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instrumenty finansowania nieruchomoÊci

Rozwój rynku nieruchomoÊci
komercyjnych a aktywnoÊç
funduszy nieruchomoÊciowych
(na przyk∏adzie dzia∏alnoÊci funduszu ARKA
BZ WBK Fundusz Rynku NieruchomoÊci
FIZ oraz BPH FIZ Sektora NieruchomoÊci)
KRYSTYNA URBAN

W

ed∏ug przewidywaƒ analityków sektora bankowego inflacja w grudniu bie˝àcego roku wyniesie 2,83 proc. W latach 2007-2013 nap∏yw funduszy unijnych w wysokoÊci prawie 100 mld euro
zaowocuje ogromnym wzrostem inwestycji w naszym kraju. Tak znaczàce kwoty b´dà nap´dzaç nowe inwestycje,
kraj powinien dokonaç skoku cywilizacyjnego, szczególnie bioràc pod uwag´ przygotowania do czekajàcego
Polsk´ EURO 2012. Wspomniane 100 mld euro b´dzie
zastrzykiem w fundamenty gospodarcze kraju, co stanowi
dla inwestorów sygna∏ do dzia∏ania. Podobieƒstw mo˝na doszukaç si´ na rynkach innych krajów europejskich,
w tym na rynku hiszpaƒskim, gdzie inwestowanie w nieruchomoÊci wcià˝ jest dobrym interesem, pomimo i˝ od momentu przystàpienia tego kraju do Unii min´∏o wiele lat.
Dobre wyniki gospodarcze zwróci∏y uwag´ zagranicznych inwestorów, którzy w 2006 roku zwi´kszyli aktywnoÊç na polskim rynku, przewidujàc utrzymanie w nadchodzàcych latach wysokiej rentownoÊci inwestycji. Na rynku
nieruchomoÊci komercyjnych szczególne zainteresowanie budzà sektory: nowoczesnych powierzchni biurowych
oraz gruntów inwestycyjnych. Sygnalizowanym problemem jest brak planów zagospodarowania przestrzennego, co negatywnie przek∏ada si´ na rozwój rynku.
Rok 2006 zaznaczy∏ si´ kolejnym rekordem wartoÊci
inwestycji na polskim rynku nieruchomoÊci, które wynios∏y 4,79 mld euro1, z czego 2,6 mld euro przyciàgn´∏y
nieruchomoÊci handlowe, a 2 mld euro zainwestowano
w nieruchomoÊci biurowe. Szacuje si´, i˝ skumulowana wartoÊç inwestycji w nieruchomoÊci w naszym kraju
na koniec roku 2006 wynosi∏a 11 mld euro. Polska oceniana jest przez zachodnich analityków oraz inwestorów jako najatrakcyjniejszy obszar inwestowania spoÊród krajów Europy Ârodkowej i Wschodniej2. Zdaniem
analityków „Rzeczpospolitej” obiekty komercyjne przyciàgajà coraz wi´cej funduszy inwestycyjnych. W efekcie roÊnie wartoÊç transakcji – w 2007 r. w ca∏ej Europie wyniesie prawdopodobnie ponad 240 mld euro.
Wzmo˝ona aktywnoÊç inwestorów wywo∏uje spadek
stóp kapitalizacji. Trend ten obserwujemy od roku 2004.
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Na koniec 2006 roku stopy kapitalizacji w sektorze nieruchomoÊci biurowych spad∏y do poziomu 5,5-6,5 natomiast w sektorze nieruchomoÊci handlowych 6,0-6,53.
G∏ównej przyczyny trendu spadkowego poziomu stóp
kapitalizacji nale˝y upatrywaç w rosnàcej konkurencji
inwestorów oraz ograniczonej poda˝y atrakcyjnych
obiektów inwestycyjnych.
Obserwowany rozwój rynku nieruchomoÊci determinuje wyniki istniejàcych funduszy nieruchomoÊciowych.
Zasadniczym celem funduszy jest wzrost wartoÊci ich
aktywów w wyniku wzrostu wartoÊci lokat. Z jednej strony decyzje oparte sà o przewidywania rozwoju rynku
nieruchomoÊci, w tym wzrostu dochodów p∏ynàcych
z najmu powierzchni oraz wzrostu wartoÊci nieruchomoÊci na skutek czynników zewn´trznych, jak równie˝
z drugiej strony wszystkie dzia∏ania w okresie trwania
funduszu zmierzajà do podniesienia wartoÊci nieruchomoÊci b´dàcych przedmiotem inwestycji. Zauwa˝amy
zatem dwa systemy oddzia∏ujàce na siebie wzajemnie
– wp∏yw rozwoju rynku nieruchomoÊci na wyniki funduszy nieruchomoÊciowych oraz wp∏yw aktywnoÊci funduszy na rozwój rynku nieruchomoÊci.
Wczytujàc si´ w prospekty emisyjne funduszy, mo˝na zauwa˝yç, i˝ docelowym rynkiem inwestycyjnym
jest rynek nieruchomoÊci komercyjnych. W nieruchomoÊci mieszkaniowe zainwestuje jedynie Skarbiec Rynku
Mieszkaniowego oraz poÊrednio Skarbiec Rynku NieruchomoÊci, który lokuje swoje aktywa w akcje i udzia∏y spó∏ek dzia∏ajàcych w segmencie budownictwa
mieszkaniowego. Dodatkowo jedynie Arka BZ WBK
FIZ zamierza zgodnie z za∏o˝eniami emisyjnymi uloko-
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waç maksymalnie 25 proc. aktywów na tym rynku. Fundusze KBC Indeks NieruchomoÊci oraz KBC Indeks
Âwiatowych NieruchomoÊci opiera si´ o inwestycje
w akcje i udzia∏y europejskich i Êwiatowych spó∏ek deweloperskich. ING Subfundusz Budownictwa i NieruchomoÊci Plus lokuje kapita∏ pozyskany ze sprzeda˝y
certyfikatów w akcje spó∏ek realizujàcych inwestycje
budowlane oraz produkujàcych materia∏y budowlane.
Dla potrzeb niniejszego opracowania analizie poddana zostanie aktywnoÊç inwestycyjna funduszy Arka BZ
WBK Fundusz Rynku NieruchomoÊci FIZ oraz BPH Sektora NieruchomoÊci jako funduszy, które bezpoÊrednio
lokujà w nieruchomoÊci komercyjne. Po okresie wst´pnych za∏o˝eƒ zapisanych w prospektach emisyjnych
funduszy, przychodzi czas na pierwsze próby weryfikacji trafnoÊci podj´tych decyzji inwestycyjnych. Horyzont
czasowy niniejszego opracowania obejmuje okres
od powstania pierwszych funduszy inwestycyjnych nieruchomoÊci (2004 r.) do chwili obecnej.
AKTYWNOÂå FUNDUSZY
NIERUCHOMOÂCIOWYCH NA RYNKU
POWIERZCHNI KOMERCYJNYCH

Wykres 1. Struktura podzia∏u aktywów pozyskanych ze sprzeda˝y certyfikatów na poszczególne segmenty rynku nieruchomoÊci – za∏o˝enia emisyjne (Arka BZWBK 2004 r. i BPH FIZ
Sektora NieruchomoÊci 2005 r. ∏àcznie).
350
300
250
200
150
100
50
0

Rynek
nieruchomości
biurowych

Rynek
nieruchomości
handlowych

Rynek
Pozostałe
nieruchomości
magazynowych
èród∏o: opracowanie w∏asne .

Po sprzeda˝y certyfikatów fundusze Arka BZ WBK
Fundusz Rynku NieruchomoÊci FIZ oraz BPH Sektora
NieruchomoÊci dysponowa∏y kapita∏em w∏asnym na poziomie 782 mln z∏otych, co pozwala na inwestycje kilkukrotnie wy˝sze na rynku nieruchomoÊci dzi´ki polityce
wspó∏finansowania inwestycji kapita∏em zewn´trznym.
Tabela 1. Za∏o˝enia inwestycyjne funduszy Arka BZ WBK
Fundusz Rynku NieruchomoÊci FIZ (2004 r.) oraz BPH FIZ
Sektora NieruchomoÊci (2005 r.).

Rynek nieruchomoÊci
biurowych
Rynek nieruchomoÊci
handlowych
Rynek nieruchomoÊci
magazynowych
Pozosta∏e

moÊci FIZ na dzieƒ z∏o˝onego komunikatu wynios∏a 442 486 573,44 z∏otych. ¸àcznie na rynku nieruchomoÊci zainwestowane zostanà 782 mln z∏otych,
co potwierdza tez´ o znaczeniu dzia∏alnoÊci funduszy
nieruchomoÊciowych dla rozwoju tego rynku. Zgodnie
z powy˝ej zaprezentowanà politykà inwestycyjnà
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obydwu funduszy, w poszczególne segmenty rynku
nieruchomoÊci zainwestowany zostanie kapita∏ w wysokoÊci 324,4 mln z∏otych dla rynku nieruchomoÊci biurowych, 186,2 mln z∏otych dla rynku nieruchomoÊci
handlowych oraz 84,8 mln z∏otych dla rynku nieruchomoÊci magazynowych.
Wykres 2. Zestawienie zaanga˝owania Êrodków pochodzàcych
ze sprzeda˝y certyfikatów funduszy Arka BZWBK i BPH FIZ
Sektora NieruchomoÊci w poszczególnych segmentach rynku
nieruchomoÊci (w mln z∏otych w oparciu o za∏o˝enia
prospektów emisyjnych).
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èród∏o: opracowanie w∏asne na podstawie prospektów emisyjnych funduszy.

Zgodnie z za∏o˝eniami opublikowanymi w prospektach emisyjnych, portfel inwestycyjny omawianych funduszy roz∏o˝y si´ nast´pujàco:
Pozyskane Êrodki ze sprzeda˝y certyfikatów, wraz
z dodatkowym kapita∏em pochodzàcym z zewn´trznych êróde∏ finansowania, ulokowane zostanà na poszczególnych segmentach rynku nieruchomoÊci zgodnie
z powy˝ej zaprezentowanymi udzia∏ami.
Kapita∏ pozyskany z subskrypcji certyfikatów udzia∏owych Arka BZ WBK wyniós∏ 350 mln z∏otych, zaÊ
BPH Sektora NieruchomoÊci 332 mln z∏otych. Zgodnie z informacjà z dnia 29 czerwca 2007 roku dotyczàcà wartoÊci aktywów funduszy inwestycyjnych wartoÊç aktywów Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nierucho-
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èród∏o: opracowanie w∏asne na podstawie prospektów emisyjnych
funduszy Arka BZWBK z 2004 r. i BPH FIZ Sektora NieruchomoÊci z 2005 r.

Analizujàc udzia∏ ka˝dego z funduszu z osobna w finansowaniu poszczególnych segmentów rynku nieruchomoÊci, uwzgl´dniwszy jedynie zaanga˝owanie Êrodków w∏asnych pozyskanych ze sprzeda˝y certyfikatów (z pomini´ciem dodatkowych êróde∏ finansowania inwestycji), otrzymamy kwotowo poni˝ej zaprezentowane zestawienie.
PodkreÊlenia wymaga fakt, i˝ struktura finansowania
inwestycji kapita∏em w∏asnym i obcym w przypadku

wrzesieƒ 2007 (3/12)

|

Finansowanie NieruchomoÊci

|

13

(12_18)_RYNEK_K_Urban_Rozwoj_rynku

■

10/15/07

1:29 PM

Page 14

RYNEK FINANSOWANIA NIERUCHOMOÂCI

obydwu funduszy kszta∏tuje si´ w stosunku 30 do 70,
co oznacza, i˝ pozyskane Êrodki ze sprzeda˝y certyfikatów obejmujà zaledwie 30 proc. Êrodków, jakie fundusze zamierzajà ulokowaç na rynku nieruchomoÊci.4
Wszystkie dzia∏ania w okresie trwania funduszu zmierzajà do podniesienia wartoÊci nieruchomoÊci b´dàcych
przedmiotem inwestycji. Sprawne zarzàdzanie nieruchomoÊciami znajdujàcymi si´ w portfelach funduszy ma

■

instrumenty finansowania nieruchomoÊci

fela rynku nieruchomoÊci w aktywach funduszu w poszczególnych latach dzia∏ania5:
■ co najmniej 20 procent aktywów funduszu na koniec
pierwszego roku jego dzia∏alnoÊci
■ co najmniej 60 procent aktywów funduszu na koniec
drugiego roku jego dzia∏alnoÊci,
■ co najmniej 90 procent aktywów funduszu na koniec
trzeciego roku jego dzia∏alnoÊci.

Tabela 2. Inwestycje ARKA BZ WBK Funduszu Rynku NieruchomoÊci FIZ.
Data nabycia
16.05.2007
28.02.2007
13.12.2006
12.12.2006
06.09.2006
01.08.2006
07.06.2006
24.05.2006
30.01.2006
25.10.2005
13.10.2005
28.09.2005
09.09.2005
26.08.2005
06.07.2005
27.04.2005
20.04.2005
14.02.2005

MiejscowoÊç

NieruchomoÊç

Krótki opis

Warszawa
¸ódê
Warszawa
¸ódê
Kraków
Wroc∏aw
Warszawa
Olsztyn
Warszawa
Poznaƒ
Warszawa
¸om˝a
Warszawa
Wroc∏aw
Kraków
O˝arów
Warszawa
Gdynia

Jutrzenka Business Park
Red Tower
Light Office Building
Aleksandrowska 67/93
J&J Cy˝yny
Pasa˝ pod B∏´kitnym S∏oƒcem
Trinity Park
Alfa Centrum
Sawa Apartments Wilanów
Winogrady Business Center
F. D. S. Plaza
Centrum Handlowe Stokrotka
Aleje Ujazdowskie 10
Quattro Forum
Salwator City
Centrum Logistyczne O˝arów
Galeria pod D´bami
Alfa Plaza

Obiekt biurowy o pow. 2738 m2
Budynek biurowy o pow. 13 tys. m2
Budynek biurowy o pow. 5,8 tys. m2
Obiekt biurowy o pow. 7,7 tys. m2
Osiedle mieszkaniowe (projekt deweloperski)
Obiekt biurowy z cz´Êcià handlowo-us∏ugowà o pow. 4,6 tys. m2
Budynek biurowy o pow. 19,5 tys. m2
Obiekt handlowo-rozrywkowy o pow. 18 tys. m2
Osiedle mieszkaniowe (projekt deweloperski)
Budynek biurowy o pow. 5.730 m2
Budynek biurowy o powierzchni 2.656 m2
Dzia∏ka 9,7 tys. m2 z dwoma budynkami o pow. 3.700 m2
Budynek biurowy o pow. 3.911 m2
Budynek biurowy o pow. 14.300 m2
Osiedle mieszkaniowe (projekt deweloperski)
Budynek magazynowo-biurowy o pow. 12.967 m2 (ok. 7 mln euro)
Budynek us∏ugowo-handlowy o pow. 1.670 m2
Budynek biurowy o powierzchni 7.700 m2
èród∏o: dane opublikowane przez ARKA BZ WBK Fundusz Rynku NieruchomoÊci FIZ.

na celu zarówno maksymalizowanie bie˝àcych przychodów z tytu∏u wynajmu nieruchomoÊci, jak równie˝ ostateczny wzrost jej wartoÊci, co bezpoÊrednio przek∏ada
si´ na rozwój danego segmentu rynku nieruchomoÊci.
Cel inwestycyjny funduszu ARKA BZ WBK FIZ jest realizowany poprzez bezpoÊrednie i poÊrednie inwestycje
na rynku nieruchomoÊci. Fundusz nabywa i zbywa nieruchomoÊci oraz czerpie dochody z ich wynajmu, a tak˝e
finansuje, w ograniczonym zakresie, inwestycje deweloperskie. Ârodki, które z uwagi na czas trwania procesu
nabywania nieruchomoÊci nie sà od razu w nie zainwestowane, wchodzà w sk∏ad portfela aktywów p∏ynnych.
Okres budowy portfela rynku nieruchomoÊci okreÊlony
jest na okres nie d∏u˝szy ni˝ 36 miesi´cy od dnia rejestracji funduszu, a okres jego likwidacji nie d∏u˝szy ni˝ 1,5 roku z za∏o˝eniem wyprzeda˝y portfela nieruchomoÊci
przed zamkni´ciem funduszu, tj. przed 28 grudnia 2012
r. Celem inwestycyjnym jest jak najkorzystniejsza sprzeda˝, jednak˝e opóênienia procesu likwidacji portfela nieruchomoÊci mo˝e skutkowaç os∏abieniem pozycji negocjacyjnej przy sprzeda˝y.
Pierwszych inwestycji na rynku nieruchomoÊci fundusz
dokona∏ z poczàtkiem roku 2005. Do koƒca tego roku
portfel inwestycji rzeczowych obejmowa∏ wszystkie segmenty rynku nieruchomoÊci. Udzia∏ portfela rynku nieruchomoÊci i portfela aktywów p∏ynnych w aktywach funduszu
b´dzie si´ zmienia∏ w okresie trwania funduszu. Fundusz
b´dzie dà˝y∏ do osiàgni´cia nast´pujàcego udzia∏u port14
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Fundusz BPH FIZ Sektora NieruchomoÊci rozpoczà∏ budowanie portfela inwestycyjnego w rok póêniej po ARKA
BZ WBK, nabywajàc w 2006 roku obiekty o funkcji biurowej oraz handlowej. Zgodnie z zapisanym w prospekcie emisyjnym planowanym harmonogramem budowy
portfela nieruchomoÊci, realizowane sà trzy etapy budowy portfela – liczone od momentu rozpocz´cia dzia∏alnoÊci przez fundusz BPH FIZ SN w sierpniu 2005 roku:
ETAP I (18 miesi´cy – do lutego 2007 r.)
■ min. 30-procentowy udzia∏ nieruchomoÊci w aktywach netto po pó∏tora roku dzia∏ania Funduszu. Cel ten zosta∏
przez Fundusz w zak∏adanym czasie osiàgni´ty.
ETAP II (24 miesiàce – do sierpnia 2007 r.)
■ min. 50-procentowy udzia∏ nieruchomoÊci w aktywach
netto po dwóch latach dzia∏ania Funduszu. Na koniec
czerwca 2007 roku poziom ten wyniós∏ 62 proc.
ETAP III (36 miesi´cy – do sierpnia 2008 r.)
■ zgodnie z przyj´tà strategià funduszu, po trzech latach jego dzia∏alnoÊci, udzia∏ nieruchomoÊci w wartoÊci aktywów netto powinien osiàgnàç min. 80 proc. Próg 80
proc. oznacza zakoƒczenie procesu budowania portfela
i osiàgni´cie celu inwestycyjnego6.

EfektywnoÊç podj´tych decyzji oraz planów dalszej realizacji za∏o˝eƒ wynikajàcych z prospektów omówiona zo-
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Tabela 3. Inwestycje BPH FIZ Sektora NieruchomoÊci.
Data nabycia
09.02.2006
01.06.2006
07.08.2006
11.08.2006

MiejscowoÊç

NieruchomoÊç

Krótki opis

Warszawa
Warszawa
Warszawa
Katowice,
Chorzów, Boles∏awiec

Viking House
Marynarska i Wynalazek
CH Ok´cie przy Al. Krakowskiej

Budynek biurowy klasy A o pow. 4 tys. m2 (8,4 mln euro)
4-budynkowy kompleks biurowy, 18 tys. m2 (80,3 mln z∏)
Powierzchnia handlowa 90 tys. m2 (77 mln euro)

Obiekty handlu detalicznego

¸àczna pow. 13,8 tys. m2 (17,9 mln euro)
èród∏o: dane opublikowane przez BPH FIZ Sektora NieruchomoÊci.

stanie w odniesieniu do obserwowanych trendów na rynku
nieruchomoÊci komercyjnych.
WSPÓ¸CZESNE TRENDY NA RYNKU
NIERUCHOMOÂCI KOMERCYJNYCH
W KONTEKÂCIE DZIA¸ALNOÂCI FUDUSZY
INWESTUJÑCYCH W NIERUCHOMOÂCI
Rynek powierzchni biurowych
W I po∏owie 2007 r., podobnie jak w 2006 r., obserwuje si´ wysokà aktywnoÊç rynku wynajmu powierzchni
biurowych w najwi´kszych miastach Polski. AktywnoÊç inwestorów na rynku powierzchni biurowych dotyczy
przede wszystkim nowoczesnych budynków klasy A. Rekordowy poziom inwestycji w tym segmencie rynku nieruchomoÊci przypad∏ na rok 2004. O˝ywienie doprowadzi∏o do zmniejszenia wskaênika pustostanów w Warszawie
oraz innych miastach regionalnych oraz zahamowa∏o proces obni˝ania czynszów. Od tego czasu zainteresowanie
inwestorów rynkiem nieruchomoÊci biurowych oraz powstajàce nowe powierzchnie zaowocowa∏y na koniec 2006 r. najni˝szym od kilku lat poziomem pustostanów oraz doprowadzi∏y do wzrostu stawek czynszu. Poziom niewynaj´tej powierzchni w centrum Warszawy wynosi 4 proc., w Krakowie, Wroc∏awiu czy Poznaniu wskaênik ten wynosi 5 proc. Stawki najmu powierzchni klasy
A w Warszawie wynoszà 16-20 euro/miesiàc, w Krakowie 13,5-15 euro/miesiàc, w Poznaniu 14-15 euro/mie-

siàc, w Katowicach 13-15 euro/miesiàc, we Wroc∏awiu 12-14 euro/miesiàc i TrójmieÊcie 12-15 euro/miesiàc8.
Ni˝szy wskaênik pustostanów w powierzchniach biurowych pozwala spodziewaç si´ op∏acalnoÊci kolejnych inwestycji w tym segmencie rynku nieruchomoÊci. Bardzo
dobre wyniki polskiej gospodarki i optymistyczne prognozy na najbli˝sze lata spowodowa∏y, ˝e najwi´ksze mi´dzynarodowe koncerny postrzegajà Polsk´ jako optymalnà lokalizacj´ dla swoich centrów obs∏ugi biznesu oraz
oÊrodków badawczych, wobec czego spada poziom
pustostanów. Ograniczona liczba nowych du˝ych projektów mo˝e spowodowaç wyraêny wzrost stawek czynszowych, zw∏aszcza w centrum Warszawy. Istotne znaczenie dla tego segmentu rynku ma dzia∏alnoÊç Arka BZ
WBK Fundusz Rynku NieruchomoÊci FIZ, którà koncentruje wokó∏ powierzchni biurowych, posiadajàc w swym
portfelu ∏àcznie 87,8 m2 nowoczesnej powierzchni biurowej, w tym w Warszawie (Jutrzenka Business Park, Light Office Building, Trinity Park, F. D. S. Plaza, Al. Ujazdowskie 10),
Wroc∏awiu (Pasa˝ Pod B∏´kitnym S∏oƒcem, Quattro Forum),
Poznaniu (Winogrady Business Centre), Gdyni (Alfa Plaza)
i ¸odzi (Red Tower, Aleksandrowska 67/93).
W portfelu BPH FIZ Sektora NieruchomoÊci znajdujà si´
obiekty biurowe z Warszawy o ∏àcznej powierzchni
22 tys. m2. Zak∏adajàc realizacj´ za∏o˝eƒ prospektu emisyjnego, spodziewaç si´ mo˝na dalszej aktywnoÊci funduszu
w tym segmencie rynku – docelowy portfel funduszu ma si´

Tabela 4. Planowane inwestycje na rynku powierzchni biurowych w Polsce.
Obiekt

Powierzchnia
biurowa w m2

Rok oddania
do u˝ytku

Inwestor

2007
2007
2007
2008
2008
2008
2007

ING Real Estate
Harmony Office Centre
GTC
Immoconsult
Skanska
Slough Estates
Quinlan Private Golup

2007
2008
2008
2008

Archicom Atrium
Skanska
Ghelamco
GTC

2007
2007

GTC
GD&K Group

2007

Von der Hayden Group

Warszawa
Z∏ote Tarasy
Harmony Office Centre
Platinum Business Park (1. etap)
Centrum Belvedere
Marynarska Point
Tulipan House
International Business Centre (2. etatp)

23.000
15.000
40.000
28.000
26.000
17.800
19.400

Wroc∏aw
Silver Forum
Grunwaldzka Centre
Bema Plaza
Globis

13.000
36.000
35.000
14.500

Kraków
Newton
M65 Meduza

10.000
4.000

Poznaƒ
Andersia Tower

9.000

èród∏o: The Polish Real Estate Mark 2007, Price Waterhouse Coopers.
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sk∏adaç z siedmiu nieruchomoÊci biurowych. AktywnoÊç funduszy, przy ograniczonej poda˝y nowoczesnych obiektów
biurowych, przyczyni∏a si´ do wzrostu koniunktury oraz stanowi∏a zach´t´ dla deweloperów tej bran˝y. Sytuacja ta
widoczna jest przede wszystkim na rynku warszawskim, dla
którego analitycy przewidujà ponowne o˝ywienie budowlane na lata 2007-2010 i przyrost powierzchni biurowych
o 1 mln m2, co w sumie z obiektami obecnie funkcjonujàcymi da oko∏o 3,4 mln m2 nowoczesnych biur9. W Krakowie,
Wroc∏awiu, Poznaniu, jak i w ¸odzi, Katowicach oraz TrójmieÊcie spodziewany jest, w ciàgu najbli˝szych kilku lat, znaczny
przyrost powierzchni biurowej, w wyniku trwajàcych obecnie
lub planowanych budów. Do 2010 r. iloÊç powierzchni o wysokim standardzie w tych miastach podwoi si´. W 2006 r. poda˝ nowoczesnych powierzchni biurowych w ka˝dym z miast
nie przekracza∏a 140.000 m2 10.
Rynek powierzchni handlowych
2006 rok stanowi∏ kolejnà faz´ o˝ywienia na rynku
powierzchni handlowych, kierujàc zainteresowanie inwestorów równie˝ na mniejsze miasta. Ca∏kowita poda˝
nowoczesnych powierzchni handlowych w naszym kraju na koniec 2005 roku wynosi∏a 6 mln m2. Taki poziom
oddanej do u˝ytku powierzchni handlowej w wi´kszych
miastach zbli˝a si´ do poziomu nasycenia. Stàd zainteresowanie inwestorów mniejszymi miastami. Wskaênik
nasycenia rynku powierzchni handlowych w miastach
o znaczeniu regionalnym jest bardzo niski, wi´c spodziewaç si´ mo˝na aktywnoÊci funduszy równie˝ w tych regionach. Âwiadczy o tym tak˝e transakcja nabycia
przez fundusz BPH w sierpniu 2006 r. obiektów handlu
detalicznego w Katowicach, Chorzowie i Boles∏awcu
za ∏àcznà kwot´ 17,9 mln euro. Obiekty handlu detalicznego zosta∏y w pe∏ni wynaj´te przez mi´dzynarodowych klientów o uznanej renomie. Umowy najmu majà
charakter d∏ugoterminowy. Najemcami sà firmy z bran˝y
elektronicznej i spo˝ywczej. Kluczowà inwestycjà w segmencie nieruchomoÊci handlowych z dotychczasowego
portfela funduszu jest nabycie równie˝ w sierpniu 2006 r.
CH Ok´cie za kwot´ 77 mln euro. Centrum Handlowe
sk∏ada si´ z czterech budynków handlu detalicznego,
budynku biurowego oraz budynku magazynowego.
Centrum jest w pe∏ni wynaj´te (przez firmy z bran˝y elektronicznej, wyposa˝enia wn´trz i budowlanej), a umowy
najmu majà charakter d∏ugoterminowy.
Fundusz ∏àcznie zamierza nabyç szeÊç du˝ych obiektów handlowych. Godna uwagi jest analiza stawek
czynszowych w poszczególnych obiektach. Wed∏ug
analityków PWC11, w Warszawie, Krakowie, Poznaniu
i Wroc∏awiu poziom czynszów jest wy˝szy w centrach
handlowych w stosunku do powierzchni handlowych
przy g∏ównych ulicach miast, natomiast w Katowicach,
¸odzi, TrójmieÊcie i Szczecinie tendencja ta jest odwrotna. Szansà na dalszy rozwój segmentu handlowego rynku nieruchomoÊci b´dzie rekultywacja obiektów poprzemys∏owych, za przyk∏adem obiektów w ¸odzi i Poznaniu.
Wzorem nowoczesnych powierzchni w Warszawie,
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szans´ powodzenia majà w pozosta∏ych g∏ównych miastach kraju obiekty handlowe o zdywersyfikowanych
funkcjach – wykorzystania powierzchni jednego obiektu
dla funkcji handlowych, rozrywkowych, rekreacyjnych,
sportowych.
Rynek powierzchni magazynowych
Ogólna powierzchnia magazynowo-logistyczna wynosi obecnie ok. 16-17 mln m2, z czego ok. 12 proc. stanowià nowoczesne obiekty12, przy czym jednym z najistotniejszych parametrów nowoczesnych obiektów magazynowych jest mo˝liwoÊç wysokiego sk∏adowania, czyli
ok. 8-9 metrów wysokoÊci. Segment rynku magazynowego z ka˝dym rokiem rozwija si´ dynamiczniej. W samym 2005 roku inwestorzy oddali do u˝ytku 0,5 mln m2
nowej powierzchni magazynowo-logistycznej. W roku 2006 poda˝ nowoczesnych powierzchni magazynowo-logistycznych wzros∏a o 26 proc.13 Na obserwowane
o˝ywienie na tym rynku ma wp∏yw przede wszystkim rozwój infrastruktury drogowej oraz rozwój rynku powierzchni handlowych, wymagajàcych sta∏ego magazynowania
towarów handlowych w pobli˝ach wi´kszych obiektów
handlowych – ch∏onny rynek zbytu. Centralne po∏o˝enie
Polski w Europie pozostaje decydujàcym czynnikiem zainteresowania zagranicznych inwestorów rynkiem powierzchni magazynowych w naszym kraju.
Na rozwój infrastruktury drogowej ogromny wp∏yw mia∏y Êrodki pozyskane z Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, dzi´ki którym inwestycje te najcz´Êciej w 75 proc. finansowane by∏y ze Êrodków europejskich. W najbli˝szych
latach wiele projektów infrastrukturalnych, majàcych na celu popraw´ sieci transportowej, wspó∏finansowanych b´dzie ze Êrodków europejskich w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Ârodowisko”. Spodziewaç si´
mo˝na spektakularnego rozwoju rynku powierzchni magazynowych dzi´ki przyznanemu Polsce organizowaniu fina∏ów EURO 2012. Realizacja zaplanowanego rozwoju infrastruktury drogowej i komunikacyjnej do roku 2012, tj. budowa blisko 900 km autostrad ∏àczàcych szeÊç polskich
miast (Gdaƒsk, Warszawa, Poznaƒ, Wroc∏aw, Katowice,
Kraków), rozbudowa lotnisk, infrastruktury kolejowej, jest
szansà na prawdziwy skok cywilizacyjny naszego kraju.
Dost´pnoÊç komunikacyjna, b´dàca kluczowà cechà
decydujàcà o wyborze lokalizacji obiektów magazynowo-logistycznych, dzi´ki planowanym inwestycjom budowy
dróg i autostrad, prze∏o˝y si´ bezpoÊrednio na ogromne
zainteresowanie inwestorów rynkiem powierzchni magazynowych w Polsce. Spodziewaç si´ mo˝na zatem w najbli˝szym czasie zakupu przez fundusze gruntów niezabudowanych przeznaczonych pod us∏ugi w atrakcyjnych lokalizacjach – z bardzo dobrym po∏àczeniem komunikacyjnym
oraz powstajàcych obiektów magazynowych. Fundusz
BPH FIZ Sektora NieruchomoÊci, zgodnie z wst´pnymi za∏o˝eniami, planuje nabyç pi´ç obiektów magazynowych.
Terminy oddania do u˝ytku planowanej infrastruktury drogowej pokrywajà si´ z terminem trwania funduszy, co mo˝e
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Tabela 5. Docelowy uk∏ad autostrad na podstawie
Rozporzàdzenia RM z dnia 15 maja 2004 r.
A1

A2

A4

A6
A8
A18

S6/S7 (Gdaƒsk) – Toruƒ – ¸ódê – Piotrków Trybunalski –
– Cz´stochowa – Gliwice – Gorzyczki – Granica Paƒstwa
(Ostrawa)
(Berlin) granica paƒstwa – Âwiecko – Poznaƒ – ¸ódê –
– Warszawa – Bia∏a Podlaska – Kukuryki – granica paƒstwa
(Miƒsk)
(Drezno) granica paƒstwa – J´drzychowice – Krzy˝owa –
– Legnica – Wroc∏aw – Opole – Gliwice – Katowice – Kraków –
– Tarnów – Rzeszów – Korczowa – granica paƒstwa (Lwów)
(Berlin) granica paƒstwa – Ko∏baskowo – Szczecin
(S3 – w´ze∏ „Rz´Ênica”)
autostradowa obwodnica Wroc∏awia na odcinku A4 – Psie Pole
(Berlin) granica paƒstwa – Olszyna – A4 (Krzy˝owa)
èród∏o: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

istotnie wp∏ynàç na zysk funduszy ze sprzeda˝y tego typu
nieruchomoÊci. Analitycy Price Waterhouse Coopers okreÊlajà obecny okres (2007 rok) jako stadium powolnego
o˝ywienia prowadzàcego do rozwoju tego segmentu rynku nieruchomoÊci komercyjnych. Oznacza to, i˝ podejmowane w bie˝àcym okresie inwestycje budowy, bàdê zakupu obiektów tego segmentu rynku pozwoli na osiàgni´cie
spodziewanych rezultatów w przysz∏oÊci.
Fundusze nieruchomoÊciowe inwestujàce poÊrednio
na rynku poprzez zakup akcji i udzia∏ów spó∏ek z bran˝y
budowlanej, dzi´ki zaplanowanym inwestycjom infrastrukturalnym do roku 2012 w naszym kraju, mogà spodziewaç
si´ znacznych zysków dzi´ki notowanemu o˝ywieniu
w bran˝y oraz wzrostom notowaƒ spó∏ek budowlanych.
Na wzroÊcie tym zyskaç mo˝e znaczàco ING Subfundusz
Budownictwa i NieruchomoÊci Plus, który lokuje aktywa
w akcje spó∏ek realizujàcych inwestycje budowlane oraz
produkujàcych materia∏y budowlane.
ZAKO¡CZENIE

Jednym z wa˝niejszych czynników, mogàcym wp∏ynàç
na wyniki dzia∏alnoÊci funduszy nieruchomoÊciowych
w poszczególnych segmentach rynku nieruchomoÊci komercyjnych, który nie by∏ rozpatrywany we wst´pnych kalkulacjach, a który mo˝e przesàdziç o powodzeniu i niespodziewanie wysokich stopach zwrotu z inwestycji
w certyfikaty udzia∏owe funduszy, mo˝e okazaç si´ organizowanie przez Polsk´ EURO 2012. Jak ju˝ zosta∏o za-

znaczone, na wzroÊcie tym zyskaç mo˝e g∏ównie ING
Subfundusz Budownictwa i NieruchomoÊci Plus, które lokujà aktywa w akcje spó∏ek realizujàcych inwestycje budowlane oraz produkujàcych materia∏y budowlane.
Szans´ na ogromny rozwój gospodarczy, jakà niesie
za sobà organizowanie tak presti˝owych imprez sportowych, analitycy porównujà do wyzwania równorz´dnego z chwilà, kiedy wst´powaliÊmy do Unii Europejskiej.
Analizujàc wp∏yw EURO 2012 dla Polski w kontekÊcie
dzia∏alnoÊci funduszy nieruchomoÊciowych, mo˝na spodziewaç si´ spadku stóp zwrotu z inwestycji w nieruchomoÊci mieszkaniowe oraz akcje i udzia∏y spó∏ek z bran˝y
budownictwa mieszkaniowego, ze wzgl´du na wzmacniajàcà si´ presj´ na wzrost cen materia∏ów budowlanych i p∏ac. W najbli˝szych latach oczekiwaç nale˝y
ogromnego rozwoju rynku nieruchomoÊci. Rosnàce zapotrzebowanie na materia∏y budowlane oraz wykwalifikowanych pracowników przy przedsi´wzi´ciach budowy
dróg, autostrad, stadionów oraz hoteli, mo˝e oznaczaç
du˝e trudnoÊci dla firm deweloperskich budujàcych mieszkania. Nie prze∏o˝y si´ to jednak na powodzenie inwestycji deweloperskich funduszy, ze wzgl´du na ogromne
zainteresowanie nabywców budowanymi przez fundusze osiedlami mieszkaniowymi w Warszawie i Krakowie.
Bardzo dobre wyniki polskiej gospodarki, o czym Êwiadczà dane GUS za II kwarta∏ 2006 r.: wzrost gospodarczy
na poziomie 5,5 proc. PKB, przyrost inwestycji wynoszàcy 14,4 proc., tj. najwy˝szy od 8 lat, a tak˝e niska inflacja
na poziomie 1,1 proc. (stan na lipiec 2006 r.) budzà dalsze zainteresowanie inwestorów polskim rynkiem nieruchomoÊci, szczególnie nieruchomoÊci komercyjnych. Dodatkowo post´pujàce prace nad tworzeniem lokalnych planów
zagospodarowania przestrzennego prze∏o˝à si´ na dalszy wzrost cen nieruchomoÊci gruntowych niezabudowanych oraz wzrost aktywnoÊci deweloperskiej.
Dobra koniunktura gospodarcza w kraju pozwoli spodziewaç si´ zainteresowania funduszy inwestycjami
w powierzchnie handlowe nie tylko w Warszawie i g∏ównych miastach Polski, lecz równie˝ w mniejszych miastach
wojewódzkich. Rozwój gospodarczy kraju pozwoli spodziewaç si´ dalszego rozwoju segmentu nieruchomoÊci
biurowych, natomiast planowane nak∏ady inwestycyjne
na infrastruktur´ transportu, g∏ównie budow´ sieci dróg
krajowych i autostrad, pozwoli oczekiwaç rozwoju segmentu nieruchomoÊci magazynowo-logistycznych.
Wp∏yw aktywnoÊci funduszy inwestujàcych w nieruchomoÊci na rozwój tego rynku zosta∏ zauwa˝ony
i doceniony w Niemczech, gdzie przewiduje si´ zwolnienie z podatku dochodowego inwestycji w certyfikaty funduszy nieruchomoÊciowych15, co stanowi istotnà
zach´t´ dla inwestorów do ulokowania kapita∏u
na rynku nieruchomoÊci za poÊrednictwem funduszy.
Podobne rozwiàzanie legislacyjne w Polsce z pewnoÊcià zach´ci∏oby kolejnych inwestorów do lokowania
kapita∏u na rynku nieruchomoÊci za poÊrednictwem funduszy inwestycyjnych nieruchomoÊciowych.
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Wykres 3. Struktura portfela inwestycyjnego Arka BZ WBK
Funduszu Rynku NieruchomoÊci FIZ.
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Wykres 4. Struktura portfela inwestycyjnego BPH FIZ
Sektora NieruchomoÊci.
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èród∏o: opracowanie w∏asne na podstawie
prospektu emisyjnego funduszu, za∏o˝enia z 2004 r.

35

Rynek
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biurowych

èród∏o: opracowanie w∏asne na podstawie
prospektu emisyjnego funduszu za∏o˝enia z 2005 r.
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