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Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Warszawie
Dlaczego Warszawa?

Poniższy raport prezentuje wyniki analiz poświęconych pozycji Warszawy jako miejsca
lokalizacji i prowadzenia działalności przez centra nowoczesnych usług biznesowych
(KIBS – knowledge intensive business services). Badania zrealizowane zostały w oparciu
o bazę danych ABSL dotyczącą funkcjonowania centrów nowoczesnych usług biznesowych
w Polsce, publikację ABSL „Sektor Nowoczesnych Usług Biznesowych w Polsce 2021"
i „Potencjał inwestycyjny polskich miast. Porównanie lokalizacji sektora nowoczesnych usług
biznesowych", badanie ankietowe zrealizowane przez ABSL. W poszczególnych podpunktach
opracowania przedstawiamy podstawowe statystyki dotyczące rozwoju miasta, informacje
odnośnie do sektora nowoczesnych usług biznesowych, lokalizacje centrów oraz pozycje
Warszawy w rankingu subiektywnym i obiektywnym ABSL. Porównanie obu rankingów
ukazuje obszary przewag komparatywnych, identyfikując obszary interwencji.

1.

DLACZEGO WARSZAWA?

6

Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Warszawie
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Największy ośrodek gospodarczy,
akademicki i kulturalny w Polsce.
Jeden z trzech największych
ośrodków usług biznesowych
w Europie Środkowo-Wschodniej
– charakteryzujący się dojrzałością
i trwałym rozwojem sektora.
Największy ośrodek biurowy
w Europie Środkowo-Wschodniej.
Najlepiej skomunikowana
metropolia w Polsce.
Jeden z trzech ośrodków
w Polsce najlepiej ocenianych
przez przedstawicieli centrów
usług dla biznesu pod względem
satysfakcji prowadzenia
działalności (ranking ABSL).
Konkurencyjne koszty operacyjne
oraz zatrudnienia w porównaniu
do największych metropolii
w Europie Zachodniej i Północnej.

Warszawa
12:14:38
Źródło: Opracowanie własne ABSL

NOWY JORK
06:14:38

Wysoka jakość szkolnictwa
W rankingu QS EECA University Rankings 2021
Uniwersytet Warszawski (największy uniwersytet
w Polsce) zajął 7. miejsce, a Politechnika
Warszawska 12. miejsce wśród 400 najlepszych
uczelni w regionie „Europy Wschodzącej”
i Azji Centralnej (Emerging Europe and Central
Asia). Uniwersytet Warszawski zajął 2.miejsce
w Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy
2021, klasyfikującym najlepsze szkoły wyższe
w Polsce. Trzecie miejsce wśród uczelni
publicznych zajmuje Politechnika Warszawska.
Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
zajmuje najwyższe miejsce w grupie uczelni
niepublicznych w kraju. 8 z 10 najlepszych
uczelni niepublicznych znajduje się w Warszawie.
Szkoła Główna Handlowa oraz Akademia Leona
Koźmińskiego zajmują odpowiednio 1. i 2.
miejsce w Rankingu Uczelni Ekonomicznych.

II miejsce w Europie
Pozycja Warszawy
w rankingu „Europejskie miasta
i regiony przyszłości 2020/21”
(fDi Intelligence, Financial Times)
w kategorii europejskich miast
przyjaznych dla biznesu (Business
Friendliness) – za Londynem.
W głównym zestawieniu miast
przyszłości Warszawa zajęła
6. pozycję w Europie (I miejsce
w „Europie Wschodniej”).

londyn
11:14:38

tokio
19:14:38
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Rycina 1.1
WARSZAWA – KLUCZOWE DANE

1 794 166

3 469 osób

1 087 843

1 020 307

2,0%

4 466 (1 031)

Liczba ludności (31 XII 2020)

Przeciętne zatrudnienie (VII 2021)

Stopa bezrobocia (VII 2021)

7 121,16 PLN

Przeciętne wynagrodzenie (VII 2021)
129% średniej dla kraju

8 754

Mieszkania oddane (I–VII 2021)

488 319

Podmioty gospodarcze zarejestrowane
(VII 2021)

Źródło: Opracowanie własne ABSL

Ludność na 1 km2

Ludność w wieku produkcyjnym
(VI 2021)

Saldo migracji
(w tym zagranicznej w 2020 roku)

68

Liczba uczelni wyższych

212 700
Liczba studentów (2021)
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Rycina 1.2
POŁOŻENIE WARSZAWY
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Źródło: Opracowanie własne ABSL

BRATYSŁAWA 661 km

LWÓW 395 km
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61

Rycina 1.3
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Źródło: Opracowanie własne ABSL
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Reykjavik
Rycina 1.4
KOMUNIKACJA LOTNICZA
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Źródło: Opracowanie własne ABSL

Walencja
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r
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Centra usług biznesowych

Rycina 2.1
KLUCZOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE SEKTORA NOWOCZESNYCH USŁUG BIZNESOWYCH W WARSZAWIE

70 846

Liczba pracowników zatrudnionych
w centrach usług BPO, SSC/GBS, IT oraz
R&D1 w Warszawie (III kw. 2021 r.).
Stanowi to 19,8% ogółu zatrudnienia
w sektorze nowoczesnych usług
biznesowych w Polsce.

321

Liczba centrów usług BPO,
SSC/GBS, IT oraz R&D
(III kw. 2021 r.) w Warszawie.
Do podmiotów zagranicznych należy
248 centrów (77,3% ogółu).

32

Liczba państw, w których mają siedziby
firmy posiadające centra usług
biznesowych w Warszawie. Wśród
podmiotów zagranicznych największy
udział mają firmy z: USA, Wielkiej
Brytanii, Francji, Szwajcarii, Niemiec,
Danii oraz Szwecji (łącznie 60,7% ogółu
liczby centrów).

87%

Wzrost zatrudnienia w centrach
usług w Warszawie 2016-2021
(33 tys. osób, z czego 29 tys.
w centrach zagranicznych).

SSC/GBS

Dominujący typ centrum w Warszawie
to SSC/GBS. Na centra te przypada
42,4% zatrudnienia w branży.

105

Liczba centrów usług powstałych
w Warszawie od początku 2016 r.
inwestycje te przyczyniły się
do utworzenia prawie 14,3 tys.
nowych miejsc pracy.

54

Liczba centrów w Warszawie należących
do inwestorów z listy Fortune 500.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie bazy danych centrów ABSL

BPO – Business Process Outsourcing, SSC/GBS – Shared Services Center/Global Business Services, IT – Information Technology, R&D – Research &
Development
1

3.

Rozwój sektora nowoczesnych
usług biznesowych
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W stosunku do Polski ogółem, sektor

co wskazuje na jego odporność). W Warszawie

w Warszawie charakteryzuje się większym

zlokalizowana jest ponad jedna trzecia centrów

udziałem centrów SSC/GBS oraz BPO i mniejszym

IT w Polsce, około 30% centrów hybrydowych

znaczeniem centrów IT oraz R&D.

i blisko jedna czwarta centrów SSC/GBS.

Od wejścia Polski do UE, liczba centrów wzrosła

Zdecydowana większość centrów sektora

sześciokrotnie. Najwięcej centrów w Warszawie

w Warszawie jest w rękach kapitału zagranicznego

powstało w latach 2018-2019. Wraz z pojawieniem

(77,3%). Największy udział centrów krajowych

się pandemii COVID-19, liczba nowych podmiotów

występuje w sektorze BPO, najwyższy

spadła, ale dynamika zmiany liczby centrów netto nadal

zagranicznych w hybrydowych, R&D oraz IT.

jest dodatnia (sektor rośnie pomimo pandemii,

RYCINA 3.1
ROZKŁAD LICZBY CENTRÓW WEDŁUG TYPU (2021, %)

1,7%

Polska
24,7%

45,9%

14,4%

13,2%
3,1%

Warszawa
37,7%
0

10%

35,2%

20%

SSC/GBS

30%

IT

40%

50%

16,5%
60%

BPO

70%

7,5%

80%

R&D

90%

100%

Hybrydowe/inne

Źródło: Opracowanie własne na podstawie bazy danych centrów ABSL

tabela 3.1
LICZBA CENTRÓW W WARSZAWIE WEDŁUG TYPU W 2021 ROKU (WEDŁUG FORM WŁASNOŚCI)

SSC/GBS

IT

BPO

R&D

Hybrydowe
/inne

Razem

Warszawa, centra ogółem

121

113

53

24

10

321

Warszawa, centra z kapitałem zagranicznym

120

60

39

21

8

248

Polska ogółem

410

762

240

220

29

1 661

Źródło: Opracowanie własne na podstawie bazy danych centrów ABSL
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RYCINA 3.2
LICZBA NOWYCH CENTRÓW OTWIERANYCH W WARSZAWIE
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20
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25
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02

30

01

350

00

35

Warszawa – nowe wejścia

Skumulowana liczba centrów w Warszawie

Źródło: Opracowanie własne na podstawie bazy danych centrów ABSL

KATEGORIE OBSŁUGIWANYCH PROCESÓW
Rozkład kategorii obsługiwanych procesów

procesy z zakresu F&A: Financial Planning &

w Warszawie jest zbliżony do średniej dla Polski.

Analysis oraz Business Controlling (incl. Project

Zdecydowanie częściej obsługiwane są w Warszawie

Controlling) czy– Direct Procurement.
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Rycina 3.3
KATEGORIE PROCESÓW OBSŁUGIWANYCH PRZEZ CENTRA USŁUG W WARSZAWIE (CZĘŚĆ 1)
(% RESPONDENTÓW)
0

10%

20%

30%

40%

50%

60%

F&A: General Ledger & Period Reporting

57,8%

F&A: Accounts Payable

56,3%
54,7%

F&A: Travel & Expenses

46,9%

F&A: Invoice to Cash*
F&A: Order to Invoice (Order Management)

42,2%

F&A: Statutory & Tax Services

42,2%
32,8%

F&A: Business Controlling (incl. Project Controlling)

31,3%

F&A: Treasury

28,1%

F&A: Financial Planning & Analysis

56,3%

Data Management: Master Data Management (various business processes)

50,0%

HR: HR Administration & Reporting

39,1%

HR: Payroll

37,5%

HR: Recruitment

32,8%

HR: Talent Management

31,3%

HR: Compensation & Benefits

25,0%

HR: Knowledge Management

17,2%

HR: Mobility

35,9%

Customer Operations: Customer Helpdesk

28,1%

Customer Operations: Fulfillment

18,8%

Customer Operations: Sales & Account Management Support

50,0%

IT: Application Lifecycle Management (incl. Software Development)

46,9%

IT: Robotic Process Automation (RPA), Process Digitization

45,3%

IT: Project Management (IT specific)
IT: User support / Service Desks

42,2%

IT: Infrastructure Management

42,2%

IT: Other IT services

42,2%

IT: Information Security (incl. Cybersecurity)

39,1%

IT: Cloud Services

39,1%
37,5%

IT: Testing

25,0%

IT: Enabled Services
0
*

10%

20%

30%

incl. Cash Allocation, Cash Collection, Disputes Management

Źródło: Opracowanie własne ABSL na podstawie odpowiedzi inwestorów posiadających swoje centra usług w Warszawie

40%

50%

60%

18

Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Warszawie
Rozwój sektora nowoczesnych usług biznesowych

Rycina 3.4
KATEGORIE PROCESÓW OBSŁUGIWANYCH PRZEZ CENTRA USŁUG W WARSZAWIE (CZĘŚĆ 2)
(% RESPONDENTÓW)
0

10%

20%

30%

BFSI: Corporate Payments

17,2%

BFSI: Cash Management

17,2%

BFSI: KYC / AML

17,2%

BFSI: Asset Management

12,5%

BFSI: Other BFSI Specific Services

12,5%

BFSI: Fund Accounting

9,4%

BFSI: Insurance Services

9,4%

Marketing: Digital Marketing

18,8%

Marketing: Other Marketing Services

18,8%

60%

40%

50%

60%

6,3%

Marketing: Strategic Marketing

17,2%

Supply Chain: Supply Chain Management & Logistics

25,0%

Sourcing & Procurement: Indirect Procurement

15,6%

Sourcing & Procurement: Sourcing & Category Management

14,1%

Sourcing & Procurement: Direct Procurement

7,8%

Sourcing & Procurement: Strategic Procurement

12,5%

Quality Management: Internal Audit & Compliance

29,7%

Change Management: Business Transformation Services

31,3%

Project Management: Project Management Services (incl. Service Transitions)

20,3%

Executive Support Services: Administrative Support

25,0%

*

7,8%

R&D: Research & Development (other than Software Development)

10,9%

Legal: Legal Processes

29,7%

Document Management

9,4%

Industry Specific: Health Care Specific Processes

7,8%

Industry Specific: Engineering Services
Industry Specific: Public Sector Specific Processes

3,1%

Industry Specific: Network Services

3,1%
1,6%

Industry Specific: Real Estate, Facilities Management

7,8%

Other services
0
*

50%

20,3%

Marketing: Content Management (incl. Platforms)

Intelligence & Insights

40%

25,0%

BFSI: Risk & Compliance

10%

20%

30%

Business Intelligence, Data Analytics, Complex Performance Reporting

Źródło: Opracowanie własne ABSL na podstawie odpowiedzi inwestorów posiadających swoje centra usług w Warszawie
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ZAAWANSOWANIE PROCESÓW BIZNESOWYCH
W stosunku do średniej dla Polski, w Warszawie

(mniej jednak niż w Krakowie, Łodzi czy Wrocławiu),

częściej obsługiwane są procesy wiedzochłonne

rzadziej – prostsze procesy transakcyjne.

RYCINA 3.5
PROPORCJA PROCESÓW TRANSAKCYJNYCH DO OPARTYCH NA WIEDZY W 2021 ROKU (%)

Polska
46,2%

53,8%

Warszawa
56,6%

43,4%
0

10%

20%

30%

40%

Procesy transakcyjne

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Procesy wiedzochłonne

Źródło: Opracowanie własne ABSL na podstawie wyników ankiety. Wyniki ważone całkowitą wielkością zatrudnienia

STRUKTURA KLIENTÓW OBSŁUGIWANYCH PRZEZ
CENTRA W WARSZAWIE WEDŁUG BRANŻ
W obszarze zmian usług świadczonych w centrach

centrów zakres realizowanych usług wzrósł

w stosunku do roku 2020, Warszawa nie różni

(52,4%) bądź wzrósł zdecydowanie (22,2%).

się od średniej dla Polski. W zdecydowanej większości
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RYCINA 3.6
STRUKTURA KLIENTÓW OBSŁUGIWANYCH PRZEZ CENTRA W WARSZAWIE WEDŁUG BRANŻ
(% RESPONDENTÓW)
Udział centrów świadczących usługi dla danej branży

BFSI (usługi: bankowe, finansowe, ubezpieczeniowe)
IT
Usługi komercyjne i profesjonalne
Ochrona zdrowia
Towary i usługi konsumpcyjne
Produkcja towarów przemysłowych
Usługi transportowe
Usługi telekomunikacyjne
Energia, surowce i półprodukty
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RYCINA 3.7
ZMIANA ZAKRESU USŁUG ŚWIADCZONYCH W 2020 ROKU W STOSUNKU DO UBIEGŁEGO ROKU PRZEZ
CENTRA W WARSZAWIE (% RESPONDENTÓW)
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Źródło: Opracowanie własne ABSL na podstawie odpowiedzi inwestorów posiadających swoje centra usług w Warszawie
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ZASIĘG GEOGRAFICZNY
RYCINA 3.8
ZASIĘG GEOGRAFICZNY USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ CENTRA W WARSZAWIE I POLSCE
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Źródło: Opracowanie własne ABSL na podstawie odpowiedzi inwestorów posiadających swoje centra usług w Warszawie

RYCINA 3.9
ZASIĘG GEOGRAFICZNY USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ CENTRA W WARSZAWIE (% RESPONDENTÓW )
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Źródło: Opracowanie własne ABSL na podstawie odpowiedzi inwestorów posiadających swoje centra usług w Warszawie
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JĘZYKI WYKORZYSTYWANE W CENTRACH USŁUG
W WARSZAWIE
Najczęściej wykorzystywanym językiem w centrach

w Warszawie wykorzystuje się 1 język, dwa w 17,5%.

w Warszawie jest angielski (96,8%) przed niemieckim

W 4,8% wykorzystuje się powyżej 3 i więcej języków.

(65,1%) i polskim (60,3%). W 19% centrów

RYCINA 3.10
NAJWAŻNIEJSZE JĘZYKI WYKORZYSTYWANE W CENTRACH W WARSZAWIE DO OBSŁUGI KLIENTÓW,
WEDŁUG POPULARNOŚCI (% WSKAZAŃ)

% wskazań
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%

k
we i
dz
k
le
nd i
er
sk
i
ro
sy
js
ki
c
po zes
r tu k i
ga
ls
ki
fiń
sk
no
i
rw
es
k
tu i
re
ck
i
du
ńs
ki
wę
gi
er
sk
i
ar
ab
sk
ja
i
po
ch
ńs
iń
sk
ki
s
i(
m łow
a
an
da c k i
ry
ńs
ki
)
gr
ec
ki
ru
m
uń
uk sk i
ra
iń
bu sk i
łg
a
c h rsk
i
or
wa
c
ki
he
br
ch
aj
iń
s
sł
sk
ow ki
i(
eń
in
ne
sk
di
i
al
ek
ty
)

i

ńs

ho

sz

pa

sz
hi

i

ki

sk

ło

w

us

fr a

nc

ls

po

ie

gi
an

ni

em

el

sk

ck

i

0

ki

10%

Źródło: Opracowanie własne ABSL na podstawie wyników ankiety skierowanej do centrów usług. Wyniki nie sumują się do 100

4.

Zatrudnienie w sektorze
nowoczesnych usług biznesowych
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Warszawa należy do ścisłego grona najważniejszych

W III kw. 2021 roku w centrach funkcjonujących

ośrodków nowoczesnych centrów usług biznesowych

w Warszawie pracowało 70 800 osób (o blisko 6 tys.

w Polsce. Przypada na nią 19,8% (blisko 1/5)

Więcej w porównaniu z danymi za 2020). Większość

zatrudnienia w sektorze ogółem, oraz 34,4%

(86,8%) miejsc pracy w sektorze w Warszawie

(ponad 1/3) zatrudnienia w miastach Tier 1.

powstała w centrach będących własnością podmiotów
zagranicznych (odpowiednio, 81,5% dla Polski ogółem).

RYCINA 4.1
ZATRUDNIENIE W CENTRACH W WARSZAWIE W LATACH 2008-2021
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie bazy danych centrów ABSL
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W latach 2016-2021 zatrudnienie w centrach

(CAGR) w latach 2016-2021 dla Warszawy kształtował

w Warszawie wzrosło o 87,4% i było wyższe niż wzrost

się na poziomie 13,4%; pośród miast Tier1 i Tier2

dla Polski ogółem (67,2%). Należy zaznaczyć,

wyższy był tylko w Trójmieście (14,0%).

że dynamika wzrostu zatrudnienia w sektorze
w Warszawie należała do najwyższych dla miast

Z 321 centrów funkcjonujących w Warszawie,

Tier 1 i Tier 2 (wyższa była tylko w Trójmieście:

86 są to tzw. centra „pierwsze w Polsce”. Zatrudniają

92,2%). W analizowanym okresie zatrudnienie

one 28 670 osób (40,5% zatrudnienia ogółem

w centrach w Warszawie wzrosło o 33 tys. osób,

w 2021 roku). Na 41 największych centrów, z których

co stanowiło 23% (blisko jedną czwartą) wzrostu

w każdym pracuje 500 bądź więcej osób, przypada 55%

zatrudnienia w sektorze w Polsce. Skumulowany

całkowitego zatrudnienia w sektorze w Warszawie.

roczny wskaźnik wzrostu zatrudnienia w sektorze

RYCINA 4.2
UDZIAŁ WARSZAWY W ZATRUDNIENIU OGÓŁEM W SEKTORZE KIBS W POLSCE ORAZ W TIER 1 (%)
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Centra będące własnością firm amerykańskich

centrów IT (o 5,2 pkt. proc.). Od 2016 roku udziały

zatrudniają 36,9% pracowników sektora w Warszawie.

poszczególnych typów centrów w zatrudnieniu ogółem

W następnej kolejności są podmioty polskie (13,2%),

uległy nieznacznym zmianom. Wzrosły udziały centrów

brytyjskie (12,0%), francuskie (8,3%), szwajcarskie

typu SSC/GBS oraz IT (oraz nieznacznie – centrów

(5,1%), irlandzkie (4,5%), oraz duńskie (4,4%).

hybrydowych), a zmalały centrów typu R&D oraz BPO.

W strukturze zatrudnienia w sektorze KIBS

Przeciętne zatrudnienie w centrach funkcjonujących

w Warszawie największy udział mają centra typu SSC/

w Warszawie wynosi 221 osób (mediana 1002),

GBS (42,4%), następnie IT (25,8%) oraz BPO (16,2%).

i jest nieco wyższe niż w Polsce ogółem. Zwrócić

W porównaniu ze strukturą zatrudnienia w sektorze

należy uwagę na wyższy poziom przeciętnego

w Polsce ogółem, dla Warszawy charakterystyczny

zatrudnienia w centrach będących własnością

jest przede wszystkim większy (o 5,9 pkt. proc.)

inwestorów zagranicznych (248), niż polskich (128).

udział centrów typu SSC/GBS oraz mniejszy udział

TABELA 4.1
PRZECIĘTNE ZATRUDNIENIE (ŚREDNIA ARYTMETYCZNA) W CENTRACH W WARSZAWIE W PODZIALE
NA LOKALIZACJĘ (LICZBA OSÓB)

Warszawa

Polska

Centra z kapitałem polskim

128

122

Centra z kapitałem zagranicznym

248

261

Centra ogółem

221

215

Źródło: Opracowanie własne na podstawie bazy danych centrów ABSL

Wyższe przeciętne zatrudnienie w centrach inwestorów

poziom internacjonalizacji. W Warszawie najwyższe

zagranicznych niż polskich w Warszawie odzwierciedla

przeciętne zatrudnienie dotyczy centrów, których

prawidłowość występującą w całej gospodarce, nie tylko

siedziba centrali znajduje się w Wielkiej Brytanii

w sektorze usług (i nie tylko w Polsce). Podmioty

(303 osoby), USA (288 osób), Danii (283 osoby),

z udziałem kapitału zagranicznego są większe,

Szwajcarii (239 osób) oraz Francji (234 osoby).

zazwyczaj bardziej produktywne, cechuje je wyższy

2

Mediana dla Polski wynosi 80.
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RYCINA 4.3
STRUKTURA ZATRUDNIENIA WEDŁUG TYPU CENTRUM (2021, %)
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie bazy danych centrów ABSL

RYCINA 4.4
STRUKTURA ZATRUDNIENIA W SEKTORZE NOWCZESNYCH USŁUG BINZESOWYCH W WARSZAWIE
WEDŁUG TYPU CENTRUM (2016, 2021, %)
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie bazy danych centrów ABSL
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TABELA 4.2
ZATRUDNIENIE W SEKTORZE W WARSZAWIE ORAZ LICZBA CENTRÓW WEDŁUG KRAJU POCHODZENIA*
(2021)

Kraj pochodzenia

Pozostałe kraje**

*

Zatrudnienie

Udział w zatrudnieniu
ogółem

Liczba centrów

Udział w łącznej
liczbie centrów

26 160

36,9%

91

28,3%

9 380

13,2%

73

22,7%

8 496

12,0%

28

8,7%

5 861

8,3%

25

7,8%

3 599

5,1%

15

4,7%

3 155

4,5%

4

1,2%

3 106

4,4%

11

3,4%

2 266

3,2%

15

4,7%

1 850

2,6%

2

0,6%

1 744

2,5%

10

3,1%

966

1,4%

6

1,9%

785

1,1%

6

1,9%

3 478

4,9%

35

10,9%

Kraj siedziby centrali.

Finlandia, Belgia, Chiny, Kanada, Indie, Włochy, Norwegia, Hiszpania, Grecja, Słowenia, Turcja, Ukraina, Australia, Austria, Czechy, Węgry, Izrael, Białoruś,
Singapur, Bułgaria.
**

Źródło: Opracowanie własne na podstawie bazy danych centrów ABSL
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Cechą charakterystyczną sektora KIBS w Polsce

czy Trójmieście (15,1%). W ankiecie ABSL respondenci

jest rosnący udział cudzoziemców w zatrudnieniu.

wskazali pięć państw, z których pochodzi największa

Dla Polski ogółem kształtuje się on na poziomie

liczba cudzoziemców pracujących w reprezentowanych

13,7%. W przypadku Warszawy jest on nieco niższy

przez nich centrach usług. W przypadku Warszawy są to

(12,6%). Wyższy jest natomiast np. w Krakowie (19,8%)

Ukraińcy, Włosi, Hiszpanie, Hindusi oraz Białorusini.

Pracownicy w warszawskich centrach
pochodzą z 36 krajów świata.
RYCINA 4.5
PAŃSTWA NAJCZĘŚCIEJ WSKAZYWANE JAKO TE, Z KTÓRYCH POCHODZĄ CUDZOZIEMCY ZATRUDNIENI
W CENTRACH USŁUG W WARSZAWIE (% WSKAZAŃ)
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Źródło: Opracowanie własne ABSL na podstawie odpowiedzi inwestorów posiadających swoje centra usług w Warszawie
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Jednym z aspektów analizy sytuacji w ankiecie

48,8%, i jest nieco niższy niż w centrach ogółem

skierowanej do przedstawicieli sektora jest udział kobiet

w Polsce. W Warszawie, udział kobiet w zatrudnieniu

w zatrudnieniu. Prezentowane wyniki uwzględniają

w kadrze first-line management jest o 6 pkt. proc.

wagi, według wielkości zatrudnienia w poszczególnych

niższy niż w Polsce ogółem. W przypadku kadry typu

firmach. Udział kobiet w zatrudnieniu ogółem

senior management różnica wynosi -2,3 pkt. proc.

w centrach warszawskich kształtuje się na poziomie

RYCINA 4.6
UDZIAŁ KOBIET W ZATRUDNIENIU W CENTRACH W WARSZAWIE (%)
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Źródło: Opracowanie własne ABSL na podstawie wyników ankiety. Wyniki ważone całkowitą wielkością zatrudnienia.

RYCINA 4.7
STRUKTURA ZATRUDNIENIA CENTRÓW USŁUG W WARSZAWIE W PODZIALE NA KATEGORIE STANOWISK
(ŚREDNI UDZIAŁ W STRUKTURZE ZATRUDNIENIA W %)
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Źródło: Opracowanie własne ABSL na podstawie odpowiedzi inwestorów posiadających swoje centra usług w Warszawie
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PLANY DOTYCZĄCE ZMIAN W ZATRUDNIENIU
W formułowaniu prognozy zatrudnienia w sektorze

podlegał już wcześniej, obejmujących rosnącą rolę

w Warszawie, w perspektywie krótkookresowej warto

sztucznej inteligencji, robotyzacji, kompetencji

uwzględnić informacje uzyskane od respondentów

miękkich (soft-skills), big data (czy nawet „oceany

w ankiecie ABSL. Sektor funkcjonuje w zmieniającym

danych”) oraz rosnące oczekiwania klientów.

się otoczeniu gospodarczym, co nie jest zaskoczeniem.

Respondenci reprezentujący centra usług w Warszawie

Zaskakująca jest, jednakże dynamika oraz zakres

jednoznacznie wskazują na wzrost zatrudnienia (78,5%

zmian. Nową rzeczywistością jest działanie

wskazań). Warto nadmienić, że rozkład odpowiedzi

w warunkach pandemii, która powoduje szereg

uzyskanych od respondentów z Warszawy nie różni

poważnych konsekwencji i wyzwań. Pandemia

się istotnie od struktury odpowiedzi dla całej Polski.

spowodowała akcelerację zmian, którym sektor

RYCINA 4.8
PLANY CENTRÓW USŁUG W WARSZAWIE DOTYCZĄCE ZMIAN ZATRUDNIENIA, DO I KWARTAŁU 2022 ROKU
(UDZIAŁ CENTRÓW W %)
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Źródło: Opracowanie własne ABSL na podstawie odpowiedzi inwestorów posiadających swoje centra usług w Warszawie
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Pandemia nie wpłynęła negatywnie na plany

per saldo przyniesie ona więcej pozytywnych skutków

dotyczące otwierania nowych centrów w perspektywie

niż negatywnych. Opinie respondentów odnośnie

roku. W Warszawie 15,9% respondentów deklaruje

do czynników mających wpływ na działalność centrów

otwarcie nowych centrów w Polsce.

funkcjonujących w Warszawie w perspektywie
najbliższego roku w syntetyczny sposób ilustruje

Przedmiotem analizy były także siły napędowe

rycina 4.10. Średnia ze wskazań wyliczona została

zmian w sektorze, identyfikowane przez centra

w oparciu o skalę Likerta, od -2 = wpływ zdecydowanie

funkcjonujące w Warszawie w perspektywie

negatywny, do +2 = zdecydowanie pozytywny.

najbliższego roku. Jako czynnik który będzie miał
najbardziej negatywny wpływ na działalność centrów

Na tle dla Polski ogółem, odpowiedzi

wskazane zostały zmiany w otoczeniu regulacyjnym

przedstawicieli centrów funkcjonujących

w Polsce. Jako drugi czynnik wymieniono globalne/

w Warszawie są bardziej optymistyczne, zwłaszcza

regionalne spowolnienie gospodarki. Na trzecim

w odniesieniu do skutków pandemii COVID-19.

miejscu wskazano pandemię COVID-19, przy czym

RYCINA 4.9
WPŁYW OKREŚLONYCH CZYNNIKÓW NA SEKTOR W WARSZAWIE W PERSPEKTYWIE
NAJBLIŻSZEGO ROKU (%)

3,4%
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1,7%

Zmiany otoczenia regulacyjnego w Polsce
32,2%

55,9%
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Globalne / regionalne spowolnienie gospodarki
13,6%

54,2%

20,3%

Pandemia COVID-19
11,9%

37,3%

39,0%

6,8%
3,5%
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10,5%
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6,8%

1,8%

84,2%

Zmiany klimatu
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0

10%

20%

30%

40%

10,3%
50%

Wpływ zdecydowanie negatywny

Neutralny

Wpływ negatywny

Wpływ pozytywny
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Źródło: Opracowanie własne ABSL na podstawie odpowiedzi inwestorów posiadających swoje centra usług w Warszawie

100%

33

Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Warszawie
Zatrudnienie w sektorze nowoczesnych usług biznesowych

RYCINA 4.10
WPŁYW OKREŚLONYCH CZYNNIKÓW NA SEKTOR W WARSZAWIE W PERSPEKTYWIE NAJBLIŻSZEGO ROKU
(ŚREDNIA ZE WSKAZAŃ)
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-0,20
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-0,46%

-0,50
-0,60

Pandemia
COVID-19

Globalne / regionalne
spowolnienie
gospodarki

Warszawa

Zmiany
klimatu

Potencjalne
napięcia
handlowe

Zmiany otoczenia
regulacyjnego
w Polsce

Polska

Źródło: Opracowanie własne ABSL na podstawie odpowiedzi inwestorów posiadających swoje centra usług w Warszawie

MACIERZ ANSOFFA, MACIERZ EKSPANSJI
PRODUKTÓW / RYNKU
Macierz Ansoffa jest narzędziem zarządzania

jako macierz ekspansji produktów/rynku. W jej

strategicznego, stosowanym w analizie i planowaniu

obrębie identyfikowane są cztery strategie:

strategii rozwoju firm. Jest ona także znana

Penetracja rynku: polega
na zwiększeniu sprzedaży
istniejących produktów
na istniejącym rynku

Rozwój rynku: polega
na wejściu na nowy rynek
przy użyciu istniejących
produktów

Rozwój produktu: polega
na wprowadzaniu nowych
produktów na istniejący
rynek

Dywersyfikacja: polega
na wejściu na nowy rynek
dzięki wprowadzeniu
nowych produktów

34

Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Warszawie
Zatrudnienie w sektorze nowoczesnych usług biznesowych

Najmniej ryzykowna z powyższych strategii

Respondenci reprezentujący centra funkcjonujące

jest penetracja rynku. Za najbardziej ryzykowną

w Warszawie wskazali przede wszystkim realizację

uznaje się strategię dywersyfikacji.

strategii rozwoju produktów (43,8%). 37,5% centrów
deklaruje dywersyfikację działalności, wchodząc
na nowe rynki z nowymi produktami. Uzyskane
odpowiedzi ukazują ambitne plany rozwojowe centrów,
deklarowane w czasie pandemii/post-pandemii.

RYCINA 4.11
MACIERZ ANSOFFA – PLANY CENTRÓW

Polska

Warszawa

44,2%

43,6%

39,6%

37,5%

12,9%

6,0%

Tak, pod względem oferowania nowych (dodatkowych)
usług na istniejących rynkach (rozwój produktów)
Tak, zarówno geograficznie, jak i pod
względem oferty (dywersyfikacja)

12,5%

6,3%

Nie, nie planujemy wprowadzania zmian do
zasięgu geograficznego i zakresu produktowego
naszej działalności (penetracja rynku)
Tak, pod względem zasięgu geograficznego (rozwój rynku)

Źródło: Opracowanie własne ABSL na podstawie odpowiedzi inwestorów posiadających swoje centra usług w Warszawie
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TABELA 4.3
NAJWIĘKSI INWESTORZY POD WZGLĘDEM ZATRUDNIENIA W CENTRACH USŁUG BIZNESOWYCH
W WARSZAWIE

Typ centrum

Liczba pracowników
w centrach
w Warszawie

Citigroup

SSC/GBS

3000 – 4000

Anti-Money Laundering, Markets & Securities
Services, Private Bank Operations, Technology,
Treasury and Trade Solutions, Internal Audit

Accenture

BPO

2000 – 3000

Strategy and Consulting, Interactive,
Technology and Operations services

General Electric

R&D

1000 – 2000

Engineering Design Center

Samsung

R&D

1000 – 2000

Samsung R&D Institute: human language technology,
computer vision, big data, Internet of Things etc.

SSC/GBS

1000 – 2000

Finance&Accounting, Procurement, HR, IT services

Hybrid

1000 – 2000

Global Translation, Localization and Marketing Services.

Credit Suisse

SSC/GBS

1000 – 2000

HR, Legal & Compliance, Risk Management, IT and Finance.

Procter & Gamble

SSC/GBS

1000 – 2000

Centres of Expertise –Global IT Service Centre
and the European Planning Service Centre

DSV

SSC/GBS

1000 – 2000

Accounting Services, Claims Handling, Customs
Administration, Operational Shared Services, Shipping,
Data Analysis & Reporting, Finance, HR and IT.

Diebold Nixdorf

SSC/GBS

500 – 1000

Customer Operations.

BNP Paribas

SSC/GBS

500 – 1000

Fund dealing, transfer agency, fund accounting
and administration, depository fiduciary services together
with services supporting private equity and real estate funds.

Nielsen

SSC/GBS

500 – 1000

Data Analytics

J.P. Morgan

SSC/GBS

500 – 1000

BFSI

R&D

500 – 1000

Financial & Accounting, IT Services

Hybrid

500 – 1000

Corporate Treasury, Credit Risk Management
and Advisory, Model Risk Management, Global
Operations, Business Software Development, Platform
/ Infrastructure Engineering, DevOps Engineering.

SSC/GBS

500 – 1000

Finance & Accounting, BFSI, Legal services,
IT services, HR, Financial Crime Compliance,
Cyber Security, Treasury Services

IT

500 – 1000

IT services, R&D, Finance, HR and Support

IT

500 – 1000

Business analysis, Development of IT applications
and systems, Administration and maintenance
of application systems, Management of IT projects
and processes, IT planning and strategy.

SSC/GBS

500 – 1000

HR Services, Finance & Accounting, Marketing
Services, Customer Service.

Inwestor

AstraZeneca
Lionbridge

Orange
Goldman Sachs
Standard Chartered
KMD
Nordea
Schneider Electric

Lokalizacja
centrali firmy
macierzystej

Źródło: Opracowanie własne na podstawie bazy danych centrów ABSL

Profil działalności
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TABELA 4.4
WYBRANE NOWE INWESTYCJE

Alcon

Point72

Accuity

Nvidia

Amazon

Box

Bayer IT Hub

Kyriba

C.H. Robinson Technology Center

Snowflake

SEB AB

Moderna International Business Services

JTI GBS

UPS

BAT ITD Tech HUB

Orsted

Źródło: Opracowanie własne na podstawie bazy danych centrów ABSL

WYBRANE FUNKCJONUJĄCE CENTRA
W WARSZAWIE

CBRE Corporate Outsourcing

Colgate-Palmolive Services (Poland)

SSC/GBS

SSC/GBS

1000–1500

250–500

Warszawskie centrum BSO jest wiodącym hubem w globalnej

Centrum Colgate-Palmolive Services (Polska) rozpoczęło

sieci outsourcingowej CBRE, obsługującym zarówno

działalność jako wewnętrzna jednostka wsparcia obsługi

klientów wewnętrznych, jak i zewnętrznych z regionu EMEA,

komercyjnych i produkcyjnych podmiotów firm Colgate-

a także z rynków na całym świecie. Katalog usług obejmuje

Palmolive i Hill's w 2008 roku. Od tego czasu nasze centrum

procesy biznesowe w zakresie: Finansów i księgowości (PTP,

rozszerzyło swoją działalność na kolejne regiony i obszary

RTR, OTC, CVS), administracji dzierżawami, zarządzania

funkcjonalne, działając jako partner biznesowy w zakresie

transakcjami, analityki biznesowej, audytu i compliance.

finansów i księgowości, logistyki, obsługi klienta, planowania

Platforma usługowa BSO opiera się na swych głównych

dostaw i eksportu oraz Master Data Management, nieustannie

zdolnościach: doskonaleniu procesów, automatyzacji,

rozwijając i automatyzując nasze rozwiązania technologiczne.

zarządzaniu zmianą. Zaufany partner w działaniach
rozwojowych organizacji o wysokiej wydajności operacyjnej.
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Goldman Sachs Poland Services

JTI GBS Poland

IT

SSC/GBS

500–1000

250–500

Warszawskie biuro rozpoczęło swoją działalność w lutym

Usytuowane w centrum Warszawy Centrum Usługowe jest

2013 roku i szybko urosło, reprezentując 14 działów

jednym z 3 ośrodków tworzących nowo powstałą organizację

– technologiczny, operacyjny, skarbowy, zgodności,

dostarczania kompleksowych usług w ramach grupy Japan

obsługi ryzyka, a także jednostki o wymiarze globalnym

Tobacco International (JTI). Wszyscy pracownicy w pełni

obsługujące klientów europejskich po Brexicie.

poświęcają się świadczeniu wysokiej jakości usług w różnych
działach, takich jak finanse, HR, sprawy prawne i regulacyjne,
łańcuch dostaw i obsługa klienta, marketing i sprzedaż.

ING Tech Poland

Marsh European Business Support Centre

SSC/GBS

SSC/GBS

500–1000

250–500

ING Tech Poland w Warszawie świadczy usługi operacyjne

W 2015 roku firma Marsh dostrzegła potencjał Polski

na rzecz ING na całym świecie przez następujące

i utworzyła European Business Support Center. Dziś mamy

podmioty: RiskHub to nasze Centrum Wiedzy Eksperckiej,

ponad 200 współpracowników z 9 krajów, mówiących w 21

które kształtuje przyszłość modelowania ryzyka i analizy

różnych językach. Świadczymy usługi dla ponad 13 krajów

danych w Polsce. Know Your Customer to usługa, której

Europy kontynentalnej w ponad 200 działaniach, wspierając

celem jest poznanie naszych klientów i ich zachowań.

procesy w ich językach. EBSC dąży do optymalizacji

ComplianceHub nadzoruje realizację globalnej strategii

skuteczności i wydajności działania ludzi, procesów

zgodności prawnej, stanowiąc drugą linią wsparcia w zakresie

i technologii w celu zapewnienia najwyższej jakości usług,

AML i zapobiegania przestępstwom finansowym.

poprawy produktywności pracowników, zwiększenia zdolności
inwestycyjnych oraz efektywnego zarządzania ryzykiem.
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Mettler-Toledo Shared Business Center

MoneyGram Poland Sp. z o.o.

SSC/GBS

F&A

500–1000

500–1000

Business Center w Polsce zostało założone w 2013 roku

MoneyGram to wiodąca globalna firma zajmująca

w celu świadczenia scentralizowanych usług dla grupy

się przekazami pieniężnymi z siedzibą w Dallas w Teksasie;

Mettler Toledo. Dziś jesteśmy grupą 550 pracowników

w 2014 roku otworzyła w Warszawie centrum MoneyGram

pracujących w takich obszarach jak programowanie,

Global Business Center. Warszawa oferuje zdolne kadry, silny

SAP, infrastruktura informatyczna, księgowość, wsparcie

sektor usług finansowych oraz tętniącą życiem gospodarkę.

sprzedaży i obsługi klienta, usługi marketingowe. Nasze

Obecnie MoneyGram w Warszawie jest wyjątkowym miejscem

wielonarodowe zespoły współpracują bezpośrednio

pracy dla prawie 600 pracowników pracujących w środowisku

z klientami wewnętrznymi na całym świecie. Zapewniamy

opartym na szacunku, różnorodności i pracy zespołowej,

dynamiczne miejsce pracy z możliwościami rozwoju zarówno

którzy są dumni z dostarczania wysokiej jakości usług

dla młodszych, jak i doświadczonych pracowników.

klientom i agentom w ponad 200 krajach i terytoriach.

Moderna International
Business Services Center

Natwest Group

SSC/GBS

Hybrid

100-200

1500–2000

Moderna jest firmą biotechnologiczną, która jest pionierem

Pomagamy tworzyć bezpieczny bank dla naszych

w zakresie terapii i szczepionek na bazie informacyjnego RNA

klientów i dostarczamy analizy danych wspierające

(mRNA). Ze względu na rozwój biznesowy i organizacyjny,

procesy decyzyjne. Specjalizujemy się w AML, finansach

utworzyliśmy Moderna International Business Services

i zarządzaniu ryzykiem, danych i analityce, modelowaniu

(MIBS) w Warszawie. Centrum MIBS będzie wspierać

statystycznym, cyberbezpieczeństwie, zarządzaniu

globalną działalność Moderna, zapewniając kluczowe funkcje:

dostawami i łańcuchem, technologii i kontroli produktów.

finanse, nadzór nad bezpieczeństwem farmakoterapii,

Niezależnie od tego, czy chodzi o przyjęcie nowego

HR, łańcuch dostaw, procurement i usługi cyfrowe.

klienta, monitorowanie transakcji czy tworzenie raportu

Stwarza to doskonałe możliwości dla pracowników

finansowego, dostarczamy niezbędnych informacji i analiz

MIBS, gdzie żyjemy w kulturze bycia odważnym,

umożliwiających podejmowanie właściwych decyzji.

ciekawym, nieustępliwym i opartej na współpracy.
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Point72 Poland

Sii Poland

SSC/GBS

Hybrid

50–100

1000–1500

Point72 jest globalną firmą zarządzającą aktywami

Szeroka oferta sprawia, że Sii
 Polska to One-stop

z siedzibą w USA. Chociaż Point72 inwestuje przy

shop dla wielu usług, takich jak aplikacje webowe

użyciu wielu strategii, firma specjalizuje się głównie

i mobilne, testowanie i zapewnienie jakości, e-commerce,

w zarządzanych portfelach akcji, starając się generować

cyberbezpieczeństwo, infrastruktura inżynierska IT, w tym

zyski poprzez stosowanie neutralnych rynkowo strategii

rozwiązania chmurowe, Service Desk i user support,

hedgingowych w ramach naszych inwestycji. Warszawa

Business Intelligence oraz doradztwo i outsourcing procesów

to nasz najnowszy ośrodek pozyskiwania talentów, realizacji

biznesowych w obszarze administracji, zarządzania danymi,

innowacyjnych przedsięwzięć i doskonalenia procesów.

HR i marketing. Firma wdraża również oprogramowanie

Budujemy zespół światowej klasy ekspertów, którzy wniosą

dla przedsiębiorstw: Microsoft Dynamics, Microsoft 365,

innowacyjność i świeże spojrzenie niezbędne do rozwoju

Salesforce, SAP, Atlassian, Adobe i ServiceNow.

firmy w nieustannie zmieniającej się branży – w dziedzinach
finansów, operacji, technologii i analityki rynkowej.

Roche Global IT Solution Centre
SSC/GBS
500–1000

Roche Global IT Solution Centre jest globalnym centrum
programistycznym dla grupy Roche, jednej z największych
na świecie firm biotechnologicznych. Ponad 500 pracowników
w Polsce wspiera ponad 90 tys. pracowników Roche
na całym świecie w "Doing now what patients need
next" poprzez tworzenie rozwiązań programistycznych
o wysokiej wartości dodanej, opracowywanie
innowacyjnych rozwiązań i usług informatycznych.
Szybki rozwój centrum oraz umiejętność przyciągnięcia
wielokulturowej kadry z całego świata są dobrym
świadectwem ogromnego potencjału polskiego rynku IT.
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Iwona
Dudzińska

Managing Director,
Head of AML Operations
for EMEA Region

Citi Solutions Poland to jeden z największych
zespołów w globalnej sieci Citi Business Services.
Rozwój umożliwiła młoda i wykształcona kadra
oraz doświadczony zespół zarządzający.
Jesteśmy domem dla ponad 5400 pracowników
z 65 różnych krajów, mówiących w 30 językach. Nasz
zespół w Polsce odzwierciedla niezwykły zakres kultur
i perspektyw! Jesteśmy wyjątkowi ze względu na bogactwo
naszych różnorodnych zespołów, pomysłów i możliwości,
które napędzają nasz rozwój i postęp. Przez lata oddział Citi
w Polsce odniósł sukces w dostarczaniu wysokiej jakości
usług do 96 placówek Citi na całym świecie, przewyższając
tym samym oczekiwania. Dziś skupiamy się na migracji
bardziej złożonych ról do Polski i realizacji naszej strategii
rozwoju kadry Citi w Warszawie i Olsztynie. Niedawne
otwarcie budynków Centaurus w Olsztynie i Browarów
w Warszawie to kolejny krok w budowaniu silnego biznesu
i realizacji naszej strategii. Kompleks Browary Warszawskie
posiada zarówno certyfikat BREEAM, jak i LEED –
co oznacza, że jest elementem zrównoważonego podejścia
do środowiska jako zdrowy, wydajny i zielony budynek.
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Janusz
DziurzyŃski

Global Delivery Lead, BAT
Warsaw Digital Business
Solutions Hub Head

Jonathan
Bury

Head of Warsaw Office
& Operations

W ciągu ostatnich dwóch lat British American Tobacco

Goldman Sachs Group, Inc. jest wiodącą globalną

(BAT) ogłosiło Warszawę jako strategiczną lokalizację

instytucją finansową, która świadczy szeroki zakres

do budowy globalnego hubu IT i GBS. Wraz z biurem

usług finansowych w zakresie bankowości inwestycyjnej,

Trade Marketingu i dwoma strategicznymi zakładami

papierów wartościowych, zarządzania inwestycjami

produkcyjnymi, BAT w Polsce zatrudnia ponad 4500

i bankowości konsumenckiej zróżnicowanej bazie klientów,

pracowników. Powodami tak znaczącej obecności

która obejmuje korporacje, instytucje finansowe, rządy

i stałego wzrostu są: świetnie wykwalifikowani

i osoby prywatne. Założona w 1869 roku firma ma siedzibę

ludzie, różnorodność talentów, idealna pozycja near-

w Nowym Jorku i posiada biura we wszystkich głównych

shore, doskonała infrastruktura, synergia dużych

centrach finansowych na całym świecie. Wraz z rozwojem

operacji handlowych i zakładów produkcyjnych.

działalności Goldman Sachs w Europie, Warszawa
stanowi ważne biuro firmy. Po otwarciu pierwszej

Pierwotnie Warsaw Hub skupiał się na kluczowych

siedziby w Warszawie w 2013 roku, nasza obecność

procesach IT w obszarze handlu i marketingu,

na rynku od tego czasu rozszerzyła się – aktualnie ponad

cyberbezpieczeństwa, szeroko pojętego łańcucha

1000 pracowników w działach zarządzania kapitałem

dostaw, kluczowych technologii, operacji regionalnych

ludzkim, inżynierii, operacji, finansów, ryzyka, compliance,

i globalnych. W ostatnim czasie, rośniemy i rozwijamy

corporate treasury i rynków globalnych. Niesamowite

się znacznie szybciej w trzech strategicznych kierunkach.

talenty, jakie warszawski rynek ma do zaoferowania –

W obszarze IT skupiamy się na CRM, automatyzacji

z ponad 40 wiodącymi uczelniami w regionie, wiodącymi

marketingu, ochronie danych, prognozowaniu

w branży talentami technologicznymi oraz zróżnicowaną

i planowaniu popytu, transformacji do chmury.

i wielojęzyczną populacją. Nasi koledzy w Warszawie pracują

W obszarze GBS rozwijamy się w zakresie zarządzania

nad najnowocześniejszymi technologiami, przyspieszając

wzrostem przychodów i funkcjonalnymi możliwościami

naszą podstawową działalność i wprowadzając

handlu. Co więcej, BAT inwestuje w zakres planowania,

innowacje. Warszawskie zespoły pracują nad lokalnymi

podejmując dobrze zaplanowane kroki w celu

i globalnymi inicjatywami strategicznymi – bankowością

połączenia E2E naszego łańcucha dostaw.

cyfrową i konsumencką, inżynierią płatności, ryzykiem
technologicznym i doradztwem regulacyjnym, rozwiązaniami

Biorąc pod uwagę tę dynamikę i wspaniałe plany przed

chmurowymi, uczeniem maszynowym, inżynierią

nami – BAT dołączył do ABSL na początku 2021 roku

opóźnień, big data i data science, cyberbezpieczeństwem.

i zaczął aktywnie działać w tym stymulującym środowisku.

Stworzyliśmy również centra doskonałości w zakresie

Istnieje zbyt wiele aktywności i możliwości, aby je

obsługi aktywów, cyfryzacji i automatyzacji, modelowania

tu wymienić! Liczę na zaangażowanie i wspólny rozwój.

ryzyka kredytowego i ilościowego, analizy ryzyka,
zgodności z przepisami dotyczącymi przestępstw
finansowych, nadzoru rynku i KYC. Jesteśmy w czołówce
napędzając naszą działalność w regionie, wspierając
obecność firmy na istniejących rynkach oraz kształtując
naszą pracę i ekspansję w nowych obszarach.

5.

Prognoza rozwoju sektora
nowoczesnych usług biznesowych
w Warszawie w perspektywie 2031
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Poniższa rycina przedstawia prognozę zatrudnienia

usług dla biznesu opartego na wiedzy w Polsce.

w warszawskim sektorze nowoczesnych usług

Dla obu wizji zatrudnienie rośnie, w scenariuszu

biznesowych, w perspektywie do roku 2031. Jako

optymistycznym do 653 000 miejsc pracy,

punkt wyjścia przyjęliśmy prognozę ABSL od 2021

natomiast w pesymistycznym do 483 000.

roku, zakładającą dwie różne wizje rozwoju sektora

RYCINA 5.1
PROGNOZA ZATRUDNIENIA W SEKTORZE NOWOCZESNYCH USŁUG BIZNESOWYCH W WARSZAWIE
DO 2031 ROKU
Zatrudnienie
140 000

129 471

120 000

114 836

100 000

95 769

80 000

60 000

37 813

43 505

50 389

57 052

65 015

70 846

40 000

20 000

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Scenariusz I

76 868

83 248

89 908

96 651

102 933

109 109

115 110

120 866

125 700

74 275

79 011

83 890

88 820

93 548

98 252

102 903

107 473

111 661

73 857

76 922

79 999

82 999

85 696

88 267

90 695

92 962

94 821

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Scenariusz II

Scenariusz III

Źródło: Opracowanie ABSL

Biorąc pod uwagę obecny udział Warszawy

Trzeci scenariusz zakłada pesymistyczną

w całkowitym zatrudnieniu w Polsce w 2021

wizję całkowitego zatrudnienia w sektorze

roku, i utrzymując ten udział na stałym poziomie,

w Polsce oraz utrzymanie przez Warszawę

otrzymujemy pierwszy scenariusz dla warszawskiego

obecnego udziału w całkowitym zatrudnieniu

zatrudnienia w sektorze (129,5 tys. osób w roku

w Polsce. Zatrudnienie w 2031 roku w Warszawie

2031, CAGR w latach 2021-2031 równy 6,2%).

wzrośnie do 95,7 tys. osób (CAGR równy 3,1%).

Drugi scenariusz zakłada pesymistyczny

Chcielibyśmy podkreślić, że biorąc pod uwagę

scenariusz rozwoju sektora dla Polski, z Warszawą

obecny stan rozwoju sektora w Polsce, zakładamy

zwiększającą obecny udział, stopniowo od 19,8%

rosnącą całkowitą liczbę zatrudnienia w sektorze,

do około 23,5% w perspektywie 2031. W 2031

przy malejącej dynamice wzrostów, dlatego linia

zatrudnienie w sektorze KIBS w Warszawie wyniesie

spłaszcza się pod koniec horyzontu prognozy.

114,8 tys. osób (CAGR 2016-2031 równy 4,9%).

2031

6.

Lokalizacja centrów
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Rycina 6.1
ZATRUDNIENIE OGÓŁEM W CENTRACH NOWOCZESNYCH USŁUG BIZNESOWYCH ZLOKALIZOWANYCH
W WARSZAWIE

Zatrudnienie
3000 i więcej
1000-2999
500-999
250-499
100-249
10-99
Źródło: Opracowanie własne na podstawie bazy danych centrów ABSL
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Rycina 6.2
ZATRUDNIENIE W CENTRACH SSC/GBS ZLOKALIZOWANYCH W WARSZAWIE

Zatrudnienie
3000 i więcej
1000-2999
500-999
250-499
100-249
10-99
Źródło: Opracowanie własne na podstawie bazy danych centrów ABSL
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Rycina 6.3
ZATRUDNIENIE W CENTRACH IT ZLOKALIZOWANYCH W WARSZAWIE

Zatrudnienie
3000 i więcej
1000-2999
500-999
250-499
100-249
10-99
Źródło: Opracowanie własne na podstawie bazy danych centrów ABSL
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Rycina 6.4
ZATRUDNIENIE W CENTRACH BPO ZLOKALIZOWANYCH W WARSZAWIE

Zatrudnienie
3000 i więcej
1000-2999
500-999
250-499
100-249
10-99
Źródło: Opracowanie własne na podstawie bazy danych centrów ABSL
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Rycina 6.5
ZATRUDNIENIE W CENTRACH R&D ZLOKALIZOWANYCH W WARSZAWIE

Zatrudnienie
3000 i więcej
1000-2999
500-999
250-499
100-249
10-99
Źródło: Opracowanie własne na podstawie bazy danych centrów ABSL
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Ranking uczelni
akademickich
Perspektywy 2021
(pozycje w Top15)

Rycina 7.1
KLUCZOWE DANE – RYNEK PRACY
W WARSZAWIE

Największy ośrodek
akademicki w Polsce:

2. Uniwersytet Warszawski
3. Politechnika Warszawska

68

10. Warszawski Uniwersytet Medyczny

Liczba szkół wyższych

17

Liczba uczelni publicznych

51

Liczba uczelni niepublicznych

212 700
Liczba studentów

25 300

11. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Warszawa jest największym ośrodkiem akademickim
w Polsce, co przekłada się na dostępność
talent pool dla rozwijającego się sektora KIBS.
O sile Warszawy świadczy 68 szkół wyższych oraz
najwyższa w Polsce liczba studentów (212,7 tys.)
i absolwentów (47,6 tys.). Podstawę talent pool
dla centrów w Warszawie stanowią absolwenci
oraz studenci kierunku biznes i administracja.

Tabela 7.1
LICZBA ABSOLWENTÓW ORAZ STUDENTÓW
NA WYBRANYCH KIERUNKACH W SZKOŁACH
WYŻSZYCH W WARSZAWIE W ROKU
AKADEMICKIM 2020/2021

Liczba studentów cudzoziemców

47 683

Liczba absolwentów szkół wyższych

Studenci

Absolwenci

biznes i administracja

43 326

12 062

informatyka

18 341

2 432

biomedycyna

15 606

3 031

inżynieria i technika

15 180

3 219

języki obce

11 028

2 024

teleinformatyka

9 953

1 537

filologie poszerzone

6 892

1 344

Źródło: Opracowanie ABSL na podstawie danych POLon
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Tabela 7.2
WYNAGRODZENIA BRUTTO (W PLN) W CENTRACH BPO, SSC/GBS, IT, R&D W WARSZAWIE

F&A: AP / AR

HR processes

Junior Accountant (1-2 lata doświadczenia)

4 500 – 6 000

Sourcing Specialist (do 2 lat doświadczenia)

Accountant (2-3 lata doświadczenia)

5 000 – 7 500

Sourcing Leader / Coordinator
(pow. 3 lat doświadczenia)

Senior Accountant (pow. 3 lat doświadczenia)

8 000 – 10 000

Team Leader (zespół 5-15 osób)

10 000 – 15 000

Manager (zespół do 50 osób)

15 000 – 26 000

F&A: GL

Sourcing Manager (zespół pow. 10 osób)

4 000 – 7 000
7 000 – 12 000
11 000 – 15 000

Recruiter (1-3 lata doświadczenia)

6 000 – 10 000

Senior Recruiter (3-6 lata doświadczenia)

8 000 – 12 000

Talent Acqusition Specialist
(2-5 lat doświadczenia)

8 000 – 12 000

Junior Accountant (1-2 lata doświadczenia)

5 000 – 6 500

Talent Acqusition Leader
(pow. 5 lat doświadczenia oraz zesp. do 5 osób)

10 000 – 15 000

Accountant (2-3 lata doświadczenia)

6 000 – 8 500

Talent Acquisition Manager (zespół 5-15 osób)

13 000 – 25 000

8 000 – 11 000

Payroll Administrator (1-3 lata doświadczenia)

5 000 – 8 000

Junior Payroll Specialist
(do 1 roku doświadczenia)

4 500 – 6 000

Payroll Specialist (1-3 lata doświadczenia)

6 000 – 8 000

Senior Accountant (pow. 3 lat doświadczenia)
Team Leader (zespół 5-15 osób)

10 000 – 15 000

Manager (zespół do 50 osób)

16 000 – 28 000

Senior Payroll Specialist
(pow. 3 lat doświadczenia)

Banking and finance
AML / KYC Analyst

7 000 – 12 000

Business Analyst / Senior Analyst

8 000 – 14 000

Controling Specialist

10 000 – 15 000

VAT / CIT Analyst

8 000 – 13 000

Auditor

9 000 – 13 000

Senior Auditor

14 000 – 20 000

8 500 – 11 000

Payroll Team Leader (zespół 5-15 osób)

10 000 – 15 000

Payroll Manager (zespół do 50 osób)

15 000 – 23 000

Customer Service
Junior Customer Service

4 200 – 4 800

Customer Service Specialist

4 900 – 5 700

Customer Service Team Leader

10 000 – 13 000

Customer Service Manager

14 000 – 16 000

Źródło: The Adecco Group

Opracowanie treści drugiej części rozdziału: The Adecco Group
The Adecco Group (TAG) jest światowym liderem wśród firm świadczących kompleksowe usługi z zakresu
zarządzania kapitałem ludzkim oraz doradztwa personalnego. Każdego dnia pomaga w karierze nawet
3,5 milionom osób na świecie. TAG jest obecne w 60 krajach, a w Polsce działa od 1994 roku, oferując usługi
w obszarze m.in. RPO, IT-contracting, talent solutions i outsourcingu.
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TABELA 7.3
WYNAGRODZENIE BRUTTO (PLN) W CENTRACH IT W WARSZAWIE

Umowa o pracę – max miesięczne
oczekiwania brutto (PLN)
Stanowisko

Kontrakt B2B – max oczekiwania
stawki godzinowej brutto (PLN)

Junior

Mid

Senior

Junior

Mid

Senior

Java Developer

13 000

18 000

25 000

120

160

200

PHP Developer

11 000

16 000

20 000

110

140

160

.Net Developer

13 000

18 000

22 000

115

145

165

Python Developer

13 000

18 000

22 000

110

140

175

C/C++ Developer

12 000

16 000

21 000

100

135

160

Front End Developer (Angular, React, Vue)

12 000

20 000

25 000

120

160

190

DevOps

15 000

22 000

30 000

130

180

240

Źródło: The Adecco Group

RYCINA 7.2
MIESIĘCZNE BONUSY JĘZYKOWE BRUTTO W WARSZAWIE (PLN)
holenderski

języki skandynawskie

rumuński

niemiecki

węgierski

francuski

Bonus (mediana)

Bonus (mediana)

Bonus (mediana)

Bonus (mediana)

Bonus (mediana)

Bonus (mediana)

1 300 PLN

1 300 PLN

950 PLN

900 PLN

900 PLN

850 PLN

max

max

max

max

max

max

1 500 PLN

1 600 PLN

1 100 PLN

1 100 PLN

1 100 PLN

1 100 PLN

czeski

hiszpański

rosyjski

Bonus (mediana)

Bonus (mediana)

Bonus (mediana)

850 PLN

650 PLN

500 PLN

Źródło: The Adecco Group

max

max

1 100 PLN

750 PLN
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RYNEK PRACY I ZARZĄDZANIE TALENTAMI
Z pewnością pandemia COVID-19 wpłynęła

o talenty. Z pewnością możemy dziś mówić

na kształt i funkcjonowanie rynku pracy. Poszerzyła

o rynku odpowiedniego pracownika, wpisującego

się oferta pracodawców w zakresie form

się w potrzeby biznesowe firm działających

zatrudnienia czy świadczeń pozapłacowych,

i uruchamiających swoje operacje w Warszawie.

zmieniło się zapotrzebowanie na specjalistów
oraz kompetencje. To wszystko nałożyło się na

Najlepsze nastroje towarzyszą pracodawcom z sektora

wcześniej występujące zjawiska i trendy.

nowoczesnych usług dla biznesu. Zdecydowana
większość z nich liczy na wzrost gospodarczy, ocenia

W najbardziej ogólnym ujęciu sytuacja na warszawskim

swoją sytuację jako dobrą i deklaruje adaptację do nowej

rynku pracy jest w miarę stabilna. Część ekspertów

rzeczywistości. To z kolei przekłada się na ambitne

uważa, że pandemia nie tylko nie zakończyła rynku

plany rekrutacyjne i chęć zwiększania zatrudnienia.

pracownika, ale poprzez rosnące zapotrzebowanie
na określone kompetencje, zaostrzyła walkę

RYCINA 7.3
PLANY PRACODAWCÓW

4,0%
50,0%
0

10%

20%

46,0%
30%

Zwiększenie zatrudnienia

40%

50%

60%

Utrzymanie zatrudnienia
na obecnym poziomie

70%

80%

90%

100%

Redukcja zatrudnienia

Źródło: The Adecco Group, wrzesień 2021

TRENDY NA RYNKU PRACY
Jakie trendy kształtują dziś rynek pracy w Warszawie?

Co ciekawe, większość kandydatów w Warszawie patrzy

Numerem jeden jest niezwykle dynamiczny rozwój

na ten trend z optymizmem, nie obawiając się cyfryzacji

nowych technologii i automatyzacja, a wraz z nimi

i dostrzegając nowe możliwości, jakie za sobą

rosnące zapotrzebowanie na kompetencje cyfrowe.

niesie. Kolejne trendy to globalizacja oraz zmiany

Firmy inwestują w rozbudowane stanowiska

demograficzne. Te z kolei wpływają na kształt zespołów

wymagające łączenia różnych funkcji i kompetencji,

oraz różnorodność – m.in. pod względem wieku,

dlatego pracownicy powinni być wielozadaniowi.

ale też narodowości czy posiadanych doświadczeń.
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Odpowiadając na trendy, pracodawcy coraz

również trend związany z równowagą między

chętnej stawiają na elastyczne formy zatrudnienia

życiem osobistym i zawodowym, co wspierane jest

i oferują pracownikom wybór. Home office stał

przez model pracy hybrydowej. Coraz więcej firm

się częścią oferty pracodawcy wszędzie tam, gdzie

przykłada również większą wagę do różnorodności

to możliwe. Na rosnącą uwagę firm zasługuje

i budowania włączających miejsc pracy.

OFERTY PRACY
Po dużym załamaniu w 2020 roku, rynek pracy

Polski, to nie brakuje tutaj trudności w pozyskiwaniu

w Polsce wrócił już do poziomu sprzed pandemii

talentów i rekrutacji. Branża, która rekrutuje

i od kilku miesięcy stale przybiera na sile. 340 tys.

najintensywniej to IT. Pandemia dodatkowo sprawiła,

ofert pracy opublikowanych (na 50 największych

że znaczna część handlu stacjonarnego przekształciła

portalach) we wrześniu 2021 roku to wynik zarówno

się w e-commerce, co także wymaga dodatkowych

wyższy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku,

rąk do pracy właśnie w działach informatycznych.

ale również wyższy niż dwa lata temu. Jak wynika

Ogromne zapotrzebowanie dotyczy ponadto

z naszych danych – liderem liczby ogłoszeń jest

pracowników biurowych ze znajomością języków

Warszawa, Kraków jest drugi. We wrześniu Warszawa

obcych. Na pierwszym miejscu wymieniany jest

– ponad 43 tys. ogłoszeń, Kraków – 22 tys. I choć

język angielski, ale pracodawcy poszukują także

rynek pracy w Warszawie należy do największych

pracowników z francuskim, niemieckim i hiszpańskim.

w Polsce i stale zasilany jest pracownikami z całej

PRESJA INFLACYJNA
Rosnący popyt na pracowników, których brakuje

RYCINA 7.4

szczególnie w regionach, gdzie przybywa nowych

CZY FIRMY ODCZUWAJĄ PRESJĘ PŁACOWĄ,
DYKTOWANĄ PRZEZ PRACOWNIKÓW?

inwestycji, zwiększa gotowość firm do podwyżek
płac. Z obserwacji ekspertów grupy Adecco wynika,
że najczęściej podwyżki zapowiadają centra usług.

74%

Tak

26%

Nie

Źródło: The Adecco Group, wrzesień 2021
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Rycina 8.1
KLUCZOWE DANE – RYNEK BIUROWY W WARSZAWIE III KW. 2021

6 160 000 m

63 000 m

291 000 m

20 600 m

12,5%

19,0-24,5 EUR

2

Istniejąca podaż biurowa

2

Nowo oddane projekty

2

Absorpcja netto I – III kw. 2021

2

Największa umowa dla Orlen
w I – III kw. 2021

Poziom pustostanów

290 000 m

2

Projekty w realizacji

398 100 m

2

Najwyższe czynsze wywoławcze
w centrum (m2 / miesiąc)

12,5-16,5 EUR

Najwyższe czynsze wywoławcze poza
centrum (m2 / miesiąc)

Popyt na biura I – III kw. 2021

Źródło: Colliers

Opracowanie treści rodziału: Colliers
Colliers (NASDAQ, TSX: CIGI) jest wiodącą firmą oferującą szeroki wachlarz usług najwyższej jakości na rynku
nieruchomości oraz zarządzanie inwestycyjne. Działając w 66 krajach, ponad 15 000 specjalistów współpracuje
w celu maksymalizacji wartości nieruchomości dla najemców, właścicieli i inwestorów. Przez ponad 25 lat nasz
doświadczony zespół liderów, posiadający znaczne udziały w firmie, zapewnił naszym akcjonariuszom roczny zwrot
z inwestycji w wysokości blisko 20%. Z rocznymi przychodami firmy na poziomie $3,3 mld ($3,6 mld włączając spółki
stowarzyszone) oraz aktywami w zarządzaniu o wartości $45 mld, maksymalizujemy potencjał nieruchomości
i przyspieszamy sukces naszych klientów i pracowników. Dowiedz się więcej na corporate.colliers.com, lub śledź
nas na Twitterze @Colliers i LinkedInie. Colliers w Polsce działa od 1997 roku i posiada biura w Warszawie, Krakowie,
Wrocławiu, Poznaniu, Gdańsku, Katowicach i Łodzi, w których łącznie zatrudnia ponad 300 specjalistów. Firma
została uhonorowana wieloma prestiżowymi nagrodami przyznanymi m.in. w konkursach: Eurobuild, CIJ Journal,
CEE Quality Awards, International Property Awards. Wśród otrzymanych przez Colliers wyróżnień znajdują
się m.in.: nagroda Outsourcing Star przyznawana firmom nieruchomościowych najprężniej działających w sektorze
outsourcingu oraz Gazele Biznesu wręczane najdynamiczniej rozwijającym się firmom w Polsce. Więcej o Colliers
w Polsce na Colliers.pl oraz na naszych kanałach LinkedIn, Instagram, YouTube oraz Facebook.
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Rycina 8.2
STREFY BIUROWE Z CENAMI

S7

S8

12,0-14,5

Północ

10,5-15,0
11,0-16,0

18,0-24,5
ZACHÓD

Wschód

COB

15,5-22,0

A2

CENTRUM

92
A2

12,0-16,0

JEROZOLImSKIE

12,5-15,0

10,5-16,0

Mokotów (Służewiec)

Żwirki i wigury

12,0-16,0
12,0

S8

Źródło: Colliers

S7

PUŁAWSKA

79

WILANÓW, URSYNÓW

17
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Warszawa jest największym rynkiem biurowym

Sektory najemców, które dominowały w strukturze umów

w Polsce, oferującym prawie 6,16 mln m² nowoczesnej

najmu od początku 2021 roku to Finanse i Bankowość

powierzchni biurowej. Jest on podzielony na 10 stref

stanowiące 19% całkowitego popytu, Usługi – 16% oraz

biurowych – dwie centralne (Centralny Obszar Biznesu

Produkty i usługi IT – 12%. Największymi transakcjami

– COB oraz Centrum) oraz osiem pozacentralnych

zawartymi do końca III kw. 2021 były renegocjacja

hubów biurowych.

poufnego najemcy z sektora energetycznego w budynku
biurowym Senator na 20,6 tys. m², odnowienie kontraktu

W pierwszych kwartałach 2021 roku do użytku oddano

przez poufnego najemcę z sektora bankowego w Atrium

13 budynków o łącznej powierzchni 290 tys. m², około

Garden na 13,9 tys. m² oraz transakcja pre-let zawarta

1/3 tej powierzchni jest wciąż dostępna na wynajem.

przez Urząd m.st. Warszawy w projekcie Widok Towers

Aż 65% nowo oddanej powierzchni skoncentrowane

na 11,3 tys. m².

jest wokół Ronda Daszyńskiego w ramach zachodniej
części strefy biurowej Centrum. Do największych

Na koniec III kwartału 2021 r. współczynnik pustostanów

projektów dostarczonych należą Warsaw Unit

ustabilizował się na poziomie 12,5% (wzrost o 2,9 p.p.

(56,4 tys. m²), Skyliner (44,7 tys. m²) oraz Generation

w stosunku do III kw. 2020 r.) Powodem zwiększenia

Park Y (44,2 tys. m²).

dostępności powierzchni jest znacząca wielkość nowo
oddanej powierzchni po 3 latach występowania luki

W fazie realizacji na rynku warszawskim z terminem

podażowej na rynku biurowym w stolicy.

oddania na lata 2021-2025 pozostaje około 290 tys. m².
To najniższy wolumen podaży w budowie na rynku

Stawki najmu za powierzchnie biurowe odnotowały

warszawskim od 10 lat. Największe projekty znajdujące

korektę, po wzrostach w ostatnich latach. Najwyższe

się w budowie na koniec III kw. 2021 r. to m.in.: wieża

czynsze wywoławcze za powierzchnie biurowe

w kompleksie biurowym Varso Place (66,3 tys. m²),

w strefach centralnych wynosiły od 19 do 24,5 EUR /

wieża w projekcie Forest (51,7 tys. m2), oraz The Bridge

m² / miesiąc, natomiast w projektach zlokalizowanych

(47 tys. m²). Dominują lokalizacja projektów w budowie

pozacentralnie kształtowały się na niższym poziomie,

w Centrum i Centralnym Obszarze Biznesu.

osiągając wielkość 12,5-16,5 EUR / m² / miesiąc.

Całkowity wolumen transakcji najmu od stycznia
do września 2021 r. osiągnął wartość ponad 398 tys. m²,
więc był o 10% niższy niż w porównywalnym okresie
w roku 2020. Najemcy byli najbardziej aktywni w strefach
Centrum, Centralny Obszar Biznesu oraz Mokotów.
W strukturze najmu największy udział przypadł nowym
transakcjom – 54% i renegocjacjom – 41%, a ekspansje
wyniosły 5%. Udział kontraktów pre-let spadł do 10%
całkowitego wolumenu najmu.

9.

Determinanty atrakcyjności
lokalizacyjnej
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Atrakcyjność inwestycyjna mierzona może być na wiele

»» realokacja kluczowego centrum danej korporacji

sposobów. Ocena konkretnej lokalizacji jest warunkowana

do mniejszego ośrodka miejskiego jest mało

preferencjami inwestora, charakterem działalności

prawdopodobna; bardziej prawdopodobna

prowadzonej przez centrum usług wspólnych oraz

jest w przypadku podmiotu optymalizującego

strukturą motywów jakimi kieruje się podmiot. Wskazane

koszty zatrudnienia, zwłaszcza realizującego

jest konfrontowanie atrakcyjności potencjalnej

najprostsze procesy biznesowe

i rzeczywistej (mierzonej skalą realnie prowadzonej
już działalności czy też dynamiką powstawania
nowych inwestycji). Analizy atrakcyjności inwestycyjnej

»» znaczenie nadrzędne ma możliwość najmu
powierzchni biurowej o odpowiednim standardzie

są swoistym konkursem piękności; lustrem, w którym
każdy może i ma chęć przejrzeć się oraz porównać

»» centra preferują lokalizacje pozwalające

swą pozycję z konkurentami. Wpisują się one w szerszą

na wykorzystanie korzyści urbanizacji, w tym bogate

dyskusję dotyczącą konkurencyjności i konkurowania.

zaplecze restauracyjne i bogate życie nocne. Duże

Miasta konkurują o inwestorów; działalność inwestorów

znaczenie odgrywają czynniki prestiżu lokalizacji

przyczynia się do poprawy konkurencyjności tychże miast.

budujące renomę centrum, jak i ogólny wizerunek
konkretnej dzielnicy (Yamamura & Goto, 2018)

Lokalizacja centrów determinowana jest przez cały szereg
czynników, mających charakter zarówno subiektywny

»» kluczowe znaczenia mają koszty wynagrodzeń,

jak i obiektywny. Przegląd literatury, obejmujący

dostępność puli osób z wykształceniem wyższym,

zarówno warstwę teoretyczną jak i (przede wszystkim)

wysokość podatków korporacyjnych (Falk, 2012)

empiryczną, oraz dyskusje w gronie ekspertów pozwalają
na identyfikację poniższych faktów stylizowanych:

»» występuje efekt bliskości geograficznej; zgodnie
z prawem grawitacji preferowane są lokalizacje

»» centra wiedzochłonnych usług biznesowych

blisko granicy z krajem, z którego pochodzą główni

charakteryzuje wyższy poziom koncentracji

inwestorzy. Ważna jest nie tylko bliskość geograficzna

przestrzennej niż innych usług biznesowych

czy też bezpośrednie sąsiedztwo, ale także wspólnota
kulturowa, prawna, instytucjonalna i językowa

»» preferowane są lokalizacje miejskie, w tym zwłaszcza
główne miasta zgodnie z układem hierarchicznym,
a zwłaszcza miasta stołeczne (Deza & López, 2014)

»» ogólny potencjał wiedzy reprezentowany przez
talent pool (zasoby kapitału ludzkiego) regionu
ma duże znaczenie lokalizacyjne i predestynuje

»» miasta preferowane są także ze względu

zwłaszcza silne ośrodki akademickie

na zewnętrzne efekty urbanizacji, w tym korzyści
tzw. kolokalizacji (lokowania się inwestorów
w bezpośredniej bliskości) (Muller & Doloreux, 2009)

»» ogromne znaczenie dla wyboru lokalizacji ma bliskość
dużego lotniska, hubu o międzynarodowym
znaczeniu, z gęstą siecią powiązań lotniczych, w tym

»» firmy korzystają z „przewagi monitorowania”, bycia
bliżej konkurentów aby ich obserwować i przekazywać

transkontynentalnych do głównych globalnych
hubów lotniczych (Vives &Strauss-Kahn, 2009)

ukrytą wiedzę za pośrednictwem bezpośrednich
interakcji (sąsiedztwo central innych korporacji)

»» efekt aglomeracji (Kumar, 2001), wzmacnia
swoisty efekt naśladownictwa; decyzje

»» ważna jest dostępność zróżnicowanego
i głębokiego rynku usług umożliwiającego
szybsze i tańsze dotarcie do potrzebnych
specjalistów (Davis & Henderson, 2008)

lokalizacyjne podmiotów są wysoce skorelowane
z decyzjami lokalizacyjnymi liderów

10.
Ranking subiektywny
vs. obiektywny
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Coroczne edycje raportów ABSL przygotowywanych

ABSL było przygotowanie i przedstawienie rankingu

między innymi w oparciu o badanie ankietowe

obiektywnego, opartego na ogólnodostępnych danych.

skierowane do menedżerów centrów usług

Ranking taki kompleksowo przedstawia przewagi

wspólnych w Polsce, obejmują ocenę poszczególnych

komparatywne poszczególnych lokalizacji. W rankingu

miast z punktu widzenia wybranych kategorii

obiektywnym ocenie podano 15 ośrodków miejskich,

determinujących atrakcyjność lokalizacyjną

w tym dwa o charakterze aglomeracyjnym: Katowice

rozpoczynania i prowadzenia działalności.

i GZM oraz Trójmiasto. Zakres analizy jest zatem szerszy
niż w pierwotnym rankingu subiektywnym, obejmującym

W subiektywnym rankingu miast, zgodnym

wyłącznie siedem największych ośrodków poziomu

z wynikami opublikowanymi w raporcie Sektor

Tier 1 i 2. Analizie poddano również wszystkie ośrodki

Nowoczesnych Usług Biznesowych w Polsce 2021,

poziomu Tier 3 oraz wybrane ośrodki Tier 4 – Białystok,

uwzględniono dwanaście kategorii podlegających

Kielce, Radom i Tarnów. Klasyfikacja miast według

ocenie. Poszczególne lokalizacje oceniane były przez

poziomów Tier jest tożsama z raportem rocznym

menedżerów w pięciostopniowej skali Likerta. Średnie

ABSL Sektor Nowoczesnych Usług Biznesowych

z uzyskanych wskazań były podstawą dla przygotowania

2021. Zgodnie z nią, Warszawa należy do Tier 1.

rankingów cząstkowych oraz rankingu ogólnego.
W raporcie rocznym przedstawiono jedynie trzy

W rezultacie opracowane zostały dwa rankingi:

pierwsze miejsca w poszczególnych kategoriach oraz

(I) ranking subiektywny ABSL 2021 oparty o badanie

wykres radarowy ilustrujący ocenę poszczególnych

ankietowe; (II) obiektywny ranking miast, którego

czynników dla miast Tier 1, Tier 2 oraz Tier 3 i 4.

podstawą jest szeroki zbiór ogólnodostępnych
danych. Podkreślić należy wyraźnie, że rankingów

Ranking miast prezentowany co roku w raporcie

tych nie należy rozpatrywać w ujęciu lepszy-gorszy.

rocznym ABSL Sektor Nowoczesnych Usług

Ranking obiektywny oparty jest o dane, subiektywny

Biznesowych ma charakter subiektywny. Celem

bazuje na opiniach kadry menedżerskiej.

analizy potencjału inwestycyjnego polskich miast

Klasyfikacja miast i aglomeracji według absl
Tier 1

Kraków, Warszawa i Wrocław

Tier 2

Trójmiasto, Katowice i Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM), Łódź, Poznań

Tier 3

Bydgoszcz, Lublin, Rzeszów, Szczecin

Tier 4

Białystok, Opole, Olsztyn, Radom, Kielce, Tarnów, Elbląg, Płock i inne ośrodki

64

Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Warszawie
Ranking subiektywny vs. obiektywny

W przypadku firm mających w Polsce więcej niż jedno

Odpowiedzi udzielone przez respondentów

centrum, ocenie podlegały trzy najważniejsze

przyjmowały wartości zgodnie ze skalą Likerta:

lokalizacje, w których centra zatrudniają największą
liczbę osób. W sumie, od respondentów uzyskano

+2 bardzo zadowoleni (extremely satisfied),

wskazania dotyczące 16 miast. Podobnie
jak w latach poprzednich, ze względu na konieczność

+1 zadowoleni (very satisfied),

przeprowadzenia analizy w oparciu o wystarczająco
dużą liczbę odpowiedzi i możliwość uzyskania

0 ocena neutralna (somewhat satisfied),

porównywalnych wskazań, przedmiotem ostatecznej
oceny było 7 miast, dla których respondenci

-1 niezadowoleni (not very satisfied),

udzielili najwięcej wskazań: Warszawa, Wrocław,
Kraków, Poznań, Trójmiasto, Katowice i GZM oraz

-2 bardzo niezadowoleni (not at all satisfied).

Łódź. Na powyższe miasta przypadło łącznie
299 wskazań (w tym 84 na Warszawę). Ranking

Tym samym całkowita zmienność ocen

subiektywny obejmujący oceny menedżerów centrów

przyjęła wartości od -2 do +2.

ogranicza się tym samym do miast Tier 1 i Tier 2.
Wartości wskaźnika dla konkretnej lokalizacji
wyliczono na podstawie średniej arytmetycznej,
przyznając jednakową wagę do oceny każdego
menedżera. Nie zastosowano tym samym ważenia
wielkością zatrudnienia, co faworyzowałoby
menedżerów największych podmiotów.

11.

Porównanie pozycji Warszawy
w rankingach obiektywnym
i subiektywnym
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Przedmiotem oceny, jak już wspomniano, było

i kolejowej), co wynika z funkcji Warszawy jako

12 kategorii cząstkowych oraz całościowa ocena

głównego hubu komunikacyjnego Polski. W powyższych

Warszawy, jako miejsca prowadzenia działalności.

kategoriach, zgodnie z wynikami subiektywnego

Ocena całościowa jest punktem odniesienia,

rankingu menedżerów, Warszawa ma przewagi

względem, którego porównywać należy pozycje

komparatywne względem innych miast.

Warszawy w kategoriach cząstkowych.
W przypadku czterech kategorii (percepcja ogólnej
W grupie siedmiu miast, których pozycja oceniana

jakości życia, współpraca z lokalną jednostką obsługi

była pod względem ogólnej, subiektywnej

inwestora, współpraca z lokalnymi uniwersytetami

oceny prowadzenia działalności, Warszawa

oraz poziom płac) pozycja Warszawy jest niższa,

zajęła miejsce drugie (za Wrocławiem).

niż subiektywna ocena całościowa. Zwrócić należy
uwagę przede wszystkim na kategorię poziom płac,

W pięciu ocenianych subkategoriach Warszawa

w której Warszawa zajmuje ostatnie, siódme miejsce.

zajęła pierwszą pozycję. Dotyczy to w szczególności
dostępności komunikacyjnej (lotniczej, drogowej

rycina 11.1
POZYCJA WARSZAWY W POSZCZEGÓLNYCH KATEGORIACH SUBIEKTYWNEGO RANKINGU ABSL 2021
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Źródło: Opracowanie własne ABSL na podstawie ankiety skierowanej do centrów usług , baza ABSL 2021. Linia na poziomie liczby 2 odnosi się
do całościowej oceny, będącej benchmarkiem
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Wykres radarowy przedstawia ocenę Warszawy

komunikacji miejskiej, jakość lokalnych uniwersytetów,

w poszczególnych kategoriach rankingu subiektywnego,

dostępność nowoczesnej powierzchni biurowej. Z drugiej

w porównaniu z miastami poziomu Tier 1, Tier 2 oraz

strony dostrzec można odchylenia in minus w zakresie

ze wskazaniami ogółem dla Polski. Warszawa wypada

percepcji ogólnej jakości życia, współpracy z lokalnymi

korzystnie na tle zarówno średniej ogólnopolskiej, jak też

uniwersytetami, współpracy z lokalną jednostką

na tle miast Tier 1 i Tier 2 w kategoriach: dostępność

obsługi inwestora oraz ogólnego poziomu płac.

komunikacyjna (lotnicza, drogowa, kolejowa), jakość

rycina 11.2
SUBIEKTYWNE OCENY MENEDŻERÓW W POSZCZEGÓLNYCH KATEGORIACH RANKINGU ABSL 2021.
PORÓWNANIE WARSZAWY DO POLSKI OGÓŁEM ORAZ MIAST TIER 1 ORAZ TIER 2

Dostępność puli talentów/wysoko
wykwalifikowanej kadry
1,4
Całościowa ocena jako miejsca
prowadzenia działalności

Dostępność
komunikacyjna lotnicza

1,2
1,0
0,8

Koszt wynajęcia
powierzchni biurowej

Dostępność komunikacyjna
drogowa

0,6
0,4
0,2
0

Poziom płac

Dostępność komunikacyjna
kolejowa

-0,2
-0,4

Współpraca z lokalną
jednostką obsługi
inwestora

Jakość komunikacji
miejskiej

Współpraca z lokalnymi
uniwersytetami

Percepcja ogólnej
jakości życia

Dostępność nowoczesnej
powierzchni biurowej

Warszawa

Polska

Jakość lokalnych
uniwersytetów

Tier 1

Źródło: Opracowanie własne ABSL na podstawie ankiety skierowanej do centrów usług, baza ABSL 2021

Tier 2
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Dla skonstruowania rankingu obiektywnego

ogólnej jakości życia, dziewiąte miejsca odnoszą

zastosowano wielowymiarową analizę

się do kosztu wynajęcia powierzchni biurowej,

porządkowania liniowego, bazującą na wskaźniku

oraz współpracy z lokalną jednostką obsługi

rozwoju gospodarczego Hellwiga (Hellwig 1968),

inwestora oraz z lokalnymi uniwersytetami.

wywodzącą się z taksonomii oraz porządkowania
liniowego przy pomocy wskaźnika TOPSIS (Hwang

Należy podkreślić, że w rankingu subiektywnym

& Yoon 1981). Uwzględnione w rankingu kategorie

opierającym się na wynikach badania ankietowego

określono w oparciu o przegląd teorii lokalizacji

menedżerów centrów, oceniane było 7 głównych

i badań empirycznych dotyczących preferencji

ośrodków poziomu Tier 1 i 2. Natomiast w badaniu

lokalizacyjnych inwestorów oraz dyskusje w gronie

obiektywnym, oceniano 15 ośrodków poziomu Tier

ekspertów-praktyków, którzy towarzyszą inwestorom

1, 2, 3 i 4. W obu rankingach Warszawa zajmuje

w podejmowaniu decyzji o wyborze miejsc prowadzenia

ostatnią pozycję pod względem poziomu płac.

działalności w Polsce oraz w innych krajach.
Zidentyfikowane różnice ocen między rankingami
Lista kategorii jest zbieżna z czynnikami ocenianymi

subiektywnym i obiektywnym wskazują na możliwe

przez przedstawicieli sektora nowoczesnych usług

obszary interwencji, której skuteczność jednakże

biznesowych w Polsce w ankiecie rocznej ABSL.

warunkowana będzie koordynacją działań na poziomie

Dla sporządzenia obiektywnego rankingu miast

miejskim (aglomeracji), regionalnym oraz centralnym.

wykorzystano wagi, co umożliwia zróżnicowanie siły
oddziaływania poszczególnych kategorii (oraz cech

Różnice między rankingami obiektywnym

w obrębie kategorii) na ranking wynikowy. Przyjęto

i subiektywnym mogą wskazywać na:

założenie, że możliwe jest określenie preferencji tzw.
przeciętnego inwestora. W praktyce podejmowania

»» odmienną percepcję menedżerów odnośnie

decyzji lokalizacyjnych, preferencje poszczególnych

do znaczenia poszczególnych czynników

inwestorów różnią się, tak samo jak różnią się opinie

przy wyborze lokalizacji prowadzenia

dotyczące miejsca prowadzonej już działalności.

działalności. Na przykład menedżerowie
w inny sposób mogliby określić wagi przypisane

Linia na poziomie liczby 1 odnosi się całościowej

kategoriom uwzględnionym w rankingu,

oceny, będącej benchmarkiem (pozycja Warszawy
w kategorii „Całościowa ocena jako miejsca
prowadzenia działalności” w rankingu obiektywnym).
Rycina 11.3 przedstawia porównanie pozycji
Warszawy w poszczególnych kategoriach rankingu

»» odmienne rozumienie determinant
lokalizacji działalności,
»» kierowanie się własną subiektywną
oceną poszczególnych parametrów,

subiektywnego oraz obiektywnego. Im niższa wartość
– tym wyższa pozycja (klasyfikacja medalowa).
W pięciu kategoriach pozycja jest identyczna
(pierwsze miejsce) w obu rankingach, co jest zbieżne
z pierwszą pozycją Warszawy pod względem oceny
całościowej. Drugie miejsce dotyczy percepcji

»» konsekwencje sposobu oraz intensywności
promocji poszczególnych lokalizacji.
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RYCINA 11.3
PORÓWNANIE POZYCJI WARSZAWY W OBRĘBIE POSZCZEGÓLNYCH KATEGORII W SUBIEKTYWNYM
RANKINGU WEDŁUG RAPORTU ROCZNEGO SEKTOR NOWOCZESNYCH USŁUG BIZNESOWYCH W POLSCE
2021 ORAZ W RANKINGU OBIEKTYWNYM
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Pozycja w rankingu obiektywnym ABSL

Pozycja w rankingu subiektywnym ABSL 2021

Źródło: „Potencjał inwestycyjny polskich miast. Porównanie lokalizacji sektora nowoczesnych usług biznesowych”, ABSL 2021 oraz ankieta
skierowana do centrów usług ABSL 2021

12.

Podsumowanie, przewagi
komparatywne Warszawy
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Przewaga komparatywna to zdolność do produkowania

Obok Krakowa i Wrocławia, Warszawa zaliczana

wyrobu po relatywnie niższym koszcie bądź zdolność

jest do miast poziomu Tier 1 w rankingu

do wytworzenia relatywnie większej ilości z danego

ABSL ośrodków miejskich.

zasobu czynników produkcji, niż konkurenci.
Specjalizacja w produkcji i eksporcie – zgodna

Skala oddziaływania Warszawy predysponuje

z logiką przewag komparatywnych – jest korzystna.

ją do miana nie tyle silnego ośrodka sektora
w Polsce, ale w szerszym kontekście Europy

Przewagami komparatywnymi Warszawy

Środkowej i Wschodniej, gdzie konkuruje z Pragą,

predysponującymi ją do zajmowania

Wiedniem, Budapesztem czy Bukaresztem.

kluczowej pozycji w sektorze są:
Biorąc pod uwagę spodziewane w perspektywie
»» pełnione funkcje stołeczne,

strategicznej 2030 tendencje (ABSL 2021 Strategic
Industry Foresight), głębokość i skala rynku

»» wielkość miasta (obszaru metropolitalnego

warszawskiego powinna pozwolić na wpisanie

Warszawy) mierzona populacją,

się w kluczowe trendy: upskilling, upgrading,
przesuwanie się w kierunku middle-office, rewolucja

»» potencjał gospodarczy regionu,

technologiczna (IPA, RPA, AI, hyperpersonalizacja).
Pojawiające się w Warszawie i jej zapleczu kluczowe

»» status głównego ośrodka akademickiego kraju,

inwestycje infrastrukturalne z zakresu rozwiązań
chmurowych – pozycję tą niewątpliwie wzmocnią.

»» bardzo dobrze rozwinięty rynek biurowy – dojrzały,
ale nadal dynamicznie rozwijający się,

Dobrą ilustracją pozycji Warszawy jest rycina
wskazująca, że sektor KIBS jest specjalizacją

»» lokalizacja dużej liczby siedzib centrów

lokalną (wartość LQ w 2021 wynosi 1.1) i rośnie

regionalnych czy krajowych,

szybciej w stosunku do innych sektorów gospodarki
(wzrost w stosunku do 2016 roku o 0.1). Indeks

»» liczba inwestycji zagranicznych,

lokalizacji LQ wyliczono w oparciu o liczbę
zatrudnionych. Umiejscowienie w górnej, prawej

»» pełnienie roli głównego hubu komunikacyjnego,

ćwiartce wskazuje na silną i nadal rosnącą

a tym samym dobra dostępność komunikacyjna

specjalizację Warszawy, w odróżnieniu od innych

(drogowa, kolejowa i lotnicza), zarówno

ośrodków Tier 1 (Krakowa i Wrocławia).

krajowa jak i międzynarodowa.

zatrudnienie w centrach usług biznesowych w danym ośrodku

LQ=

zatrudnienie w danym ośrodku

zatrudnienie ogółem w centrach usług biznesowych we wszystkich analizowanych ośrodkach
zatrudnienie we wszystkich analizowanych ośrodkach
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Rycina 12.1
WSPÓŁCZYNNIK LOKALIZACJI (LQ) DLA SEKTORA USŁUG BIZNESOWYCH W 2021 ROKU I ZMIANY
W STOSUNKU DO 2016 ROKU
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JAKOŚĆ ŻYCIA
Zielone miasto

Bezpieczne miasto

Według danych GUS, spośród pięciu
największych miast w Polsce,
to w Warszawie znajduje się najwięcej
terenów zielonych – lasów, parków,
zieleńców i zieleni osiedlowej. Zajmują
one ponad 40% powierzchni miasta.

Warszawa zajmuje 4. miejsce
wśród najbezpieczniejszych
stolic UE. Warszawa to również
najbezpieczniejsze miasto w Polsce
(Europolis – Miasto bezpieczne
i otwarte).

Miasto przyjazne osobom
z niepełnosprawnościami

Miasto przyjazne
rowerzystom

I miejsce w konkursie Access City
2020 organizowanym od 10 lat przez
Komisję Europejską we współpracy
z Europejskim Forum Osób
Niepełnosprawnych jako najbardziej
przyjazne miasto w Europie dla osób
z niepełnosprawnościami.

W Warszawie istnieje 680,35 km dróg
rowerowych, co oznacza, że na 10 tys.
mieszkańców przypada 3 km takiej
drogi. W ciągu ostatnich 6 lat sieć dróg
rowerowych w mieście rozbudowano
o ponad 80%. Rowery miejskie Veturilo
były wypożyczone 3,18 mln razy
w 2020 r.

I miejsce – w kategorii
transportu zbiorowego
Pasażerów w Warszawie obsługuje
m. in. 1887 autobusów. Wszystkie
z nich to pojazdy niskopodłogowe,
a 91% autobusów wyposażonych jest
w klimatyzację. Po Warszawie jeździ
także 726 wagonów tramwajowych,
75 pociągów metra oraz 30 pociągów
Szybkiej Kolei Miejskiej.

Źródła: UM Warszawa, Polska Fundacja im. Roberta Schumana, STC Safety Index

Warszawa –
miasto imprez
W Warszawie organizowane
są największe imprezy kulturalne
w Polsce. Sprzyja temu dostępność
wielu obiektów widowiskowych.
Należą do nich między innymi:
Hala widowiskowo-sportowa Torwar,
PGE Narodowy, Teatr Palladium,
Tor wyścigów konnych Służewiec.
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WSPARCIE INWESTORA
Działający w strukturze m.st. Warszawy Wydział
Współpracy z Inwestorami odpowiada m.in.
za wspieranie nowych inwestorów zainteresowanych
przeniesieniem swojego biznesu do Warszawy.
Jednostka oferuje inwestorom pełną opiekę
nad rozwojem centrum nowoczesnych usług
biznesowych, udzielając wyczerpujących informacji,
a także udzielając wsparcia poinwestycyjnego
dla firm, które już działają na warszawskim rynku.
Wydział koordynuje miejskie inicjatywy wspierające
współpracę biznesu, nauki i władz lokalnych.
W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy
o kontakt z Wydziałem Współpracy z Inwestorami:

obsługa inwestorów w Warszawie
– kluczowe działania
Działania informacyjne:
»»pozyskiwanie niezbędnych danych,
dostarczanie wiedzy branżowej,
»»pakiet informacyjny dotyczący miasta.

Wsparcie w zakresie pozyskania
powierzchni biurowych:
»»dostęp do informacji
o nieruchomościach miejskich,
»»wsparcie w wyborze lokalizacji,
»»współpraca z agencjami nieruchomości.

investinwarsaw@um.warszawa.pl

Działania rekrutacyjne:
»»współpraca z akademickimi biurami karier,
»»kooperacja z agencjami HR,
»»koordynacja wspólnych inicjatyw
z uczelniami wyższymi.

Sposoby wsparcia inwestorów:
»»indywidualne podejście,
»»pomoc na każdym etapie inwestycji,
w tym organizacja wizyt referencyjnych,
»»wsparcie administracyjne, udzielanie
niezbędnych informacji.

Opieka poinwestycyjna:
Urząd m.st. Warszawy
Biuro Rozwoju Gospodarczego
ul. Smolna 4
00-375 Warszawa
+48 22 44 32 220 / +48 22 44 32 244
investinwarsaw@um.warszawa.pl

»»wsparcie w bieżącej działalności pod kątem
pozyskiwania informacji branżowych,
»»podejmowanie wspólnych działań na rzecz
rozwoju sektora usług dla biznesu,
»»koordynacja projektów pomiędzy
inwestorami a szkołami wyższymi,
»»współpraca z firmami w ramach projektów
społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR).
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