat en els districtes de Krzyki i Fabryczna, tot i 

l’existència també d’un petit grup de projectes al nord-oest de la ciutat.  

El valor de mercat es va duplicar durant 2006 i s’espera que es tripliqui durant el 

2007 superant els 0,51 bilions d’€, encara que es preveu que les taxes de 

creixement anirant reduint-se. 
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3.3.1.5 Poznan 

a) Demanda  

El creixement negatiu de la població, juntament amb el saldo negatiu de migració 

han donat lloc a una lenta però constant disminució de la població a Poznan, de 

590.000 habitants en el 1990 a 567.000 en el 2006. No obstant això, s’espera que el 

segon boom demogràfic que va tenir lloc en els anys ‘80 entri a l'edat adulta i faci 

augmentar la pressió de la demanda. 

El parc d'habitatges disponibles és de qualitat baixa, ja que gairebé 1/4 dels 

apartaments daten d’abans de la Segona Guerra Mundial i solament un 12% del 

parc residencial es va construir durant el 1989 i 2002.  

 

La demanda d'habitatge està conduïda per les condicions del mercat laboral locals, 

de manera que, Poznan es veu afavorida ja que ocupa el segon lloc després de 

Varsòvia en termes de millor taxa d'atur, amb un 3,9% a mitjans de 2007. 

La proporció entre el salari mig i el preu mig metre quadrat d'un apartament nou, 

entre 2000 i 2005 era de 0,84 i 0,89. Però més endavant, a causa d’un important 

augment dels preus, aquesta proporció va caure a 0,4.  

 

b) Oferta  

En els últims sis anys han estat construïts anualment uns 2.900 apartaments de 

mitjana no obstant, les previsions pel 2007 preveuen augmentar significativament 

l’oferta d’habitatges al voltant de les 3.500 unitats residencials. Les quals, 

majoritàriament són habitatges unifamiliars, degut a la bona xarxa de transport a la 

ciutat i amb els seus voltants. 

La taxa d'augment de preus a Poznan va ser molt menor que a la resta de Polònia, 

però les previsions apunten a un canvi. Ja que s’ha iniciat una nou projecte de més 

de 200 apartaments a uns preus sense precedents a Poznan de 3.846 i 4.102 €/ m², 

que ha animat a altres promotors a llançar al mercat habitatges de gamma alta.  

En el Q2 del 2007 el terme mig dels preus13 a Poznan va arribar a 2.267 €/ m² 

superant fins i tot el nivell de Varsòvia.  

Actualment el 20% dels habitatges disponibles en Poznan són apartaments de 

gamma alta, de manera que es comprova el canvi radical que ha experimentat 

l'oferta de nous habitatges en aquesta ciutat, on aquest tipus de projectes fins al 

2006 eren puntuals.  

L’oferta a Poznan es localitza principalment en el centre de la ciutat, a Stare Miasto, 

Nowe Miasto així com en Jeyce, Grunwald i Wilda.  
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El valor anual del mercat de l'habitatge a Poznan sempre s'ha mantingut a un nivell 

baix, i només en el 2001 va excedir els 89,74 milions d’€. Això va canviar 

radicalment en el 2005, on el valor de mercat va créixer gairebé el doble, passant de 

64,87 a 128,46 milions d’€. I actualment s'estima que el valor de mercat en el 2007 

sigui de nou més del doble, arribant al voltant de 0,43 bilions d’€. 

 

 

3.3.1.6 Tri-city 

a) Demanda  

El grup bàsic de compradors d’apartament nous està format per la població jove 

d’entre 20 a 35 anys que a Tri-City ascendeix a 7.700 persones. No obstant, a causa 

de l’ubicació costanera de la ciutat també són molt importants els inversionistes 

estrangers situats a Sopot, Gdansk o Gdynia.  

Les condicions econòmiques avantatjoses que presenta la ciutat poden considerar-

se com bons símptomes pel creixement futur del mercat residencial en aquesta 

regió. Però igual que en altres ciutats, l’accessibilitat a l’habitatges també ha 

disminuït. Durant els anys 2000-2004 els habitants de Tri-City estaven, en aquest 

sentit, en millors condicions que la resta de grans ciutats, ja que el salari mig podia 

comprar des d’1 fins a 1,08 metres quadrats de la mitjana del preu dels apartament a 

Tri-City. Però, des de 2005, aquest índex s'ha deteriorat molt i, en conseqüència, al 

febrer de 2007, el salari mig només podria comprar una mica més de 0,4 metres 

quadrats de mitja.  

No obstant, l’atractiu econòmic, cultural i mediambiental de Tri-city, fa que les 

perpectives apuntin a curt termini a un augment de la demanda d'apartaments de 

luxe, ja que les zones costaneres atrauen sempre més turistes i inversions amb gran 

potencial econòmic.  

 

b) Oferta 

En el 2006 es van acabar a Tri-City 4.790 apartaments i segons les previsions en el 

2007 l’oferta entre promotors i cooperatives serà al voltant dels 4.200 apartaments, 

mentre que les perspectives pels pròxims anys, és que el nombre d'apartaments 

superi les 5.000 unitats. El tipus predominant que opera l’oferta en aquesta regió són 

els inversors, que en el 2006 van aportar el 86% del total de l’oferta residencial, 

mentre que, fa set anys, el 80% del mercat pertanyia a les cooperatives d'habitatge. 

La majoria dels apartaments es construeixen a Gdansk, mentre que el volum de la 

construcció d'habitatges a Sopot és més modesta, degut principalment al dèficit de 

sòl urbanitzable.  
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Els preus dels apartaments nous14 en oferta entre el Q2 i el Q3 del 2007 van 

augmentar un 4,6%, arribant als 2.006 €/ m² en terme mig. 

Els preus dels apartament a Tri-City dependran de la distància des de la costa. 

Normalment, com més lluny del mar, menor serà el preu. La majoria de les vivendes 

més barates s'ofereixen a la regió sud-oest de Gdansk. A Sopot ja des de 2003 

només s’ofereixen apartaments de gamma alta. I pel que fa a l’oferta de torres 

residencials, actualment sol n’existeix una, la “Torre del Mar” situada al port de 

Gdynia.  

El valor de mercat de la ciutat ha estat creixent constantment. En el 2007 es preveu 

qure s'arribarà als 0,51 bilions d’€, gairebé el doble que fa un any i segons les 

estimacions el creixement continuarà de la mateixa manera en el 2008.  

 

 

3.3.1.7 Lodz 

a) Demanda  

Des de fa uns anys, Lodz està enregistrant una balança negativa de migració que 

juntament amb els creixements negatius de la població ha provocat una disminució 

de la pressió de la demanda. No obstant això, l’oferta residencial és encara molt 

inferior a la demanda, la qual té 12.000 persones dins el seu grup principal de 

potencials compradors entre 20 i 30 anys.  

Els habitants de Lodz guanyen menys que en les altres grans ciutats, el que fa que 

el seu poder de compra sigui menor. Aquest baix nivell de la remuneració és al 

mateix temps, un ganxo pels inversors que busquen zones amb mà d’obra barata. 

De 2002 a 2006, al igual que en altres ciutats, l’accessibilitat dels compradors a 

l’habitatge s’ha deteriorat. En l'actualitat, el salari mig a Lodz pot comprar només 

0,42 metres quadrats d'apartament en el mercat primari.  

  

b) Oferta  

Mentre la majoria dels mercats de les grans ciutats poloneses experimenta un gran 

creixement, la producció d'habitatges a Lodz fins al moment s’ha mantingut estable 

al voltant dels 1.200 apartaments anuals. Encara que, s’estima que en el 2007 els 

promotors i les cooperatives d’habitatge arribin a la xifra rècord de les 1.330 unitats, i 

que en els pròxims anys l'oferta s'estabilitzi en uns nivells superiors a les 2.000 

unitats anuals.  

L’oferta a Lodz està concentrada en uns pocs promotors, ja que entre deu 

companyies representen el 71% de l’oferta residencial de la ciutat.  
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Lodz va experimentar en el 2006 un gran augment dels preus, del 41,3% fins arribar 

als 1.056 €/ m². Però aquesta tendència ascendent va continuar dutant la primera 

meitad del 2007, de manera que, en el Q3 del 2007 el preu mig dels apartaments 

nous15 es situava a 1.503 €/ m². Aquesta taxa d'augment de preus experimentat a 

Lodz en el 2006 va ser el resultat del llançament al mercat d’una nova tipologia de 

projectes, basada en lofts, els quals anaven dirigits a atreure l'interès dels inversors 

estrangers.  

Fins al 2006, el valor total de mercat a Lodz no havia superat els 38,46 milions d’€ 

anuals. No obstant això, durant l'any 2007 es preveu que el valor de mercat arribi al 

voltant dels 161,53 milions d’€ i que en el 2008 superi els 230,76 milions.  
 

 

Després d’analitzar el mercat residencial és interessant fer un balanç de la situació 

de la demanda i l’oferta en cada una de les ciutats. 

Pel que fa a la demanda, hem de destacar els dos paràmetres que més influeixen la 

generació d’un gran volum de demanda: 
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Accessibilitat a l'habitatge 2007

0,44

0,4 0,4

0,42

0,4 0,4

0,38

0,39

0,4

0,41

0,42

0,43

0,44

0,45

Varsòvia Cracòvia Wroclaw Lodz Poznan Tri-city

(P
re

u 
m

ig
/ s

ou
 m

ig
)

 
 

Pel que fa a l’oferta, són tres els principals parametres que la condicionen: 
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3.3.2 Mercat d’oficines 

 

3.3.2.1 Polònia 

a) Demanda 

Encara que a dia d'avui el mercat residencial és molt atractiu a Polònia també es 

necessiten més oficines i més parcs empresarials. Aquest mercat ja té un 

desenvolupament molt dinàmic al país, no obstant, les necessitats són tan grans que 

les perspectives pels nous inversors encara són molt interessants.  

 

A principis dels anys ‘90 es va intensificar a Polònia la demanda d'oficines 

modernes, una tendència que s’ha mantingut fins al dia d'avui, propiciada pel ràpid 

creixement econòmic del país durant els últims dos anys.  

La demanda més gran es troba a Varsòvia, encara que, desde l’any 2000, s'observa 

un creixent interès dels inversors internacionals per altres ciutats amb grans 

potencials de desenvolupament com Cracòvia, Wroclaw, Katowice, Lodz, Poznan, 

Gdansk i Gdynia. I un dels principals factors que determinen el seu interès per 

instalar-se en aquest país és la presència d’una mà d’obra qualificada i barata.  

No obstant, la demanda també prové de les empreses locals les quals busquen 

espais d'oficines de bona qualitat com a element fonamental per assolir major 

credibilitat i posicionament en el mercat.  

L'any passat el mercat d’oficines a Polònia va registrar la major quantitat 

d'operacions d'inversió de la història, 50 operacions, amb un volum de negoci que 

ascendeix a més de 2,2 bilions d’euros. No obstant, entre gener i agost de 2007 tot i 

que s’han registrat 29 transaccions, el volum de negoci total solament és de 858 

milions d’euros, per tant, l'activitat és més baixa que l'any passat, però similar a la 

del 2005. Per contra, s’observa un augment del nombre de transaccions en les 

ciutats secundàries encara que aquestes només representen al voltant del 15% del 

total del volum d'inversió d'oficines. 

Els analistes de diverses consultores miren amb optimisme el desenvolupament del 

mercat d'oficines a Polònia, ja que, tot i les perpectives d’una disminució de l’oferta 

com a conseqüència de la lleugera ralentització de l'activitat inversora, s’espera que 

el ràpid creixement econòmic que està experimentant del país continuï atraient a 

moltes companyies multinacionals a instaurar el seu negoci.  
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b) Oferta  

Pel que fa a les oficines modernes16, Varsòvia clarament domina amb el 71% de la 

quota total d’aquesta tipologia d'oficina, seguida per Tri-City amb un 7%, Cracòvia 

amb un 6% i Wroclaw amb un 5%.  

Entre 2000 i 2003 es va augmentar considerablement el desenvolupament del 

mercat d’oficines a Polònia amb uns 560.000m2 de superfície d’oficines modernes 

acabades, la majoria de les quals es situaven a Gdansk, Gdynia i Cracòvia.  

Però aquesta situació d’amplia oferta17 va canviar a partir del 2004, quan els elevats 

ritmes de demanda a Polònia, van coincidir amb un baix nivell de terminació d’espais 

d’oficines, provocant que la demanda absorvís ràpidament les existències i que les 

taxes de vacants es reduíssin entre el 0,3% de desocupació a Cracòvia i el 6,8% a 

Lodz. No obstant, aquesta situació s’espera que canviï entre 2008 i 2009, quan es 

preveu que es lliurin al mercat aquells projectes d’oficines que actualment estan en 

construcció. Els canvis es notaran especialment a Varsòvia i Wroclaw on està previst 

que entrin en el mercat 394.000m2 i 107.000m2 d’espai d’oficines18, respectivament.  

 

Però, de moment, les ciutats que presenten 

una millor relació disponibilitat laboral i 

d’oficines són Lodz, Katowice i Poznan, 

mentre que Cracòvia, Wroclaw i Tri-city és 

troben en inferiors condicions. No obstant, 

a continuació  estudiarem cada una d’elles 

més detalladament. 

 

 

3.3.2.2 Varsòvia 

a) Demanda  

La demanda d’oficines a Varsòvia és molt forta, tal i com es demostra amb una 

absorció de 410.300m2 en el 2006 i de 350.000m2 solament entre el Q1 i el Q3 del 

2007. Aquest any pot suposar un altre any rècord pel que fa a la quantitat d'espai 

d'oficines arrendades, ja que la previsió total és de 470.000 a 480.000m2. Per això 

no és d’extranyar que el rati de desocupació hagi disminuït un 4.5% respecte el 

2006, situant-se a finals del segon trimestre del 2007 en un 12.5%. 

 

                                                 
16 Anex 16 
17 Anex 17 
18 Anex 18 
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La demanda està principalment generada pel sector bancari i financer com per 

exemple el Banc Mil·lenni, per la indústria manufacturera com Johnson & Johnson i 

pels serveis a les empreses com PricewaterhouseCoopers. I la tipologia més 

demandada a Varsòvia són les superfícies de 1.042m2, que comparades amb els  

731m2 en el 2006 i els 681m2 en el 2005, demostren la major confiança que tenen 

les empreses en el país.  

 

b) Oferta  

A mitjans del 2004, la superfície total d'oficines modernes a la capital va arribar als 

2,25 milions de m2, dels quals el 41% es trobaven en el centre de la ciutat, en la 

coneguda “Àrea Central de Negocis” (COB). Però, en el 2006, aquesta oferta es va 

veure ampliada amb el lliurament d’importants edificis per a ús d'oficines com el 

Metropolitan, dissenyat per Norman Foster, l’International Business Center, Saski 

Crescent, Liberty Corner i altres, que sumen una superfície total de 178.500 m2, el 

54% d'ells en la COB.  

Actualment, l’oferta d'espai d'oficines modernes a Varsòvia és de 2,65 milions de m2, 

de les quals el 40% es troben en el centre de Varsòvia i el 60% en llocs no centrals.  

En la primera meitat del 2007 van ser facilitats 101.000 m2 d'oficines noves, de les 

quals el 71% ja estan llogades. I s’espera que a l’acabar l’any la xifra ascendeixi a 

més de 210.000 m2 de superfície d'oficines modernes, de les quals un 63% estaran 

situades fora del centre.  

L'oferta d’oficines a Varsòvia augmentarà notablement entre 2008 i 2009 quan  

s’estima que entrin en el mercat 394.000m2 i 435.000m2, respectivament. De les 

que, el 94% de les oficines previstes per lliurar-se durant el 2008 i el 76% de les de 

2009 seran per a les zones no centrals.  

La raó darrere d'aquesta nova distribució geogràfica de l'oferta és la limitada 

disponibilitat de llocs adequats en el centre, els preus del sòl, així com qüestions 

d'aparcament. Per, tan no és d’extranyar que la nova oferta d’oficines s’allunyi del 

centre i tendeixi cap al sud de la ciutat, principalment a la zona de Mokotów i una 

altra part al sud-occidental, a la zona de Jerozolimskie.  

 

Però si ara comparem el mercat d’oficines a Varsòvia amb la resta de ciutats 

poloneses salta a la vista la gran desproporció existent19, no obstant, si la comparem 

amb la de les ciutats d'Europa Occidental es queda endarrerida, ja que en elles es 

donen 5,02 m2 d’oficines per habitant, mentre que a Varsòvia només 1,2 

m2/habitant.  

                                                 
19 Anex 19 



 
 
42

3.3.2.3 Cracòvia  

a) Demanda  

Cracòvia és la ciutat, després de Varsòvia, que absorveix major interès de les 

empreses internacionals. Entre les empreses que han entrat en la ciutat destaquen 

Motorola, Shell, IBM, Bayer, Philip Morris, KPMG, Lufthansa, Indesit o Electrolux. 

Pels propers anys s’espera que la demanda segueixi aquests nivells tan elevats, ja 

que, de l'espai lliurat en el H2 2007 gairebé el 100% ja han estat llogades i de les 

previstes pel 2008 més de 30%. De manera que, actualment el mercat d’oficines 

està molt saturat, existeix poca disponibilitat d’oficines en el centre de la ciutat i els 

nous entrants es troben amb dificultats per accedir-hi, ja que, la taxa de vacants 

existents en els edificis d'oficines a Cracòvia és de 0,3%. No obstant, aquesta 

situació no és preocupant, ja que pel 2008 i 2009 s’espera un escenari més 

favorable pels llogaters degut a la gran quantitat de projectes que actualment estan 

en construcció, especialment a fora del centre de la ciutat.  

 

b) Oferta 

A Cracòvia el total de la superfície d'oficines va arribar a finals del 2003 als 650.000 

m2, dels quals, un 16% ho constituïen oficines de classe A.  

En l'actualitat, l’existència total d’oficina moderna a Cracòvia és de 225.200m2 de les 

quals el 79% han estat desenvolupades de forma especulativa. Entre els edificis 

d’oficines20 més importants de Cracòvia destaquen el Centum Biurowe Lubicz, Nowa 

Kamienica, Cracovia Business Park Zabierzów, GTC complex d'oficines, Centrum 

Biurowe Euromercado i, en menor dimensió, Buma oficina parc.  

Aquest 2007 només entraran al mercat de noves oficines uns 44.000m2, mentre que 

s’espera que es millori l’oferta en el 2008 amb un total de 104.000m2 i uns altres 

76.000m2 previstos pel 2009.  
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Resum de la situació del mercat d’oficines a CRACÒVIA 
Estoc d’oficines modernes 200.700 
Disponibilitat actual 7.700 
Rati de desocupació  3,7% 
Oferta nova des de 2006 54.200 
Oferta en construcció 75.000 
Previsió terminició oficines 2008  84.000 
Renta per oficines de classe A/B+ 15-16 
Estoc oficines modernes per càpita 0,27 
Oficines llogades 2007 34.000 
Rentabilitats oficines prime 6,00% 
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3.3.2.4 Wroclaw  

a) Demanda  

Wroclaw es caracteritza per la capacitat d’atreure un gran volum de demandes 

importants, especialment les companyies de l’àmbit TI, entre les que destaquen 

Credit Suisse, Hewlett Packard, Google, GE Money, American Communication 

Network, QAD o Volvo. 

No obstant, com l’oferta és tan gran a la ciutat, fa que l’actual taxa de vacants sigui 

del 2,5% i que, a més a més, el 56% dels projectes previstos per la segona meitad 

del 2007 i el 70% dels previstos pel 2008 encara estiguin disponibles.  

Per aquest motiu, s’espera que el mercat d'oficines a Wroclaw sigui molt competitiu, 

de manera que, potser només els millors projectes programats a partir del 2008 

seran capaços de sobreviure.   

 

b) Oferta 

L’oferta d'oficines modernes a Wroclaw s’ha accelerat des del 2005. Actualment, les 

existències s'estimen en 190.000m2 i es situen en tres àrees clau, al centre de la 

ciutat, a l'oest, en els carrers Legnicka i Strzegomska i a la part sud de la ciutat 

principalment en Powstańców Śląskich.  

Entre l’oferta d’oficines21 més important s’inclouen el Wrocławski Park 

Technologiczny a Muchoborska, Wrocławski Park Biznesu a Strzegomska, Silver 

Fòrum, Quattro Fòrum.  

A finals del 2007 s’espera que s’acabin entre 32.000m2 i 45.000m2 d’oficines noves i 

pel 2008, n’estan previstes 107.000m2, és a dir, més del doble del volum de 2007. 

No obstant, d'acord amb els promotors, entre 2009 i 2010 s’espera que s'introdueixin 

en el mercat un nivell sense precedents d’oferta nova, de manera que, la màxima 

competitivitat i desenvolupament del mercat d'oficines recauria sobre aquest període.  
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Resum de la situació del mercat d’oficines a WROCLAW 
Estoc d’oficines modernes 153.400 
Disponibilitat actual 6.000 
Rati de desocupació  3,8% 
Oferta nova des de 2006 28.500 
Oferta en construcció 130.000 
Previsió terminició oficines 2008  115.000 
Renta per oficines de classe A/B+ 14-17 
Estoc oficines modernes per càpita 0,24 
Oficines llogades 2007 47.000 
Rentabilitats oficines prime 6,00% 
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3.3.2.5 Poznan  

a) Demanda  

El rati de disponibilitat a la ciutat és baix, del 0,7%, ja que, dels edificis d’oficines 

inagurats recentment, la major part ja estan llogats i dels anunciats pel 2008, el 50%.  

La demanda d'espai d'oficines és generat per les empreses tecnològiques i les de 

serveis professionals com KPMG, Deloitte & Touche i Ernst & Young o Calsberg, 

entre d’altres.  

 

b) Oferta 

A finals de 2003 Poznan disposava de 103.000 m2 d'oficines modernes, mentre que 

en el 2007, les existències s'estimaen en 142.000m2 i es concentren, 

majoritàriament, en la part central de la ciutat.  

Els principals edificis22 amb espais d'oficines per lloguer són el Poznan Centre 

Financer, Globis Centrum Biurowe, Delta, PGK Centrum I & II i el recentment acabat 

Andersia Tower, tots ells d’alta qualitat. 

Pel 2008, hi ha projectes d’oficines noves amb una àrea total de 59.000m2, no 

obstant, s’espera que arribin amb retards degut al frenètic ritme de construcció 

actual en tot el país i a Poznan en especial, ja que és l’amfitrió de l'Eurocopa 2012 i, 

per tant, existeix una major demanda de les empreses de construcció i materials en 

altres sectors. Conseqüentment, es preveu que només una tercera part de l’espai 

d’oficines programat pel 2008 sigui lliurat a temps i la resta d'aproximadament 

45.000 m2 siguin acabats en el 2009, any en que també estan previstos uns 

68.000m2 d’oficina nova. Així que, es preveu que la disponibilitat es mantindrà 

durant un parell d’anys baixa. 
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Resum de la situació del mercat d’oficines a POZNAN 
Estoc d’oficines modernes 123.700 
Disponibilitat actual 4.500 
Rati de desocupació  3,6% 
Oferta nova des de 2006 16.000 
Oferta en construcció 43.000 
Previsió terminició oficines 2008  49.000 
Renta per oficines de classe A/B+ 15-16 
Estoc oficines modernes per càpita 0,22 
Oficines llogades 2007 16.000 
Rentabilitats oficines prime 6,00% 
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3.3.2.6 Tri-City 

a) Demanda  

Bancs, companyies d'assegurances, empreses relacionades amb la indústria 

marítima i empreses tecnològiques com Intel, Thyssen Krupp, ZenSar Technologies, 

Compuware o General Electric són típiques entre els llogaters dels edificis d'oficines 

a Tri-City. Les quals s’introdueixen a la regió en la recerca de personal altament 

qualificat. 

Actualment, la taxa de vacants existents en els edificis d'oficines és 2,5%. No 

obstant, aquesta baixa disponibilitat es millorarà a curt termini, ja que, tot i que pel 

2008 i 2009, es preveu que es mantingui el nivell de demanda similar, dels 

47.000m2 d’oficines previstos pel 2008 només el 6% ja han estat prèviament llogats.  

 

b) Oferta 

Actualment, el total d'existències d’oficina moderna a Tri-City és de 253.000 m2 dels 

quals 140.000m2 s'han desenvolupat de forma especulativa i pel 2008 s’espera que 

entrin en el mercat 47.000 m2 d’oficines. Recentment les autoritats locals han venut 

grans parcel·les per a noves inversions i els principals protagonistes que operen 

l’oferta a Tric-ity són promotors locals.  

Gdańsk és una de les ubicacions d’oficines més populars de Tri-city representant un 

42% de la quota total i un 54% de les desenvolupades especulativament. Entre els 

edificis d'oficines23 més importants es troben Allcon @ Park I & II, Artus Park, Torus, 

Sadowa Business Park, Centrum Biurowe Vigo (Gdansk) i Alfa Plaza Business 

Center, Centre de Negocis Bàltic, Hossa (Gdynia). 
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Resum de la situació del mercat d’oficines a TRI-CITY 
Estoc d’oficines modernes 164.700 
Disponibilitat actual 8.400 
Rati de desocupació  5,1% 
Oferta nova des de 2006 13.000 
Oferta en construcció 41.000 
Previsió terminició oficines 2008  36.000 
Renta per oficines de classe A/B+ 12-15 
Estoc oficines modernes per càpita 0,22 
Oficines llogades 2007 12.000 
Rentabilitats oficines prime 6,25% 
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3.3.2.7 Lodz 

a) Demanda  

Lodz registra una forta pressió de la demanda, degut a l'escassesa d'oportunitats 

d'arrendament d’oficines de qualitat. Per exemple, la demanda durant el 2003 i el 

2004 va poder ser satisfeta solament per dos edificis, Orion i Lodz Centre de 

Negocis. Per aquest motiu, la taxa de vacants en els edificis existents a Lodz és del 

6,8%, ja que, l'espai lliure d’oficines es troba en petits edificis de classe B amb 

possibilitats molt limitades i condicions poc acceptables per les demandes 

institucionals.  

Algunes de les empreses que ja operen en Lodz són Accenture, Ericpol, Bull, Philips, 

Citi Group o Indesit.  

 

b) Oferta 

Les existències d’oficina moderna a Lodz en l'actualitat oscil·la al voltant dels 

89.000m2, dels quals aproximadament 67.000 m2 s'han desenvolupat de forma 

especulativa. L'estoc d'oficines es situa principalment en el centre de la ciutat i en les 

franges de Lodz. A dia d'avui, no existeix cap edifici d'oficines de gamma alta en la 

ciutat, no obstant, aquesta poca disponibilitat d’oficines de qualitat és probable que 

millori a curt termini.  

Les recents addicions a l’oferta d'oficina24 són Lumiere Centrum, Oktagon i Faktoria, 

no obstant, són espais relativament petits i de classe B.  

En el 2007 s’espera un nivell limitat d'oficina de lloguer acabada, aproximadament de 

8.000m2. Però durant el 2008 es preveu que entrin al mercat 31.000 m2 i que en 

2009 n’estiguin acabades més de 54.000m2. Per tant, s’espera un desenvolupament 

del mercat d’oficines entre 2009 i 2010 amb un gran nombre d’espais d’oficines 

acabats.  
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Resum de la situació del mercat d’oficines a LODZ 
Estoc d’oficines modernes 110.200 
Disponibilitat actual 9.700 
Rati de desocupació  8,8% 
Oferta nova des de 2006 9.500 
Oferta en construcció 39.000 
Previsió terminició oficines 2008  85.000 
Renta per oficines de classe A/B+ 13-15 
Estoc oficines modernes per càpita 0,15 
Oficines llogades 2007 7.000 
Rentabilitats oficines prime 6,25% 
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3.3.2.8 Katowice  

a) Demanda  

La demanda d’oficines modernes a Katowice és molt alta i en constant creixement. 

Un nivell que aquest any es reflecteix en una baixa taxa de vacants de 2,5 a 3%, 

encara que, si ens fixem en els edificis d'oficines de millor qualitat, classe A i B +, no 

hi ha cap espai lliure per llogar.  

Algunes de les empreses ja ubicades a la ciutat són Capgemini, Kroll Background 

Screening o Rockwell Automation, entre d’altres. 

La capital actualment gaudeix d'un gran interès nacional i internacional i, juntament 

amb Lodz, és considerada un dels llocs més demandats d’oficina a Polònia. Una 

mostra de l’atractiu que desperta Katowice és que l’ocupació del bloc d'oficines Altus 

de 13.000 m2, es troba la 100% de la seva ocupació en comparació al 80% només 

dos anys enrera. I el principal  motiu de tan elevat interès de les companyies 

estrangeres per aquesta ciutat és l’abundant mà d’obra qualificada que disposa, La 

qual s’espera que continui sent el factor “estrella” pel futur.  

 

b) Oferta 

A Katowice, el total d'oficines ocupa uns 210.000 m2, no obstant això, els espais 

moderns es troben tan sols en tres edificis, ocupant 41.000 m2.   

La ciutat va començar a veure els primers projectes d’oficina moderna en el mercat 

en el 2001. Des de llavors, el mercat absorveix ràpidament l'oferta d’oficina nova.  

Actualment, els edificis d'oficines25 classe A i B+ responen amb objectius 

especulatius, com el Centrum Chorzowska 50, Altus, Millenium Plaza, Atal, 

Energomontaż, Plus Centrum, Euro - Centrum o el Green Park.  

Aquest 2007 s’espera que s’acabi un nivell baix d’oficines, no obstant, pel 2008 

s’espera que augmenti amb la introducció al mercat d’uns 42.000m2 d’oficina nova, 

tot i que el major volum d'espai d'oficines és probable que aparegui en el mercat en 

el 2009.  

 
 
 
 

 

 

 

 

                                                 
25 Anex 25 

Resum de la situació del mercat d’oficines a KATOWICE 
Estoc d’oficines modernes 159.700 
Disponibilitat actual 7.500 
Rati de desocupació  4,7% 
Oferta nova des de 2006 16.000 
Oferta en construcció 19.000 
Previsió terminició oficines 2008  42.000 
Renta per oficines de classe A/B+ 14-16 
Estoc oficines modernes per càpita 0,51 
Oficines llogades 2007 7.000 
Rentabilitats oficines prime 6,25% 
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Després d’analitzar el mercat d’oficines és interessant fer un balanç de la situació en 

la que es troben les sis principals ciutats poloneses. 
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3.4 Com? 

 

3.4.1 Preus de mercat 

 

3.4.1.1 Mercat residencial 

La forta pressió de la demanda residencial durant els últims anys ha disparat el preu 

de l'habitatge, arribant a uns increments rècord durant el 2006. Els preus en les 

principals ciutats poloneses van augmentar com a mínim un 45% i fins i tot en el 

mercat residencial de Wroclaw es va arribar a un creixement del 93%. El principal 

motiu d’aquest augment tan espectacular dels preus a Polònia és el gran desequilibri 

entre la demanda i l'oferta d'unitats residencials. Ja que, per una banda, la demanda 

es va veure potenciada per la incertesa que genera la pujada prevista a partir de 

Gener del 2008 de l’IVA, la qual cosa va disparar durant 2006 la compravenda 

d’habitatges a Varsòvia, amb l’objectiu d’esquivar l’alça d’aquest impost. Aquest fort 

augment de la demanda, en el segon trimestre del 2006, va fer pujar els preus fins 

aconseguir revaloritzacions del 40%, el que permet parlar d’unes plusvàlues anuals 

del 60%. Mentre que, l’oferta es veu limitada per la falta de terreny urbanitzable 

contemplada en els plans urbanístics i per la prolongació del procés de construcció 

degut a l'obligatorietat de sol·licitar permisos de planificació en determinades 

localitats. 

 

Però, als espectaculars augments dels preus dels habitatges també hi han contribuït 

altres factors com l’augment del preu dels terrenys designats per a la construcció 

d'habitatges i els increments dels costos de la construcció, com a conseqüència de 

l'augment del preu dels materials de construcció i dels salaris dels treballadors, 

degut a l'escassetat d’ambdos.  

 

No obstant, després d'un període d'importants excedents de la demanda sobre 

l'oferta i de ràpids creixements dels preus, les principals ciutats de Polònia, a 

excepció de Lodz, estan entrant, durant el 2007, en un procés d'ajustament entre 

l'oferta i necessitats de la demanda, ja que la taxa de vendes s’està reduïnt mentre 

que l'oferta en totes les ciutats continua creixent. El principal efecte que es deriva 

d’aquesta situació és la disminució de la pressió de la demanda sobre els preus. El 

que ha provocat que els preus en el mercat residencial primari estiguin creixent 

d’una manera molt més lenta, mentre que en el mercat secundari ja s’hagin 

establilitzat. Ja que les inversions i les demandes especulatives han estat les que 

s’han reduït de manera més significativa.  
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Com a conseqüència, actualment, en el mercat residencial polonès existeix un 

ambient d’expectació, tant pels promotors com pels clients, ja que s’espera a que la 

situació evolucioni. Per una banda, els clients estan ajornant la decisió de compra 

amb l'esperança de majors reduccions dels preus. I per l’altra, els promotors estan 

demorant la introducció de nous apartaments en el mercat, a l'espera que els clients 

tornin a comprar de nou.  

 
Aquesta situació ha afectat a la majoria de les principals ciutats poloneses. De 

manera que, el creixement dels preus a Wroclaw, Lodz i Tri-City va ser molt més 

baix que anys enrera, mentre que a Cracòvia es van enregistrar fins i tot augments 

marginals dels preus de l’1%.  

Varsòvia és una altra de les ciutat on més s’ha notat aquest ralentiment, ja que, les 

xifres de creixement del 2% durant el primer trimestre d’aquest any i del 4% durant el 

tercer, contrasten amb els creixements del 20% que es registraven de mitja en un 

trimestre normal del 2006. Els creixements de preus més elevats a Varsòvia es van 

observar en els districtes d’Ochota amb una revalorització del 43,7%, de Zoliborz 

amb un 18,2% i a Saska Kepa amb un creixement del 17,7%. Mentre que els preus 

van disminuïr en els districtes de Srodmiescie amb un 6,2% i a Wola amb un 2,2%.  

No obstant, Poznan ha estat una de les 

ciutats que menys li ha afectat aquest 

canvi en l’evolució dels preus dels pisos, 

ja que aquests van créixer per sobre de 

qualsevol altre lloc de Polònia amb un 

11,3%, juntament amb Gdansk, amb un 

creixement del 7%.  

 

Durant el segon trimestre la situació va millorar en termes generals. De manera que, 

Cracòvia s’ha recuperat de l’estancament dels preus sofert durant el primer trimestre, 

amb un creixement del preu per metre quadrat del 6% i Varsòvia també ha 

aconseguit millorar el seu creixement dels 

preus amb un 8%. Però el mercat que 

continua pressumint de major esplendor 

és Poznan amb unes revaloritzacions del 

30%, el que demostra com cada vegada 

es fa més atractiu la seva proximitat amb 

Alemanya i la resta d’Europa.  

 

Increment  preus 2Q 2007 (Font : Mamdom)
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La situació en els últims mesos de l’any continuen confirmant la situació de canvi per 

la que està passant el mercat residencial polonès. Ja que, entre Octubre i Novembre 

d’aquest any Varsòvia, Gdansk, Cracòvia i Lodz van enregistrar un creixement 

mensual negatiu, mentre que la situació més avantatjosa va recaure a Katowice, 

seguida de Wroclaw. 

No obstant, les perspectives esperen tancar l’any amb una revalorització anual del 

15%, que igualment contrasta amb les plusvàlues del 45% al 93% generades durant 

el 2006. 

 

Tot i que la situació ha canviat, els preus a l’alça han estat una tendència 

generalitzada en tot el país, de manera que, en els 12 últims mesos, la quota 

d'unitats residencials amb preus nets inferiors a 1.000€ per m2 ha disminuït 

considerablement, mentre que, en la majoria de ciutats poloneses ha augmentat 

notablement aquelles amb preus superiors a 2.000 i 2.500€ per m2, excepte a 

Poznan, Wroclaw i Tri-city.  

Alguns exemples espanyols que demostren aquest increment dels preus són Sando 

que ha pagat uns 94,77 milions d'euros, més de 1.800 euros per m², per un terreny 

de cinc hectàrees que era una antiga estació d'autobusos de Varsòvia. A Wroclaw, 

també es va arribar als 2.100 euros per metre quadrat, pel Grup Prasa. I encara que 

semblin preus impossibles han estat superats amb 3.480 euros per metre quadrat en 

una altra antiga estació de Varsòvia, també per part d'un altre promotor espanyol.  

No obstant, aquests continuen sent atractius pels inversors espanyols, ja que el preu 

mig del metre quadrat de l'habitatge, en la majoria dels casos, no supera els 2.000 €, 

és a dir, la meitat que a Madrid. 

 
Pel que fa a la forma com es distribueixen aquests preus, en la majoria de les 

ciutats, s'observa una correlació positiva entre el preu i la distància al centre de la 

ciutat. A Cracòvia les unitats més cares es van localitzar a Stare Miasto, Krowodrza i 

Grzegórzki, a Wrocław, a Stare Miasto, Śródmieście i part del districte Krzyki, mentre 

que a Varsòvia, les localitzacions més cares van ser els districtes de Śródmieście, 

Mokotów, Wilanów i Żoliborz. I aquests oscil·laven entre els 897 i 1.410 € per m² per 

a urbanitzacions estàndards i els 1.154 a 1.795 € per m² per a les de major nivell. 

També es van observar preus elevats en el districte de Ursynów, que es troba molt 

ben connectat amb el centre urbà, on les unitats estàndard es troben en un preu 

d’entre els 1.538 i 2.564€ per m², mentre que, en el cas dels apartaments de luxe 

s’arriba als 2.051 i 3.846 € per m². 
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Per contra, els projectes situats en les zones més allunyades del centre de Varsòvia, 

com Białołęca, Ursus, Wawer i Targówek eren les que tenien els preus més baixos, 

entre 666 i 974 € per m².  

Poznan és una excepció a la regla, ja que els habitatges més cars es venen a 

Grunwald i Nowe Miasto, que no estan situats en el centre. I Gdynia, l’altra, ja que, a 

causa de la seva situació específica, les unitats més cares es venen en la costa, a 

Xarxałowo, Orłowo i Kamienna Góra.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

La perspectiva a curt termini, és que els preus mitjos en tota la zona metropolitana 

disminueixin una mica. No obstant això, no sembla probable que es redueixin el 

valor dels béns immobles situats en les zones més atractives de la ciutat, encara que 

l’augment de preus és molt probable que es desacceleri durant 2008-2010, sobretot 

si l'escala de les compres especulatives continua reduint-se significativament.  

 

 

3.4.1.2 Mercat d’oficines 

La situació dels preus en el mercat d’oficines és més favorable que la del mercat 

residencial, ja que aquest 2007 ha estat un altre any rècord pel que fa al creixement 

dels preus de les oficines amb una revalorització anual del 60% respecte el 2006. A 

més a més, segons els analistes, no es provable una correcció d’aquests nivells a 

curt termini, pel que els propietaris, cada vegada, estan prenent més avantatge de la 

favorable situació econòmica de Polònia i de la consegüent confiança que tenen 

dipositada els llogaters en el país.  

El principal factor d’aquests increments dels preus es deuen a un increment de la 

demanda que es contraposa amb la cada vegada menor disponibilitat d’oficines. Ja 

que la taxa de desocupació durant el 2007 es va situar en un 3,6%, mentre que en el 

2002 era del 17%.   

 

 

Preus mit jos del mercat  residencial a Polònia (Font : JonesLang LaSalle)
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Entre el 1Q i el 3Q del 2007 s’ha observat a Polònia un creixement de les rentes de 

lloguer d'oficines del 3 al 10%, situant-se aquestes en els 25-28 €/m2/mes en el 

centre de Varsòvia, 15-17€ en les zones no centrals de Varsòvia i en els millors 

edificis de Cracòvia, 14-16€  a Katowice, Wroclaw i Tri-City i els 13-15€ a Lodz i 

Poznan.  

D’aquesta manera, comprovem com la major part dels mercats d'oficina de les grans 

ciutats poloneses tenen uns nivells de renta similars als de les zones perifèriques de 

Varsòvia per tant, la decisió d’ubicació està cada vegada més subjecta a factors tals 

com la disponibilitat d'espai d'oficines adequat, nivell deducació, els costos de mà 

d'obra, el coneixement de llengües estrangeres o foment de l'accessibilitat dins i fora 

de la ciutat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De cara al futur, encara que no es preveguin grans creixements de la demanda 

d’oficines a Polònia, les limitacions de l’oferta fan que s’esperi que les rentes 

d’oficines en la majoria de les ciutats estiguin sotmeses en els pròxims anys a 

pressions alcistes, excepte a Varsòvia i a Wroclaw, on s’espera un canvi de situació 

a l’inversa. Ja que, l’entrada de noves oficines en el mercat durant el 2007 i el 2008, 

farà que l’oferta hagi de competir pels llogaters, amb la consegüent estabilització 

dels preus quan l’oferta comenci a saturar la demanda.  

 

 

Evolució rentes d'oficines a Varsòvia (Font: JonesLang LaSalle)
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4. Característiques de les inversions immobiliàries a 
Polònia  
 

Tal i com hem pogut comprovar fins aquest punt del treball, les inversions 

immobiliàries a Polònia són molt atractives, tan per la bona situació econòmica per la 

que passa el país, com pels potencials creixements que s’esperen en la majoria 

d’índexs macroeconòmics i els atractius preus que encara gaudeixen moltes ciutats. 

No obstant, en aquest apartat, veurem algunes característiques, que emmarquen les 

inversions en un context no tan favorable respecte a la mitjana de la UE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La principal llibertat que disposa Polònia actualment és la monetària, amb un 80,3%, 

gràcies a l’estabilitat que presenten els preus com a conseqüència d’una inflació 

relativament baixa, del 2,4 % de mitjana en els últims anys.  

 

Una altra de les principals llibertats que gaudeix Polònia i que atreu a molts invesors 

és la llibertat del comerç internacional, amb un 76,6%. Una situació igual a la resta 

de membres de la UE, ja que, tots disposen d’una taxa aranzelària comú de l’1,7%.  

 

La llibertat fiscal, del 79,1%, és una condició molt valorada pels futurs inversors. Per 

tan és bo que mantingui o incrementi aquesta llibertat si vol continuar atraient un 

gran volum d’inversió estrangera directa (IED). Polònia té una taxa impositiva sobre 

els ingressos alta, però la corporativa baixa. La taxa impositiva màxima sobre els 

ingressos de les persones físiques és del 40%, mentre que la de les societats és del 

19%. En l'últim any, l'ingrés fiscal com a percentatge del PIB va ser del 34,3%, un 

nivell que demostra la inferior pressió fiscal de Polònia respecte a d’altres països 

com Suècia, Dinamarca, Bèlgica, França o Noruega on la recaptació fiscal es situa 

entre el 45 i el 50% del PIB. 
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Una altra llibertat a destacar de Polònia és la laboral, amb un 56,2%, la qual es situa 

en una situació d’inferioritat respecte a la UE, ja que, el mercat laboral opera sota 

regulacions d'ocupació inflexibles que obstaculitzen el creixement general de la 

productivitat i la creació de nous llocs de treball.  

 

La següent llibertat més gran que presenta Polònia és la llibertat comercial, amb un 

56,1%. Aquesta llibertat, com l’anterior, ha de ser millorada si es vol atraure el màxim 

volum d’inversió internacional. De manera que el Govern hauria de posar més 

èmfasi a reduir les barreres burocràtiques a l'activitat comercial per facilitar als 

potencials inversors poder iniciar, operar i tancar una empresa. 

 

La llibertat enfront la despesa governamental, amb un 55,3%, és la que es troba més 

endarrerida respecte a la mitjana de la UE. La despesa governamental de Polònia és 

alta, en l'últim any, va representar 42,9% del PIB i el que fa, aquesta situació és 

reduir el marge de maniobra del Govern, ja que limita els seu poder econòmic. 

 

Potser la llibertat més important a tenir en compte en aquest treball és la llibertat 

d’inversió, la qual Polònia sol disposa d’un 50%. Ja que, tot i que les lleis de Polònia 

permetin el 100% de propietat estrangera en les empreses locals, encara existeixen 

diverses elements restringits als estrangers, com la possessió de terres i de comptes 

en divises. Per altra banda, els pagaments, les transaccions i les transferències que 

superin una suma determinada han de realitzar-se per mitjà d'un banc nacional i a 

més, les transaccions de capital amb nacions que no pertanyin a la UE també estan 

subjectes a restriccions i a l'aprovació governamental.  

De manera que, seria molt interessant que Polònia millorés aquesta llibertat de cara 

el futur, per a que la hipòtesi d’aquest treball es pogués confirmar amb rotunditat. 

 

La llibertat financera, amb un 50%, també hauria d’ampliar-se, ja que és un altre 

element decisiu pels inversors alhora d’escollir el país de destí. El sistema financer 

de Polònia és obert i està ben regulat, però la influència governamental és 

considerable. No obstant, dels dotze bancs comercials26 als que poden accedir els 

inversors estrangers, solament dos d’ells estan sota control governamental, i els 10 

restants estan controlats per estrangers i suposen aproximadament el 70 % dels 

actius bancaris.  

 

 

                                                 
26 Anex 26 
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La llibertat dels drets de propietat, amb un 50%, és un altre obstacle pels inversors, 

ja que l'emissió inesperada o els freqürnts canvis en les lleis i regulacions genera 

desconfiança. 

 

Per últim, la llibertat més reduïda és la llibertat enfront la corrupció, que amb un 34%, 

situa a Polònia en la posició 70 entre 158 països segons en estudi “Transparency 

International”, elaborat l'any 2006. 

 
 
No obstant, tot i que existeixin molts aspectes a millorar i que els recents augments 

dels tipus d'interès estan potenciant la sortida d’un gran grup d’inversors que 

actuaven en la regió degut a l'alt coeficient d'endeutament, s’espera que, l’estabilitat 

dels rendiments contribueixi a mantindre el nombre d'inversions a Polònia en un 

nivell sostenible. Tal i com s’ha demostrat durant aquest any, en el que Polònia ha 

conservat la posició de lideratge com a destinació d’inversió preferent, suposant el 

24% del volum total de negocis d’Europa central, oriental i Rússia.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

A més a més, un altre indicador de l’optimisme que envolta les inversions a Polònia 

és que aquest agost, segons l’Agència Polaca d’Informació e Inversió Extrangera 

(PAlilZ), es va aconseguir atraure de nou unes xifres rècords d’IED. El país va rebre 

31 projectes d’inversió extrangera en els sis primers mesos de l’any amb un valor de 

4.571 milions d’euros.  

D’aquesta manera, podem recollir, altre cop, més indicis del bon moment pel que 

estan passant les inversions immobiliàries a Polònia. No obstant, en aquest apartat 

s’analitzaran més detalladament les condicions que envolten les inversions per 

poder-nos fer una idea més fiable. 

Distribució de les inversions immobiliàries per països (Font: JonesLang LaSalle)
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4.1 Condicions financeres 

 

La situació financera internacional afecta molt positivament a l’expansió dels 

promotors espanyols cap a Polònia, ja que, són moltes les entitats financeres que 

animen als seus clients promotors a diversificar el risc invertint a Polònia, per tres 

raons fonamentals, la necessitat real de vivendes, l’escassa oferta de noves 

promocions i el baix nivell d’endeutament dels ciutadans polonesos. 

Però, la clau de l’augment de les inversions immobiliàries a Polònia també està, 

possiblement, en la liquidesa del mercat interbancari polonès, que fa que les entitats 

financeres disposin d’efectiu per finançar operacions immobiliàries a costos 

raonables. 

No obstant, tot i les favorables condicions financeres és precís tenir present una 

sèrie de diferències entre el règim polonès i l’espanyol. La principal diferència entre 

el prèctec promotor que s’otorga a Espanya i el que s’otorga a Polònia radica en la 

seva finalitat. A Espanya, el promotor, mitjançant el prèstec, finança la compra del 

sòl, la construcció de les vivendes i facilita l’adquisició per part dels compradors. A 

Polònia, generalment, els promotors immobiliaris recorren a la recerca de financiació 

exclusivament per l’adquisició del solar i financen la construcció a càrreg dels 

compradors de la vivenda. El motiu d’aquesta diferència radica en la inexistència, en 

el dret polonès, de la figura de la declaració d’obra nova en construcció, el que 

dificulta la distribució del prèstec hipotecari entre els compradors finals. 

 

Un altre dels avantatges que presenta el mercat immobiliari és que els bancs 

polonesos, normalment no acostumen a exigir garanties als promotors espanyols, 

com podria ser la designació d’un responsable del projecte, la creació d’una societat 

específica pel projecte, l’anàlisi de la viabilitat financera del projecte i la solvència de 

la societat matriu, la inclusió d’una clàusula de cesió del contracte de construcció i 

del contracte de l’assegurança o inclús que es donés una garantia sobre la societat 

conductora. No obstant, encara que no s’exigeixin moltes garanties, es necessita 

complir una sèrie de pre-requisits. 

 

4.1.1 Finançament al promotor 

Perquè el promotor pugui obtenir finançament d’entitats bancàries poloneses 

necessita disposar d’una experiència contrastada, ja que el mercat exigeix una alta 

professionalitat per evitar els especuladors i així no seguir amb els exemples que 

han viscut els sectors immobiliaris a Espanya o els EEUU. 
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També ajuda als promotors, el fet que el projecte tingui una bona localització, com 

les zones properes al centre de Varsòvia i que el preu de venta sigui assequible, ja 

que representa una mesura de tranquilitat pel banc de cara a la futura ràpida 

comercialització.  

La grandària del projecte és una altra de les mesures que ajuda a generar confiança 

als bancs. Ja que aquests es senten més còmodes treballant amb promocions de 

50-100 habitatges amb una superfície de 70 a 90 m², que és el tipus de vivenda més 

demandada. Els pisos de més de 90 m² costa més vendre’ls, perquè disposen d’un 

mercat més estret i conseqüentment hi ha més risc de patir una comercialització més 

lenta.  

Per últim, també és interessant que les promocions siguin de qualitat, que s’allunyin 

dels grans blocs residencials i que la promoció tingui un pressupost inferior a 2,5 

milions d’euros.  

 
4.1.2 Finançament a la construcció 

L’import que concedeixen les entitats financeres per a finançar la construcció és del 

80% del pressupost del projecte sense IVA, ja que aquest es realitza mitjançant línia 

a part, a un plaç d’1 a 3 anys, segons la envergadura del projecte. Però en qualsevol 

cas, mai serà superior a la venda de l'última unitat ni 12 mesos desde la finalització 

de l'obra. Resulta molt recomanable, en projectes grans, la possibilitat d'execució per 

fases per a minorar riscos i reduir necessitats de recursos propis.  

Una altra de les disposicions és que exclusivament es cedirà a la financiació contra 

certificacions d'obra i mitjançant el control pericial extern. I que, a més, les 

transferències seran a favor dels contractistes i controlades pel banc.  

El senyals i pagaments a compte tenen uns percentatges elevats. És habitual un 

senyal del 10-20% i pagaments successius que poden arribar al 70% abans del 

lliurament. No obstant, hi ha llibertat de finançar la construcció amb els pagaments a 

compte dels compradors.   

Per últim, pel que fa a l’amortització aquesta es pot fer de forma anticipada sense 

despeses o al venciment, una vegada es disposa de tots els pagaments dels 

compradors finals. 

 

4.1.3 Finançament als compradors  

La hipoteca del promotor es cancel·la totalment i cada comprador constitueix una 

nova, de manera que no existeix la subrogació. La font més popular de finançament 

per a la compra de l'habitatge són els préstecs hipotecaris en zlotis polonesos, els 

quals presenten actualment uns tipus entre el 7,6 i el 9,5%.  
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Els bancs per assolir la captació dels compradors ofereixen unes condicions de 

finançament molt atractives com: 

Finançament fins al 80% del preu de compra (IVA inclòs), sense mínim. 

Possibilitat d'arribar al 100% si es contracta una assegurança de crèdit.  

Termini màxim de 32,5 anys.  

Llibertat de canvi de moneda durant la vida del préstec.  

Tipus d'interès fix d’1 a 10 anys o variable sobre WIBOR / LIBOR a 6 mesos.  

Possibilitat de cancel·lació anticipada parcial o completa sense despeses. 

Tramitació en 4 dies. 

 

 

4.2 Condicions legals, fiscals i urbanístiques 

 

4.2.1 Marc legal 

En el 1989 van tenir lloc a Polònia reformes econòmiques i legals molt importants. La 

creació d'una economia de mercat, la privatització de les empreses estatals i el 

disseny d'un mercat basat en la lliure competència, va requerir profunds canvis en tot 

el sistema legal, especialment en el dret civil, mercantil, la legislació bancària i la 

fiscalitat.  

El dret immobiliari polonès mostra unes característiques molt especials, en part fruit 

d'èpoques històriques ja superades, que juntament amb la transformació que encara 

experimenta la legislació immobiliària i fiscal i la incertesa i inseguretat jurídica 

relacionada amb els immobles, són circumstàncies que imposen prudència als 

inversors i fan absolutament imprescindible contar amb la correcta assessoria 

jurídica per a l'execució de qualsevol tipus d'operació en l'àmbit immobiliari polonès.  

 

Una de les particularitats del marc legal polonès es que conviuen paral·lelament els 

drets de propietat, d'usdefruit perpetu o dret de superfície, certs drets reals limitats i 

en alguna ocasió el dret d'arrendament, per exemple, per un període de 30 anys a 

aquest efecte desde la realització d'una inversió.  
El dret d’usdefruit vitalici és una figura intermitja entre el dret de la propietat i els 

drets reals limitats sobre un immoble. Aquest pot constituir-se sobre terrenys 

estatals, municipals o determinats per alguna normativa específica i sobre immobles 

edificats i edificats. I la formalizació es fa mitjançant un contracte amb el propietari i 

la seva posterior inscripció en els registres.  

El dret d’usdefruit perpetu és per un termini de 40 anys prorrogable fins a 99 anys.  
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El primer pagament o cànon per a la constitució del dret d'usdefruit vitalici, s’efectua 

amb anterioritat a la formalització del contracte i és entre el 15 % i el 25 % del valor 

de l'immoble. Mentre que les quotes anuals són entre el 0,3 % i el 3 % del valor de 

l'immoble, a pagar abans del 31 de març de cada any, fins que finalitzi l'usdefruit.  

Els drets de l'usufructuari, et permeten gaudir de l'immoble, dins l’ús determinat en el 

contracte, sense que aquest dret pugui ser limitat o destorbat per tercers, inclòs el 

propietari. També és un dret que pot ser transmès i que pot ser convertit en dret de 

propietat de l’immoble, des de que va entrar en vigor el 13 d'octubre del 2005 una 

nova llei amb l’objectiu d’eliminar l'usdefruit vitalici del sistema jurídic polonès.  

 

Una altra de les característiques especials que presenta el marc legal polonès i que 

com a conseqüència obliga a un assessorament adeqüat és que a Polònia, des de 

1920, ha estat tradicional el règim de limitació de la possibilitat d'adquirir sòl polonès 

per part dels estrangers. Ara bé, amb l'adhesió de Polònia a la Unió Europea, 

aquestes restriccions han hagut de ser, si més no parcialment, suprimides.  

D'aquesta manera, des de l’1 de maig de 2004, hi ha una llei que possibilita 

l’adquisició d'immobles sense necessitat d'obtenir prèviament una llicència del 

Ministre d'Assumptes Interns i de l'Administració pels estrangers que siguin 

ciutadans o empresaris dels estats membres de l'Espai Econòmic Europeu, excepte 

en l'adquisició de: 

- finques rústiques i forestals durant un període de 12 anys a partir de l'adhesió de la 

República polonesa a la Unió Europea.  

- la segona residència durant un període de 5 anys a partir de l'adhesió de la 

República polonesa a la Unió Europea.  

 

Per últim una altra de les diferències entre el marc legal polonès i l’espanyol és que 

la inscripció d’un immoble en els llibres del Registre de la Propietat a Polònia està 

tutelat per un jutge responsable, ja que no existeix un organisme ni un funcionari 

administratiu, com és el Registre i el Registrador a Espanya.  

 

 

4.2.2 Marc fiscal 

La regulació tributària a Polònia és complexa i no sempre àgil, pel que el contribuent, 

sobretot l'estranger, precisa d'una atenció i d’un assessorament professional 

especialitzats. No obstant, la no existència d'impostos autonòmics o compartits com 

a Espanya, simplifica la normativa i els criteris per a la seva aplicació i ajuda el 

tractament de la fiscalitat immobiliària.  
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Una altre aspecte diferenciador a destacar entre la fiscalitat polonesa i l’espanyola 

és la existència d’una figura similar a l'impost de plusvàlues espanyol, amb un tipus 

del 10%, que només procedeix en cas d'una compra-venta d'un immoble realitzada 

abans d’un període de 5 anys contats des de la seva adquisició i en el cas que 

l'actual venedor no destini l'import de la venda a l'adquisició d'un nou immoble en un 

termini de dos anys. De manera que, la resta d’immobles no estan gravats amb cap 

impost d'aquesta naturalesa.  

No obstant, aquest avantatge fiscal des del septembre s’ha vist modificat, de manera 

que, tots els immobles adquirits després de l’1 de Gener del 2007 estaran gravats 

amb un impost del 19% sobre la diferència, si és positiva, entre els preus de 

l'adquisició precedent i de l'actual compravenda.  

 

Un altre punt a tenir en compte, sobretot si les que intervenen en l'operació 

immobiliària a Polònia són filials poloneses pertanyents a grups o empreses 

espanyols, és la normativa fiscal polonesa relativa al conveni bilateral entre Espanya 

i Polònia per a evitar la doble imposició, del 15 de novembre de 1979, que regula la 

tributació de les rendes i dividends obtinguts per persones d'un dels estats en l'altre.  

 

A Polònia existeixen 9 impostos directes i 3 indirectes, encara que el tràfic 

immobiliari també es veu afectat per altres contribucions i beneficis parafiscals, tals 

com taxes judicials, cànons administratius o aranzels notarials, que incrementen la 

factura final.  

 
Impost Polònia Espanya Tipus 
IVA 7% (2008: 22%) 16% Estatal 
IBI Edificis: 0,13 - 4,61 €/m2 

Terrenys: 0,08 - 0,17 €/m2 
2-4% Municipal 

IP 0 % 15% Municipal 
IS 19% 24% Estatal 
ITP 2%  6-7% Estatal 
IRPF(transmissió immobles) 10% 18% Estatal 
Plusvàlues  19% >30% Municipal 
Usufruit perpètu 15-25%   

 

a) Impost sobre el valor afegit (IVA)  

D’aquest impost és important destacar el canvi que experimentarà en relació amb el 

sector immobiliari, ja que la compravenda d'habitatges de nova construcció, que fins 

ara estava gravada amb un IVA del 7%, a partir de 2008 passarà a un 22%, la qual 

cosa, és lògic, ja que els productes i elements utilitzats en la construcció ja estan 

gravats amb aquest tipus. Així mateix, també vindrà gravada amb el 22% la 

compravenda de parcel·les edificades així com aquelles sense edificar però 

destinades a la edificació.  
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D’aquesta manera, la transmissió de parcel·les sense edificar no destinades a 

edificació, així com la transmissió derivada d'habitatges no estan gravada amb 

l'impost de valor afegit, tret que l'Agència Tributària polonesa entengués que 

l'activitat econòmica del comprador sigui precisament la compravenda d'habitatges, 

per exemple, perquè el subjecte hagués realitzat més de quatre compravendes en 

un període breu de temps.  

 

b) Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats (ITP) 

Aquest tribut estatal serà aplicable als diversos negocis jurídics com els contractes 

de compravenda i permuta de coses i drets patrimonials, sempre i quan una de les 

parts del negoci no sigui un contribuent obligat a l'IVA, ja que aquest sempre preval 

sobre l'impost d'actes jurídics documentats. Per tant, quan en la compravenda d'un 

immoble no sigui aplicable l'IVA, com en els habitatges de segona mà, resultarà 

gravada amb el pertinent tipus de l'impost d'actes jurídics documentats. No obstant 

això, són excepcions d'aquesta regla aquells contractes i permutes sobre béns 

immobles o drets d'usdefruit perpetu exempts d'IVA.  

El tipus principal pel tràfic immobiliari és el 2% del valor de l'immoble i el notari 

autorizat serà l'encarregat de percebre'l i ingressar-lo en l'Agència Tributària.  

Si l'obligació del pagament de l'impost recau sobre ambdues parts, normalment és el 

comprador qui ho suporta.  

 

c) Impost sobre bens immobles (IBI) 

Estaran subjectes a aquesta contribució els immobles relacionats amb el 

desenvolupament d'una activitat econòmica. Les taxes màximes de l'impost encara 

que, en ocasions les autoritats locals apliquin taxes reduïdes a les noves inversions, 

són per metre quadrat:  

Edificis residencials: 0,13 €  

Edificis comercials: 4,61 €  

Altres edificis: 1,54 €  

Terrenys comercials: 0,17 €  

Altres terrenys: 0,08 €  

 

d) Cànon per usdefruit perpetu  

La figura, tan estesa a Polònia, de l'usdefruit perpetu, s'explica pel fet que gran part 

del sòl urbà és de titularitat pública, ja sigui de l'Estat com del municipi. Per aquest 

motiu si aquest es cedit a particulars o a empreses en un règim assemblat al de la 

propietat privada, hauran de pagar a canvi un cànon anual.  
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Freqüentment, el solar es troba en usdefruit perpetu i l'edifici construït sobre aquest 

terreny és de propietat privada. Llavors es distribueix proporcionalment la càrrega 

tributària sobre cada habitatge, en funció de la seva superfície.  

Per a la fixació de la quantia del cànon per usdefruit perpetu es té en compte el preu 

del solar i el tipus percentual. El preu del solar es determina en virtut del seu valor, 

en canvi, la quantia del tipus percentual ve determinada en la llei de negocis sobre 

immobles.  

El tipus percentual del primer cànon en concepte d'usdefruit perpetu va del 15% al 

25% del preu de l'immoble, que es concreta en el contracte.  

La llei preveu bonificacions en els cànons d'usdefruit perpetu sobre aquells immobles 

destionats a l'edificació residencial, a la realització d'instal·lacions d'infraestructura 

tècnica i a la realització d'altres finalitats públiques. 

 

e) Aranzels notarials, taxes judicials i de registre  

A més de les càrregues fiscals precedents, el comprador d'un immoble a Polònia 

haurà de contar amb altres despeses, com els aranzels notarials i les taxes judicials i 

de registre. Els aranzels notarials normalment es paguen en el mateix acte de 

l'escriptura i tenen establerts una escala de tipus màxims segons el preu escripturat. 

D'aquesta manera, si el preu de l'habitatge és superior a 256.410 €, l'aranzel màxim 

no podrà superar els 1.464 €  més el 0,25 % sobre l'excés de 256.410€.   

Finalment, per inscriure un immoble en el Registre de la Propietat, també cal abonar 

una taxa judicial ja que, a Polònia, els Registres de la Propietat són dirigits pels 

jutges. El seu import s'ha vist reduït amb la llei de 28 de juliol de 2005, ja que s’ha 

passat d'una taxa percentual sobre el valor de l'immoble, a una taxa fixa en funció de 

l'actuació que es pretengui. 

 

f) Impost de Societats (IS) 

La base de la tributació d’aquest impost són els guanys descomptats els costos 

generats per a la producció del bé 

o servei, i el tipus impositiu és del 

19%, tret que s'apliquin tractats 

de doble imposició amb Espanya. 

Les societats contribuents que 

tinguin el seu domicili fiscal o la 

seva junta directiva a Polònia han 

de tributar en aquest país per la 

seva renda global, en cas contrari 

només tributen pels ingressos obtinguts a Polònia.  

Evolució del  tipus imposi tiu IS (Font: Fer nando Alonso Guinea y Car men Rapal lo Ser r ano)
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g) Impost sobre les persones físiques (IRPF) 

D’aquest impost, en matèria immobiliària, s’ha de destacar que, el tipus impositu 

aplicat als guanys dels preus de venda són d'un 10%. No obstant això si la propietat 

és venuda més de 5 anys després de la compra, no se li aplicarà cap taxa. I si 

decideix reinvertir els guanys obtinguts en propietats poloneses de nou, el cicle dels 

cinc anys començarà de nou.  

 

 

4.2.3 Marc urbanístic 
Per poder operar en un mercat immobiliari sempre és necessari prèviament analitzar 

el marc urbanístic, ja que cada país té les seves normes particulars.  

En el cas de Polònia, el principal problema que es troben els promotors alhora 

d'operar-hi és la falta de planificació urbana que dificulta la projecció a llarg termini.  

Per tant, encara que Polònia sigui un mercat atractiu, es necessari actuar-hi amb 

prudència i amb la col·laboració de socis locals que coneguin les particularitats i les 

necessitats del mercat. Ja que, tot i la favorable economia que viu Polònia, la 

seguretat jurídica que aporta la integració a la UE i els continus canvis que està 

experimentant el país per facilitar l’activitat dels inversors, la incertesa que genera la 

limitada extenció dels plans d'urbanisme en gran part del país fa que la recerca de 

trobar un lloc on invertir sigui difícil.  

 

Qualsevol tipus de promoció a Polònia es pot dur únicament en funció de l'estipulat 

en el Pla Municipal d'Urbanisme, així que, abans d'expedir-se la llicència d'obra, 

necessària per a començar la construcció, l'òrgan competent de l'administració 

comprova si el projecte coincideix amb ell. Però el problema és que els Plans 

Municipals d'Urbanisme aprovats abans de l’1 de gener de 1995 van ser derogats i 

van quedar sense efecte el 31 de desembre de 2003, al igual que la normativa, extra 

permissiva, de 1992 també va ser anul·lada.  

A la pràctica, això significa que per a la majoria del territori polonès no hi ha plans en 

vigor. De manera que, els permisos d'edificació es concedeixen projecte a projecte a 

petició de l’inversor a través d’una resolució de condicions d'edificació a les autoritats 

locals. Aquesta resolució no dona cap tipus de drets sobre el terreny, per la qual 

cosa, respecte al mateix terreny, la resolució es pot expedir a petició de més d'un 

inversor. 

 

Crear i desenvolupar aquests plans municipals d'urbanització i de gestió de l'espai és 

una de les competències pròpies de les autoritats locals. Els òrgans executius d'un 

municipi preparen en primer lloc un estudi de les condicions, la forma de gestió i ús 
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del terreny, i a continuació elaboren els Plans Municipals d'Urbanisme, on es defineix 

la destinació del terreny, les línies delimitatories entre solars amb ús diferent i els 

índexs d'edificació i d'intensitat de la urbanització, així com les condicions 

específiques d'acondicionament del terreny i les limitacions de la seva utilització. 

Si una empresa està interessada en un terreny intenta signar una opció de compra 
sobre el mateix, dipositant el 10% del seu valor, a l'espera d'una decisió urbanística 

que aclareixi els paràmetres necessaris per a poder tancar l'operació. 

 

 

Per tant, pel que fa a les condicions legal, fiscals i urbanístiques, podem dir que les 

inversions immobiliàries a Polònia resulten interessants. Ja que, per una banda, la 

banca polonesa té liquidesa suficient per a concedir prèstecs als futurs inversors que 

vulguin entrar en el sector immobiliari polonès. Per l’altra, existeix una fiscalitat 

renovada, cada cop menys complexa que genera seguretat, i que a més, tot i els 

canvis en les últimes lleis, encara disposa d’alguns avantatges respecte el marc 

fiscal espanyol. I per últim, les condicions urbanístiques, tot i que siguin les 

condicions menys favorables per a realitzar inversions immobiliaries a Polònia, no 

resulta un obstacle tan gran si s’és conscient del problema que pateixen algunes 

ciutats i conseqüentment es busquen aquelles ciutats amb més disponibilitat de sòl 

urbanitzable.   

 

 

4.3 Condicions econòmiques 

 

4.3.1 Rendibilitats 

Les rendibilitats a Polònia han estat durant molts anys superiors al 10% degut, en 

part, al baix cost del sòl. No obstant, la gran entrada d’inversors estrangers atrets per 

les elevades rendibilitats ha saturat 

la poca disponiblilitat de sòl 

urbanitzable, fent que el preu 

d’aquest pugés estrepitosament en 

les principals localitats poloneses i 

conseqüentment, les rendibilitats 

es reduiguéssin fins al 5.5%, en els 

últims anys. 

 

 

 

Rentabilitats mercat residencial (Font: Ober Haus)
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Però la reducció de la rendibilitat també s’ha vist afectada pels increments en els 

costos de la construcció, degut a l’augment de la mà d’obra i dels materials de 

construcció ja que, el ritme frenètic de la construcció al país, ha reduït la 

disponibilitat d’ambdos.  

Per aquest motiu, tot i que la demanda en el 2006 va experimentar un ritme frenètic 

per tal d’esquivar la imminent pujada l’IVA, i que es va arribar a revaloritzacions del 

60% anuals, les rendibilitats no van pujar. Ja que, actualment el poder adquisitiu dels 

polonesos no pot competir amb els elevats preus residencials. 

Per tant, pel que fa a la rendibilitat, Varsòvia ja no és tan atractiva, sinò que ho són 

totes aquelles ciutats que s’estan despertant actualment i que, per tant, encara 

disposen de sòl urbanitzable i a preus competitius. 

Per tant, és molt interessant comprar en una d’aquestes ciutats i d’aquí uns anys 

quan pugin els preus, vendre i aconseguir rendibilitats “sucoses”.  

 

 

Al igual que en el mercat residencial, els actuals rendiments que ofereixen les 

oficines prime a Varsòvia oscil·len 

entre el 5.5 i el 6.5%, mentre que, 

les estan situades fora de Varsòvia 

i en les altres principals ciutats 

poloneses, tenen una rendibilitat 

més gran que va del 6 al 7%. 

Aquest fet es deu a que els preus a 

la capital ja han experimentat un 

llarg recorregut, que fa més difícil 

obtenir unes rendibilitats elevades. 

 

No obstant, tot i que la rendibilitat d’oficines a Varsòvia ha disminuït, si les 

comparem amb la situació en 

la resta de capitals ens 

adonarem que encara es troba 

en una situació avantatjosa i 

molt superior a la rendibilitat 

que s’obté a Madrid. 

 

 

 

 

Rentabi l i tats Of icines (Font: JonesLAng LaSal le)
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4.3.2 Anàlisi de la rendibilitat - risc de les inversions a Polònia 

La rendibilitat d’una inversió sempre va associada al risc que aquesta presenta, de 

manera que, com que “el risc té un preu”, qui més arriesga més rendibilitat podrà 

aconseguir. Per aquest motiu, en 

els països subdesenvolupats, 

coincideixen les rendibilitats i el 

risc més elevats, en els països 

emergents, com els d’Europa de 

l'Est ofereixen una rendibilitat i 

risc mig, és dir, inferior al dels 

països subdesenvolupats, però 

superior al que ofereixen els 

països desenvolupats d’Europa Occidental. 

 

Per tan, les immobiliàries espanyoles, en la internacionalització dels seus negocis, 

s’enfronten a dues opcions molt diferents en quant a rendibilitat i risc.  

Les qui aposten per un risc menor, s'inclinen en general, com han fet Colonial i 

Metrovacesa, per països d'Europa Central, com França, Regne Unit, Alemanya o 

Bèlgica, ja que són mercats madurs i molt segurs per a l'inversor. 

 

L'altra opció, els països d'Europa de l'Est i altres àrees extraeuropees, ofereixen 

rendibilitats molt més sucoses a les immobiliàries, especialment en les activitats 

pures de promoció, però el risc també és molt major i són nombroses les dificultats 

jurídiques, registrals i financeres amb les quals es troba l'empresari estranger en 

aquests països. Per tant, aquesta segona opció representa una aposta més 

assequible econòmicament però més arriscada.  

Dins aquest grup destaquen algunes immobiliàries espanyoles que ja han establert 

filials en aquests països, com és el cas de Ferrovial Immobiliària amb la polonesa 

Bumidex o Necsa, la immobiliària d'Acciona, amb la també polonesa Mostostal 

Warzawa, Fadesa amb l'obertura l'any passat d'una delegació comercial a Varsòvia, 

juntament amb moltes d’altres com Caixa Madrid, Agofer, Layetana, Chamartín, 

Riofisa, Sando, Prasa o Lubasa.  

 

Per què han triat aquests països? Perquè les inversions requerides no són 

excessives i la recompensa o rendibilitats a obtenir no tenen comparació a les que 

s'obtenen a Europa Occidental.  

 

 

Anàlisi rentabilitat-risc (Font: Fernando Alonso i Carmen Rapallo) 
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No obstant, l'altra cara de la moneda és que el risc d’aquestes inversions és 

moltíssim major, com a conseqüència d’una propietat d’immobles i solars poc clara, 

d’un mercat hipotecari menys desenvolupat que l’espanyol, d’una escassetat de 

normes i un excès de burocràcia.  

El risc o la percepció de la seva existència està de moda. I d'aquí el retorn a la 

volatilitat en els mercats financers. El risc se situa de nou en la primera línia de 

preocupació dels inversors. Això, almenys, és el que pensa el Banc d'Espanya, que 

estima que les últimes sacsejades que s'han produït en els mercats borsaris tenen 

molt a veure amb una “revaloració del risc”. Segons José Luis Dolent de Molina, 

director del Servei d'Estudis del Banc d'Espanya, s'està produint un increment de la 

sensibilitat pel risc assumit, una tendència que era necessària, ja que, fins ara, les 

valoracions eren excessivament benignes i el mercat no podia pujar indefinidament.  

Per tant, no hi ha, una deterioració dels fonamentals macroeconòmics, sinó una 

percepció més exigent amb la valoració dels actius. Ja que s’estima que el mercat 

immobiliari, estava sobrevalorat fins a un 30%. 

 

El risc és un intangible que acompanya a tota inversió. No obstant, a Espanya 

després de tants anys d’eufòria es va arribar a pensar que aquest component havia 

desaparegut. Però em de recordar que, tal com diu Pere Viñolas, director de la 

càtedra immobiliària d’Esade, desde 1973, any del primer xoc petrolífer, els preus de 

l'habitatge han caigut en termes reals en deu ocasions, el que posa de manifest que 

el mercat immobiliari, encara que molts no ho creien, té riscos i oscil·lacions, sobretot 

quan es paga per un actiu bastant més del que val. I, això és el que pot estar 

passant amb moltes de les inversions realitzades a Europa de l'Est. Principalment a 

Polònia i Romania, cap a on es dirigeix la majoria de la inversió immobiliària 

espanyola exterior.  

 

Un altre dels riscos present en les inversions immobiliàries a Polònia són els derivats 

del tipus de canvi de les monedes nacionals i la pròpia rendibilitat de les inversions. 

Aquests països encara han d'entrar en l'euro amb un tipus de canvi que ara per ara 

es desconeix.  

 

Així que, l'aventura immobiliària exterior espanyola mereixerà la pena, sempre i quan 

es valorin de forma correcta els riscos i es deixi de banda la gran revolució produïda 

en els últims anys, per la que els actius immobiliaris han començat a ser percebuts 

com un actiu financer més, sense valorar el risc. Fent que, d'ocupar un paper 

irrellevant en la cartera de qualsevol inversor institucional, hagin passat a 

representar un percentatge significatiu.  
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Fa pocs anys, tot just el 5% o el 6% de la inversió dels grans fons de pensions anava 

dirigit al maó, mentre que ara representa en alguns casos fins al 15%.  

I la conseqüència òbvia ha estat una revaloració dels actius i un fort increment de 

l'endeutament, tant de les llars com de les pròpies immobiliàries, a la calor de dos 

fets inqüestionables com l'augment de la demanda i el creixement de la liquidesa 

internacional que ha portat la globalització econòmica. Que el que han fet és que es 

perdés de vista la percepció del risc.  
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Conclusió   
 
Després de valorar la situació del sector immobiliari a Polònia, la conclusió a la que 
s’arriba és que la hipòtesi que es plantejava inicialment es compleix en part,  ja que, 
“ens trobem en un bon moment per internacionalitzar les inversions immobiliàries 
cap a Polònia”,  però fent-hi alguns matisos. 
 
Per a què, a dia d’avui, l’atractiu fos més gran seria necessari que s’ampliés l’oferta 
de sòl urbanitzable en algunes ciutats, ja que, el frenètic ritme del sector immobiliari 
ha esgotat les seves existències i conseqüentment ha provocat un augment del preu 
del sòl, fent que la compra de propietats sigui cada vegada menys assequible. 
 
El panorama immobiliari a Polònia ha canviat molt en els últims anys. Hi ha hagut 
mercats, com Varsòvia, Cracòvia o Wroclaw, molt explotats pels inversors que han 
generat grans diferències en la situació immobiliària de les sis ciutats poloneses 
estudiades.  
Per aquest motiu, és necessari fixar-se en ciutats secundàries, com Poznan, Tri-city, 
Katowice o Lodz, que, al no haver disposat de tan atractiu inversor, els seus preus 
no han experimentat un recorregut tan gran, pel que, actualment ofereixen unes 
oportunitats d’inversió i rendibilitat superiors. 
D’entre aquestes, les millors destinacions per invertir en el mercat residencial són 
Poznan i Gdansk, que reuneixen les condicions idònies per a convertir-se en els 
següents “punts calents” de Polònia. Mentre que, si l’inversor està interessat en el 
mercat d’oficines, les ciutats més atractives, per la seva gran importància industrial i 
comercial i el seu potencial econòmic, són Katowice i Lodz. 
 
Podem concloure dient que Polònia, tot i que hagi deixat de ser un “país verge”, 
encara conserva mercats molt interessants, on els inversors poden aconseguir 
bones rendibilitats, sempre i quan actuïn amb la prudència que ha d’acompanyar tota 
inversió en un país emergent que no disposa de l’estabilitat financera, legal i 
urbanística necessària. 
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B) Guies de països 

Travelocity 

Informació sobre el país, els usos i tota aquella informació que és necessària per la nostra visita al 

país: vols, hotels, lloguer de cotxe… La informació, encara que breu, és de molta utilitat i la podem 

trobar en anglès 

http://dest.travelocity.com/DestGuides/geo_main/0,1743,TRAVELOCITY|2250,00.html 

 

Oficina Nacional  de Turisme de Polònia 

Pàgina Oficial d'informació turística a Polònia. En anglès 

http://www.polandtour.org/ 

 

Informe Consular dels EUA 

Informe força interessant sobre Polònia. La informació es centra en temes pràctics com els 

requeriments d'entrada al país o l'assistència sanitària i l'assegurança. Informació en anglès. 

http://travel.state.gov/poland.html 
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Polska.pl 

Pàgina web oficial que ens mostra un seguit d'enllaços molt útils i complets sobre Polònia. Hi 

trobem enllaços de tot tipus, des d'enllaços a pàgines web de turisme fins a pàgines web d'història 

passant per la pàgina web de la borsa.  

http://www.polska.pl  
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Aquesta pàgina web és interessant perquè hi trobem molta informació oficial. Només es pot llegir 

en polonès i, per tant, la gent que desconeix la llengua oficial només pot utilitzar els enllaços 

oficials que proposen: ambaixades i consulats arreu del món, premsa, organismes estatals. 

http://www.polonia.org/ 

 

Agència d’inversions estrangeres 

L’agència polonesa per les inversions estrangeres ( PAIZ ) produeix tot una sèrie de publicacions 

de gran qualitat en versió anglesa, sobre temes que van des de la construcció al sector bancari. 

Secció molt interessant sobre els impostos a Polònia. 

www.paiz.gov.pl 
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Ambaixada de la República de Polònia; Oficina consular comercial a Nova York 

Aquesta pàgina oficial ofereix tot tipus d'informació comercial de Polònia, des de la legislació fins 

les 100 empreses poloneses més importants, passant per informació sobre fires. Informació en 

anglès. 

http://www.magnetworks.com/brh/default.asp 

 

CEEBICnet Polònia 

El Servei Comercial dels EUA posa a la nostra disposició tot d'informació comercial de Polònia en 

format de guia, recomanacions o estudis de mercat. Pàgina en anglès. 

http://www.mac.doc.gov/eebic/countryr/poland.htm 

 

D) Informació empresarial 

Master Page 

És una pàgina molt completa que proporciona assistència personal i informació de Polònia a les 

empreses internacionals. Neix de la joint venture entre la Cambra de Comerç d'Importació i 

Exportació de Polònia i els diferents Ministeris del govern polonès. Informació en anglès.  

http://www.masterpage.com.pl/ 

 

Euro Info Center: Polish Newtwork 

Informació sobre el projecte que va posar en marxa la Comissió Europea per a  promocionar la 

petita i mitjana empresa a Polònia. És una pàgina molt interessant des del punt de vista econòmic i 

empresarial. Informació en anglès. 

http://www.euroinfo.org.pl 

 

Poland OnLine 

Pàgina web que ofereix informació per a empreses i turistes. La informació empresarial és força 

interessant: taxes, legislació, actualitat… 

http://www.polandonline.com/ 

 

E) Directori d'Empreses 

QuickLink 

Directori d'empreses. Cal destacar els enllaços que ens proposen.  

http://www.polandbusiness.com.pl 

 

Polish Pages 

Directori d'empreses, força complet, que inclou calendaris de fires i articles d'interès. Existeix la 

versió anglesa. 

http://www.polishpages.com.pl 
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Polish Business Directory 

L'objectiu d'aquesta web es promoure les companyies poloneses arreu del món i facilitar 

l'establiment de contactes i intercanvis comercials entre empreses, ja siguin estrangeres o 

poloneses, interessades en fer negocis a Polònia. Existeix la versió anglesa 

http://www.polish-bus.com 

 

F) Banca 

Banc Nacional de Polònia 

Pàgina oficial del Banc nacional de Polònia. Podem accedir a diversa informació: legislació, 

estadístiques, informació i enllaços d'altres bancs a Polònia… Informació en anglès. 

http://www.nbp.pl 

 

G) Legislació 

Unió Europea 

Pàgina oficial de la Unió Europea. Ens informa sobre la pròxima incorporació de Polònia a la UE. A 

més, proporciona enllaços de gran interès sobre Polònia. 

http://europa.eu.int/comm/enlargement/poland/  

 

H) Estadístiques 

Estadístiques Oficials de Polònia 

Pàgina oficial de l'estat que proporciona tot tipus d'estadístiques i publicacions. Informació 

disponible en anglès. 

http://www.stat.gov.pl/ 

 

I) Premsa i llibres 

Gazeta.pl 

Versió electrònica del diari nacional Gazeta, un dels més importants de Polònia. Tota la informació 

està en polonès. 

http://www.gazeta.pl 

 

Rzeczpospolita Online 

Versió electrònica del diari nacional Rzeczpospolita, l'únic diari especialitzat en economia, comerç i 

política. Informació en polonès. 

http://www.rzeczpospolita.pl 
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Anex 5: 

 

www.dragowski.pl    www.afrykanska.com.pl 

    
www.emmerson.pl    www.ekstradom.pl 

    
 

www.dzialki.waw.pl    www.investhouse.com.pl 

    

País Criteris incomplerts 
Lituania I 
Estònia I 
Letònia I , TDC 
Hungria Tots 
Polònia DD, TDC 
Eslovaquia I, DD, TDC 
República Txeca DD , TDC 
 I: inlfació,  

TDC: tipus de canvi, DD: 
dèficit públic 
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www.agglo.pl     www.proszynska.pl 

   
 

www.pisosvarsovia.com    www.bauer.waw.pl 

   
 

www.polan.com.pl    www.braciastrzelczyk.pl 

   
 

www.nobilhouse.pl    www.willagroup.com 

      

 

www.pirellipekaore.com    www.poland-direct.com 

   
 

www.property-krakow.com    www.realestate.com.pl    

       

 

www.ebejot.pl     www.domdevelopment.pl  

         

www.edbud.pl     www.jwconstruction.com.pl 
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Anex 6: 

 

www.fadesa.es 

 

 

www.sandoinmobiliaria.net 

 
 

www.acciona-inmobiliaria.es 

 

 

www.lubasainmobiliaria.com 

 

 

www.restaura.com    www.grupolar.com 

   
 

www.roan.es     www.pracsahome.com   

       
 

www.riofisa.com 
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Anex 7: 

 

www.imcconsultinggroup.co.uk   www.millwardbrown.com 

      

 

www.parkridge.co.uk    www.ingrealestate.com 

   

 

www.mansion.com.pl     www.cushmanwakefield.com 

     

 

www.cbre.eu      www.dtz.com 

    

 

www.knightfrank.com.pl    www.savills.pl 

      

 

www.kingsturge.pl    www.joneslanglasalle.es 
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Anex 8: 

Principals inversors del sector de la construcció a Polònia: 

Investor name Country of 
origin Activities(PKD) Activities(class) Comments 

    Australia     

Lend Lease Central 
Europe Australia Construction; 

Building of complete constructions or 
parts thereof; civil engineering; 

Wiśniowy Business Park together with an 
American developer Chelverton Properties 
- Warsaw 

    Austria     

Bau Holding 
Strabag AG Austria Construction;  

Building of complete constructions or 
parts thereof; civil engineering;  

Strabag Sp. z o. o. 80% stake in Hotele 
Warszawskie "Syrena"  

Stalco Holding 
GmbH Austria Construction; 

Building of complete constructions or 
parts thereof; civil engineering; 

Zeman Hale-Dachy-Fasady Sp. z o. o. - 
Świętochłowice (Śląskie Voivodship) 

Warimpex Austria Construction; 
Building of complete constructions or 
parts thereof; civil engineering; 

Warimpex Polska Sp. z o. o. - Office 
buildings and hotels, Warimpex - Leasing 
j.v., Warimpex - Handels, Amber Baltic, 
City Shopping Centre 

Wilkosz Austria Construction; 
Building of complete constructions or 
parts thereof; civil engineering; Investbau - Płock 

    Canada     

Sidney Braaksma Canada Construction; 
Building of complete constructions or 
parts thereof; civil engineering; 

Kan-Bud Sp. z o. o. - Kąkolewo near 
Leszno 

    China     

Sino Frontier 
Properties Ltd. China Construction; 

Building of complete constructions or 
parts thereof; civil engineering; 

GD Poland Distribution Center Sp. z o. o. - 
Wólka Kosowska near Warsaw 

    Cyprus     

TriGránit Holding 
Ltd. Hungary Construction; Construction; 

TriGranit Developement Polska Sp. z o. o. 
(Warsaw), Silesia City Center in Katowice 

    Denmark     

TK Holding Denmark Construction; 
Building of complete constructions or 
parts thereof; civil engineering; 

TK Polska Operations S.A., Thorkild 
Kristensen Polska Sp. z o. o., TK Polska 
Operations S.A. Office in Warsaw. 
Shopping center in Szczecin. Construction 
plants in Warsaw and Poznań 

    France     

BEG S.A. France Construction; 
Building of complete constructions or 
parts thereof; civil engineering; Cefic Polska Sp. z o. o. - Warsaw  

Bouygues France Construction; 
Building of complete constructions or 
parts thereof; civil engineering; Bouygues Polska S.A. - Warsaw 

Colas S.A. France Construction; 
Building of complete constructions or 
parts thereof; civil engineering; 

Strada Sp. z o. o. - Środa Wielkopolska, 
Pribek Sp. z o. o. - Koszalin, PBD 
Palędzie Sp. z o. o. - Palędzie  

Eiffage 
Construction France Construction; 

Building of complete constructions or 
parts thereof; civil engineering; 98.54% stake in Mitex S.A. (Kielce) 

VINCI Construction France Construction; 
Building of complete constructions or 
parts thereof; civil engineering; 

99.74% stake in Warbud S.A. - office in 
Warsaw 

    Germany     
Bilfinger Berger 
Bau AG Germany Construction; Site preparation; 

99.9% stake in Hydrobudowa - 6 S.A. - 
Office in Warsaw 

Hochtief AG Germany Construction; 
Building of complete constructions or 
parts thereof; civil engineering; 

99% stake in Hochtief Polska Sp. z o. o. - 
Warsaw, 43.7% stake in Przedsiębiorstwo 
Instalacji Sanitarnych Cracovia S.A. 
(Kraków), 95% stake in Poz-Building  

Lurgi Öl Gas 
Chemie GmbH Germany Construction; 

Building of complete constructions or 
parts thereof; civil engineering; Lurgi Polska S.A. 

Moeller GmbH Germany Construction; Building installation; Moeller Electric Sp. z o. o. - Gdańsk 
RWE Solutions 
Frankfurt Germany Construction; Building installation; 

57.6% shares in Elbud Gdańsk Holding 
S.A. - Gdańsk 

Scheidt 
International GmbH Germany Construction; Building installation; 

Scheidt Gliwice Sp. z o. o. - Pyskowice, 
Scheidt Gliwice Sp. z o. o. - Warsaw  
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    Italy     

King Cross Group 
SRL Italy Construction; 

Building of complete constructions or 
parts thereof; civil engineering; 

King Cross Center Sp. z o. o. - Shopping 
centers in Warsaw, Gdańsk, Łódź and 
Poznań 

Sirti Italy Construction; Building installation; Sirtel Polska Sp. z o. o. – Warsaw 

    Luxembourg     

GLORIA S.a.r.l. Luxembourg Construction; Building installation; 
35.25% stake in Energomontaż Północ 
S.A. - Office in Warsaw 

International 
Trading & 
Investment Luxembourg Construction; 

Building of complete constructions or 
parts thereof; civil engineering; 

International Trading and Investment 
Poland S.A. - Warsaw 

    Norway     

Klif Holding A/S Norway Construction; 
Building of complete constructions or 
parts thereof; civil engineering; 

Polinvest Sp. z o. o. - Office in Gdynia-
Orłowo. Klif shopping centres in Gdynia 
and Warsaw 

NCC 
CONSTRUCTION 
AS Norway Construction; 

Building of complete constructions or 
parts thereof; civil engineering; 

Leszczyńskie Przedsiębiorstwo Robót 
Drogowo-Mostowych Sp. z o. o. - Leszno, 
NCC Roads Polska Sp. z o. o. (11 
branches and 22 asphaltic concrete 
plants) 

    Spain     

ACCIONA 
Inmobilaria Spain Construction; 

Building of complete constructions or 
parts thereof; civil engineering; 

Mostostal Warsaw S.A. 49% of shares - 
office in Warsaw. 81% of shares in 
Acciona Nieruchomości Sp. z o. o. 

Ferrovial Spain Construction; 
Building of complete constructions or 
parts thereof; civil engineering; 

Budimex S.A., Budimex Dromex, Budimex 
Nieruchomości, Budimex Projekt - Warsaw 

Industrial Quimica 
del Nalón Polonia 
S.A. Spain Construction; 

Building of complete constructions or 
parts thereof; civil engineering; 

Industrial Quimica del Nalón S.A. - 
Warsaw 

    Sweden     

LLENTAB AB Sweden Construction; 
Building of complete constructions or 
parts thereof; civil engineering; Llentabhallen Sp. z o. o. - Gdańsk 

NCC AB Sweden Construction; 
Building of complete constructions or 
parts thereof; civil engineering; NCC Polska Sp. z o. o. - Poznań 

Skanska Kraft AB Sweden Construction; 
Building of complete constructions or 
parts thereof; civil engineering; 

Skanska S.A. - Office in Warsaw, 94% of 
shares of Exbud S.A. - Office in Kielce, 
Westin Hotel - Warsaw  

    Switzerland     

Siemens Building 
Technologies AG Switzerland Construction; Building installation; 

Siemens Building Technologies Sp. z o. o. 
- Warsaw 

    The Netherlands     

CFE Netherland 
The 
Netherlands Construction; 

Building of complete constructions or 
parts thereof; civil engineering; CFE Polska Sp. z o. o. - Warsaw 

SICES International 
B.V. 

The 
Netherlands Construction; Building installation; 

35.25% stake in Energomontaż Północ 
S.A. - Office in Warsaw 

SINGSPIEL 
INVESTERINGEN 
B.V. 

The 
Netherlands Construction; 

Building of complete constructions or 
parts thereof; civil engineering; Blue City Sp. z o. o. - Warsaw 

Tabella Holding BV 
The 
Netherlands Construction; 

Building of complete constructions or 
parts thereof; civil engineering; 

Krakowskie Przedsiębiorstwo Robót 
Drogowych S.A. - Kraków 

    USA     

Apollo-Rida Poland 
Llc. USA Construction; 

Building of complete constructions or 
parts thereof; civil engineering; Apollo - Rida Poland Sp. z o. o. - Warsaw 

Chelverton 
Properties USA Construction; 

Building of complete constructions or 
parts thereof; civil engineering; 

Business Park together with an Australian 
developer Lend Lease Central Europe - 
Warsaw 

Epstein USA Construction; 
Building of complete constructions or 
parts thereof; civil engineering; 

Epstein Sp. z o. o. - Warsaw, Warsaw 
Corporate Center, Warsaw Financial 
Center  

Hines USA Construction; 
Building of complete constructions or 
parts thereof; civil engineering; 

Hines Polska Sp. z o. o. - Warsaw, 
Metropolitan Sp. z o. o. - Warsaw  

 



 
 
86

Principals inversors del sector immobiliari a Polònia: 

Investor name 
Country of 

origin Activities(PKD) Activities(class) Comments 

EUROPOLIS INVEST Austria 
Real estate, renting and 
business activities; 

Real estate activities with 
own property; 

Europolis Invest Sp. z o. o. - Office in 
Warsaw. Real estate portfolio: 
Alliance Logistics Center, Bitwy 
Warszawskiej, Saski Point, Sienna 
Center, Warsaw Towers 

Meinl European Land 

Group Austria 
Real estate, renting and 
business activities; 

Management of real estate 
on a fee or contract basic; 

Manhattan Real Estate Management 
Sp. z o.o. 

S&T System Integration & 

Technology Distribution 

AG Austria 
Real estate, renting and 
business activities; 

Computer and related 
activities; 

S & T Services Polska Sp. z o. o. - 
Warsaw 

    Belgium     

Democo Poland Sp. z o. o. Belgium 
Real estate, renting and 
business activities; 

Architectural and 
engineering activities and 
related technical 
consultancy; 

Democo Poland Sp. z o. o. - Tarnowo 
Podgórne (Wielkopolskie Voivodship) 

    Canada     

Gestion Max Canada 
Real estate, renting and 
business activities; 

Architectural and 
engineering activities and 
related technical 
consultancy; ECO ABC Sp. z o. o. - Bełchatów 

    Cyprus     

DELOITTE CENTRAL 

EUROPE HOLDINGS 

LIMITED Cyprus 
Real estate, renting and 
business activities; 

Legal, accounting, book-
keeping and auditing 
activities; tax consultancy; 
market research and public 
opinion polling; business 
and management 
consultancy; holdings; 

Deloitte Audyt Sp. z o. o. - Warsaw, 
Deloitte Advisory Sp. z o. o. - 
Warsaw, Deloitte Doradztwo 
Podatkowe Sp. z o. o. - Warsaw 

    Denmark     

Foras Holding A/S Denmark 
Real estate, renting and 
business activities; 

Real estate activities with 
own property; 

Foras Managment Poland Sp. z o. o. 
- Warsaw 

Group 4 Falck A/S Denmark 
Real estate, renting and 
business activities; 

Investigation and security 
activities; 

Falck Polska Sp. z o. o., Falck 
Ochrona Sp. z o. o. - Warsaw, 
Ratownictwo Falck Sp. z o. o. - 
Szczecin, Karderos Sp. z o. o. - 
Kraków, BWR Serwis Sp. z o. o. - 
Kraków, Sekuritas Sp. z o. o. - 
Zielona Góra  

    France     

Capgemini S.A. France 
Real estate, renting and 
business activities; 

Legal, accounting, book-
keeping and auditing 
activities; tax consultancy; 
market research and public 
opinion polling; business 
and management 
consultancy; holdings; 

Capgemini Polska Sp. z o. o. - 
Warsaw, Capgemini Polska BPO 
Center - Kraków, Nearshore Center - 
Wrocław, Information Technology 
Outsourcing Center - Kraków  

Klépierre S.A. France 
Real estate, renting and 
business activities; 

Real estate activities with 
own property; 

SeGeCe Polska Sp. z o. o (Warsaw), 
Sadyba Centre S.A. (Warsaw), Ruda 
Śląska Plaza Sp. z o. o. (Ruda 
Śląska), Poznań Plaza Sp. z o. o., 
Kraków Plaza Sp. z o. o., Klépierre 
Sadyba Sp. z o. o., Klépierre Poznań 
Sp. z o. o., Klépierre Kraków Sp. z o. 
o. 

    Germany     

Apcon International Germany 
Real estate, renting and 
business activities; 

Computer and related 
activities; 

Iteligence Sp. z o. o. - Tarnowo 
Podgórne, Warsaw, Katowice 

CeWe Color Nordcolor 

GmbH Germany 
Real estate, renting and 
business activities; 

Miscellaneous business 
activities n.e.c.; 

97.39% stake in CeWe Color Sp. z o. 
o. - Kędzierzyn-Koźle 

ISTA AG Germany 
Real estate, renting and 
business activities; 

Legal, accounting, book-
keeping and auditing 
activities; tax consultancy; 
market research and public 
opinion polling; business 
and management 
consultancy; holdings; Ista Polska Sp. z.o.o. - Warsaw 
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Messe Düsseldorf GmbH Germany 
Real estate, renting and 
business activities; 

Miscellaneous business 
activities n.e.c.; 

Messe Dusseldorf Polska Sp. z o. o. - 
Warsaw 

Saxon Steel Distribution Germany 
Real estate, renting and 
business activities; 

Architectural and 
engineering activities and 
related technical 
consultancy; 

80% stake in Saxon STEEL 
DISTRIBUTION Inc. Sp. z o. o. 

Voigt & Schweitzer Germany 
Real estate, renting and 
business activities; Data processing; 

75% of shares in Ocynkownia Pokój 
Sp. z o. o.  

Walter-Heilit 

Verkehrswegebau GmbH Germany 

Real estate, renting and 
business activities; 
construction; 

Architectural and 
engineering activities and 
related technical 
consultancy; building of 
complete constructions or 
parts thereof; civil 
engineering; 

HEILIT + WOERNER Budowlana Sp. 
z o. o. 

    Italy     

Financial Holding FHF Italy 
Real estate, renting and 
business activities; 

Real estate activities with 
own property; 

Cosmar Polska Sp. z o. o., Nord Sp. 
z o. o., Diana Development Sp. z o. 
o., Dueerre Polska Sp. z o. o.  

Italiana Appalti 

Costruzioni Italy 
Real estate, renting and 
business activities; 

Real estate activities with 
own property; I.A.CO. Poland - Kraków 

Italpol Servizi Fiduciari 

S.P.A. Italy 
Real estate, renting and 
business activities; 

Investigation and security 
activities; 

Securpol Group Sp. z o. o. - Warsaw, 
Poznań, Gdańsk, Wrocław 

Italtriest Group Italy 
Real estate, renting and 
business activities; Advertising; IDEAPIU MAPP - Warsaw 

    Luxembourg     

Polish-Pre-Ipo Luxemburg Luxembourg 
Real estate, renting and 
business activities; 

Computer and related 
activities; ATM S.A. - Warsaw 

    Switzerland     

SFS intec Holding AG Switzerland 
Real estate, renting and 
business activities; 

Architectural and 
engineering activities and 
related technical 
consultancy; SFS Intec Sp. z o. o. - Poznań 

    The Netherlands     

Erbet B.V The Netherlands 
Real estate, renting and 
business activities; 

Real estate activities with 
own property; 

Ergon Polska Sp. z o. o. - 
Mszczonów, Ergon Real Estate 
Poland Sp. z o.o. - Mszczonów  

GE Capital Real 

Estate/Heitman Central 

Europe Property Partners International 
Real estate, renting and 
business activities; 

Real estate activities with 
own property; 

Heitman Real Estate Investment 
Management - 11 business galleries, 
Wiśniowy Business Park, Janki 
Center 

GTC International The Netherlands 
Real estate, renting and 
business activities; 

Real estate activities with 
own property; Globe Trade Center S.A. - Warsaw 

Nurol International B.V. Turkey 
Real estate, renting and 
business activities; 

Real estate activities with 
own property; 

37% stake in Euro Power Centrum 
Sp. z o. o. - Maximus investment in 
Nadarzyn 

QAD Europe B.V The Netherlands 
Real estate, renting and 
business activities; 

Software consultancy and 
supply; 

QAD Polska Sp. z o. o. - Wrocław, 
Elbląg 

Rodamco The Netherlands 
Real estate, renting and 
business activities; 

Real estate activities with 
own property; 

Złote Tarasy Sp. z o. o. - Shopping 
and entertainment (Warsaw) 50% 
stake in Galeria Mokotów - shopping 
centre (Warsaw)  

    Turkey     

BOGAZICI Investment 

Group Turkey 
Real estate, renting and 
business activities; 

Architectural and 
engineering activities and 
related technical 
consultancy; 

25% stake in 8 Star Sp. z o. o. 
(Warsaw) 

CAN Group Turkey 
Real estate, renting and 
business activities; 

Architectural and 
engineering activities and 
related technical 
consultancy; 

25% stake in 8 STAR Sp. z o. o. 
(Warsaw) 

Mesa Mesken A.S. Turkey 
Real estate, renting and 
business activities; 

Real estate activities with 
own property; 

37% stake in Euro Power Centrum 
Sp. z o. o. - Maximus investment in 
Nadarzyn 

Reform Company Turkey 
Real estate, renting and 
business activities; 

Real estate activities with 
own property; 

Reform Company Sp. z o. o. - 
Warsaw 

Saspol Turkey 
Real estate, renting and 
business activities; 

Real estate activities with 
own property; Centrum Handlowe SASPOL - Łódź 
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USLUEL Energy 

Installations Turkey 
Real estate, renting and 
business activities; 

Architectural and 
engineering activities and 
related technical 
consultancy; 

25% stake in 8 Star Sp. z o. o. 
(Warsaw) 

YENIGUN Group of 

Companies Turkey 
Real estate, renting and 
business activities; 

Architectural and 
engineering activities and 
related technical 
consultancy; 

25% stake in 8 Star Sp. z o. o. 
(Warsaw) 

    United Kingdom     

ICL United Kingdom 

Real estate, renting and 
business activities; 
manufacture of furniture and 
consumer goods; 

Computer and related 
activities; manufacture of 
furniture; 

ICL Poland Sp. z o. o. - Warsaw 
Furnel S.A.  

IMC Consulting United Kingdom 
Real estate, renting and 
business activities; 

Labour recruitment and 
provision of personnel; 

IMC Polska Sp. z o. o. - Warsaw IMC 
Kariera Sp. z o. o. - Warsaw  

INTERNET SECURITIES 

LTD United Kingdom 
Real estate, renting and 
business activities; 

Legal, accounting, book-
keeping and auditing 
activities; tax consultancy; 
market research and public 
opinion polling; business 
and management 
consultancy; holdings; Euromoney Polska S.A. - Warsaw 

Millward Brown Group United Kingdom 
Real estate, renting and 
business activities; 

Legal, accounting, book-
keeping and auditing 
activities; tax consultancy; 
market research and public 
opinion polling; business 
and management 
consultancy; holdings; 

SMG/KRC Poland Media S.A. - 
Warsaw 

    USA     

CH2M Hill International 

Inc. USA 
Real estate, renting and 
business activities; 

Computer and related 
activities; 

CH2HILL Polska Ltd Sp. z o. o. - 
Kraków 

GTECH Corporation USA 
Real estate, renting and 
business activities; 

Computer and related 
activities; 

Grytek Sp. z o. o. - Warsaw, 62.8% 
stake in Polcard S.A.  

Intel Europe Inc. USA 
Real estate, renting and 
business activities; 

Computer and related 
activities; 

Intel Technology Poland Sp. z o. o. - 
Gdańsk 

News Corporation USA 
Real estate, renting and 
business activities; Advertising; News Outdoor Poland S.A. - Warsaw 

Oracle Corporation USA 
Real estate, renting and 
business activities;  

Software consultancy and 
supply; Database 
activities; Oracle Polska Sp. z o. o. - Warsaw 

Pentor Communication 

International USA 
Real estate, renting and 
business activities; 

Legal, accounting, book-
keeping and auditing 
activities; tax consultancy; 
market research and public 
opinion polling; business 
and management 
consultancy; holdings; 

Instytut Badania Opinii i Rynku 
"Pentor" S.A. - co-owner of Warsaw 
Voice, Uroda, Instytut Badania Opinii 
Publicznej Pentor, Pentor Film 

Polimeni International USA 
Real estate, renting and 
business activities; 

Real estate activities with 
own property; 

Polimeni International Konin Sp. z o. 
o. - Sopot 

Sanchez Computer 

Associates USA 
Real estate, renting and 
business activities; 

Software consultancy and 
supply; Elba CSB S.A. 

Siemens Power 

Genaration Inc. USA 
Real estate, renting and 
business activities; 

Architectural and 
engineering activities and 
related technical 
consultancy; 

72.61% stake in Westinghouse 
Modelpol Sp. z o. o. 

Stream International INC USA 
Real estate, renting and 
business activities; 

Miscellaneous business 
activities n.e.c.; Call Center in Szczecin 
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Anex 9: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anex 10: 

Ubicació de l’oferta a Varsòvia per nivells de preu (€  / m²) 

 

 

Anex 11: 

Ubicació de l’oferta a Cracòvia per nivells de preu (€  / m²) 
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Anex 12: 

Ubicació de l’oferta a Wroclaw per nivells de preu (€  / m²) 

 
 

Anex 13: 

Ubicació de l’oferta a Poznan per nivells de preu (€  / m²) 

 

Anex 14: 

Ubicació de l’oferta a Tri-city  per nivells de preu (€  / m²) 
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Anex 15: 

Ubicació de l’oferta a Lodz per nivells de preu (€  / m²) 

 
 

 

Anex 16: 
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Anex 17: 
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Anex 18: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anex 19: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anex 20: 

Cracòvia 
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Anex 21: 

Wroclaw 
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Anex 22: 

Poznan 
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Anex 23: 

Tri-City 
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Lodz 
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Anex 25: 

Katowice 
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