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Wprowadzenie

Nieruchomości jako składnik portfela inwestycyjnego, a także jako obiekt 
użytkowy dla najemców, analizowane są obecnie nie tylko przez pryzmat kry-
teriów ekonomicznych – wartości, poziomu czynszów, poziomu kosztów eks-
ploatacyjnych, ale też czynników środowiskowych, społecznych i etycznych, 
a wybory inwestycyjne na rynku nieruchomości stają się częścią strategii od-
powiedzialnego inwestowania. Budynki zrównoważone najlepiej spełniają kry-
teria inwestycji odpowiedzialnych w nieruchomości. Nadal jednak nadrzędnym 
kryterium dla inwestorów jest stopa zwrotu i poziom ryzyka inwestycji. W kra-
jach rozwiniętych przeprowadzono wiele badań, w których próbuje się weryfi-
kować tezy o wyższej lub też niższej opłacalności inwestycji w budynki zrów-
noważone.

Celem artykułu jest przedstawienie, na podstawie analizy literatury i wyni-
ków badań, istotnych z punktu widzenia inwestorów i wyborów użytkowników 
argumentów ekonomicznych przemawiających za wyborem komercyjnych nieru-
chomości zrównoważonych jako obiektów inwestowania i użytkowania.

i  innoWacJe na rynkU nierUcHoMości
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1. Społeczne, ekonomiczne i środowiskowe oddziaływania 
budownictwa

Wdrażanie koncepcji rozwoju zrównoważonego jest szczególnie istotne 
w sektorze budowlanym z uwagi na jego znaczenie w gospodarce i udział we 
wzroście gospodarczym, a także udział w emisji zanieczyszczeń, zwłaszcza tlen-
ku węgla, zużyciu energii, produkcji odpadów1.

Wpływ sektora budowlanego na środowisko jest wieloaspektowy i przejawia 
się we wszystkich formach jego aktywności: projektowaniu, budowie, eksploata-
cji, odnowie, modernizacji i wyburzeniach. Środowiskowe oddziaływanie budow-
nictwa analizowane i oceniane jest w pięciu podstawowych kategoriach jako2:

efektywność energetyczna, uwzględniana na etapie projektowania budynku 1) 
i systemów obsługujących budynek;
efektywność ‘wodna’, której poziom istotny jest na etapie budowy i eksplo-2) 
atacji budynku;
oddziaływanie na środowisko, znajdujące odzwierciedlenie w projekcie, wy-3) 
borze materiałów, praktyce eksploatacji minimalizujących negatywne oddzia-
ływania na środowisko naturalne;
jakość środowiska wewnętrznego (4) Indoor Environmental Quality – IEQ), 
określona w projekcie, składająca się z jakości powietrza, komfortu termicz-
nego, kontroli hałasu i oświetlenia dziennego;
inne ‘zielone’ cechy, czyli ocena stosowania innowacyjnych, ‘zielonych’ 5) 
praktyk i nowych technologii korzystnych dla środowiska.

2. istota budownictwa zrównoważonego

Budynki zrównoważone, określane też mianem zielonych, czy w języku an-
gielskim: sustainable buildings, green buildings lub high performance buildings, to 
obiekty charakteryzujące się minimalnym zużyciem zasobów naturalnych na etapie 
budowy i eksploatacji oraz niskim niekorzystnym oddziaływaniem na środowisko 
naturalne, przy jednoczesnej optymalnej użyteczności dla właścicieli, najemców i in-

1 M.S. Dator: Green Building Regulations: Extending Mandates to the Residential Sector. „Boston 
College Environmental Affairs Law Review” 2010, Vol. 37, No. 2.

2 M. Medineckiene, Z. Turskis, E. Zavadskas: Sustainable construction taking into account the 
building impact on the environment. „Journal of Environmental Engineering and Landscape Ma-
nagement” 2010, Vol. 18 (2), s. 118-127. 
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nych użytkowników3. Budynki zrównoważone to obiekty przyjazne dla ludzi z nich 
korzystających oraz społeczności lokalnej, przy jednoczesnym zachowaniu odpo-
wiednich parametrów opłacalności ekonomicznej dla inwestorów, budynki, w któ-
rych następuje zbilansowanie aspektów środowiskowych, społecznych i ekonomicz-
nych. Definicja budynków zrównoważonych zaprezentowana przez Kiberta4 określa 
je jako odpowiedzialnie kreowane i zarządzane, zdrowe środowisko budowlane, 
uwzględniające zasady ochrony środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów.

Typowe parametry projektowe i eksploatacyjne budynku zrównoważonego 
obejmują5:

maksymalne wykorzystanie światła dziennego do oświetlenia pomieszczeń  –
biurowych,
wysoką jakość powietrza wewnątrz pomieszczeń oraz indywidualną kontrolę  –
i sterowanie środowiskiem wewnątrz;
niski poziom zużycia energii wskutek zastosowania rozwiązań technicznych,  –
takich jak wentylacja naturalna, odzyskiwanie energii cieplnej, wykorzysty-
wanie energii termalnej, usytuowanie budynku względem stron świata, nisko-
energetyczne, oszczędne oświetlenie itd.;
minimalizację oddziaływania na otoczenie ( – site impact) dzięki trosce o ekolo-
gię miejsca, staranne planowanie i zagospodarowanie otoczenia;
recykling ‘szarej wody’ ( – grey water);
dobre wykorzystanie istniejącej infrastruktury transportowej i jasno określo- –
ną proekologicznie polityką transportową, np. systemy wspólnego korzysta-
nia z samochodów (car-sharing schemes) dla użytkowników budynku;
ponowne wykorzystanie istniejących budynków i staranny dobór i specyfika- –
cję materiałów o niskim poziomie oddziaływania na środowisko wykorzysty-
wanych do budowy, remontu czy renowacji.

3. Międzynarodowe systemy certyfikacji budynków zrównoważonych

Międzynarodowe tendencje w zakresie oceny budynków charakteryzuje odej-
ście od oceny wyłącznie energetycznej budynku, to jest stopnia oszczędności energe-
tycznej i stopnia zużycia energii, a systemy oceny i certyfikacji bazują na komplek-

3 Royal Institute of Chartered Surveyors: Valuation Information Paper No. 13, RICS 2009.
4 Ch.J. Kibert: Sustainable Construction: Green Building Design and Delivery. John Wiley & Sons, 

Hoboken 2007.
5 D.E. Shiers: Environmentally Responsible Buildings in the UK Commercial Property Sector. 

„Property Management” 2000, No. 18(5), s. 352-365.
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sowej ocenie budynku, uwzględniającej kryteria ekologiczne, finansowe i społeczne 
zrównoważonego rozwoju. Takie kryteria spełniają systemy certyfikacji, np. BRE-
EAM, LEED, DGNB, Green Star. Ocena, w jakim zakresie budynek spełnia wymo-
gi budynku zrównoważonego, istotna jest z kilku powodów, do których należą:

poprawa jakości środowiska pracy ludzi poprzez m.in. stworzenie bardziej  –
korzystnego klimatu wewnątrz, zmniejszenie zagrożenia chorobami układu 
oddechowego;
ocena oddziaływania środowiskowego, to jest w jakim stopniu budynek, jego  –
eksploatacja oddziałują na środowisko, na ile spełniane są normy ekologiczne 
związane np. z emisją CO2, gospodarowaniem odpadami, zużyciem energii;
stopień, w jakim budynek spełnia wymogi ekologiczne, jest istotny dla rynku  –
nieruchomości, wpływa na wartość rynkową obiektu, jego atrakcyjność dla 
najemców (koszty) oraz inwestorów (zwrot z inwestycji, ryzyko).
Warto zwrócić uwagę na fakt, iż systemy certyfikacji rozwiązań ekologicz-

nych w budownictwie (LEED, Green Star, BREEAM, CASBEE) są stosowane 
w krajach wysoko rozwiniętych, ale ich implementacje w krajach o rozwijającym 
się rynku nieruchomości – jak Polska – są stosunkowo rzadkie6. Dotyczy to rów-
nież badań empirycznych, które w przeważającej mierze dotyczą wysoce rozwi-
niętych rynków biurowych, charakteryzujących się m.in.:

wyższym poziomem rozwoju i innowacyjności; –
wyższą transparentnością, dostępnością danych transakcyjnych; –
wyższym poziomem świadomości ekologicznej. –

4. dyfuzja technologii budownictwa zrównoważonego

Oceniając problem ekonomicznej efektywności inwestycji w nieruchomości 
zrównoważone, należy też uwzględnić problem dyfuzji technologii budownictwa 
zrównoważonego. Problem dyfuzji technologii, w tym technologii związanych 
z budownictwem zrównoważonym, jest wielowątkowy. Falkenbach i inni7 dzielą 
problem dyfuzji technologii na trzy poziomy, a mianowicie:

poziom nieruchomości –  (property level), w którym problem determinant roz-
woju rozpatrywany jest przez pryzmat kalkulacji ekonomicznych użytkow-
ników, właścicieli oraz deweloperów, a także cech budynków ekologicznych 
w porównaniu do budynków tradycyjnych;

6 R. Reed, A. Bilos, A. Wilkinson, K.W. Schulte: International Comparison of Sustainable Rating 
Tools. „Journal of Sustainable Real Estate” 2009, No. 1(1), s. 1-22.

7 H. Falkenbach, A.-L. Lindholm, H. Schleich: Environmental Sustainability – Drivers for the Real 
Estate Investor. „Journal of Real Estate Literature” 2010, No. 18(2), s. 203-223. 
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poziom organizacji gospodarczych –  (corporate level), w którym problem 
rozpatrywany jest przez pryzmat przedsiębiorstw i ich rosnącego zrozumie-
nia dla idei zrównoważonego rozwoju;
poziom uwarunkowań zewnętrznych –  (external level), w których problem 
rozpatrywany jest w szerokiej perspektywie otoczenia rynkowego – instytucjo-
nalno-prawnego oraz środowiska, które warunkują działania indywidualne.

5. Uwarunkowania na poziomie nieruchomości

Eicholtz, Kok i Quigley8 wskazują, że w przypadku użytkowników po-
wierzchni biurowej można wskazać cztery grupy przesłanek skłaniających ich do 
wybierania nieruchomości zrównoważonych. Są to:

bezpośrednie korzyści ekonomiczne, związane z mniejszymi kosztami opera- –
cyjnymi oraz niższym zużyciem energii w tych budynkach;
pośrednie korzyści ekonomiczne, związane według literatury przedmiotu  –
z takimi aspektami jak: korzyści wizerunkowe, zwiększona produktywność 
pracowników i zmniejszona ich rotacja i absencja wynikająca z chorób po-
wodowanych pracą w szkodliwym środowisku biurowym (sick building syn-
drome);
unikanie ryzyka związanego z tempem zużycia funkcjonalnego oraz moral- –
nego obiektów ekologicznych, komercjalizacją obiektu, przyszłymi zmiana-
mi cen energii, przyszłymi zmianami instytucjonalno-prawnymi;
zachowania etyczne, co jest związane z takimi zjawiskami jak społeczna od- –
powiedzialność biznesu (corporate social responsibility oraz responsible pro-
perty investment), jak również kultura organizacji.
Jednocześnie w przypadku dużych i złożonych organizacji proces decyzyj-

ny dotyczący inwestycji w budynki ekologiczne jest skomplikowany i zależy od 
splotu czynników – przyjęcia określonej strategii (związanej z wdrażaniem roz-
woju zrównoważonego), systemu komunikacji czy ewaluacji efektów inwestycji 
oraz uwzględnienia wyników wspomnianej ewaluacji w ocenie podejmowanych 
decyzji (co w kontekście polityki ekologicznej uczelni dobrze obrazują badania 
Richardsona i Lynes9).

8 P. Eichholtz, N. Kok, J.M. Quigley: Doing Well by Doing Good? Green Office Buildings. „Ame-
rican Economic Review” 2010, No. 100(5), s. 2492-2509.

9 G.R.A. Richardson, J.K. Lynes: Institutional motivations and barriers to the construction of green 
buildings on campus: A case study of the University of Waterloo, Ontario. „International Journal 
of Sustainability in Higher Education” 2007, Vol. 8, Iss. 3, s. 339-354.
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Analizując przepływy pieniężne oraz ryzyko na poziomie pojedynczej nie-
ruchomości, można przyjąć perspektywę trzech grup podmiotów działających na 
rynku nieruchomości komercyjnych – najemców (użytkowników), właścicieli 
(inwestorów) oraz deweloperów. Każda ze wskazanych grup ocenia jakość oraz 
ekonomiczną efektywność budynku biurowego przez pryzmat określonych para-
metrów ekonomicznych i technicznych (por. tabela 1).

Tabela 1

Czynniki decydujące o ekonomicznej opłacalności decyzji na rynku nieruchomości 
komercyjnych

Wyszczególnienie Deweloper Właściciel/inwestor Najemca/użytkownik

Opłata czynszowa × ×

Opłata eksploatacyjna × ×

Koszt mediów × ×

Jakość (np. udogodnienia) ×

Pustostany ×

Wartość × ×

Ryzyko × ×

Nakłady inwestycyjne ×

Racjonalni najemcy (użytkownicy), wybierając powierzchnie biurowe, będą 
kierować się cechami jakościowymi nieruchomości (Q) oraz wysokością efektyw-
nego czynszu brutto (effective gross rent – EGR), który będą musieli zapłacić za na-
jem określonej powierzchni biurowej. Dysponując określonym budżetem, użytkow-
nicy/najemcy będą poszukiwać powierzchni biurowej o najwyższej jakości (Q), przy 
zakładanym poziomie efektywnego czynszu brutto (EGR), na który składają się:

czynsz netto (R); –
opłata eksploatacyjna (O); –
opłata za media (M). –
Z perspektywy obciążeń czynszowych, zakładając wybór między powierzch-

niami biurowymi o tej samej jakości (Q), racjonalny najemca będzie poszukiwał 
powierzchni o najmniejszym efektywnym czynszu brutto (EGR). Ponadto dla ra-
cjonalnego najemcy powinna liczyć się suma efektywnego czynszu brutto, inny-
mi słowy, może zaakceptować wyższy czynsz netto (R), jeśli będzie to rekompen-
sowane mniejszymi kosztami mediów (M) lub niższą opłatą eksploatacyjną (O), 
pod warunkiem, że ostateczna wysokość czynszu brutto się nie zmieni. W tym 
kontekście wybór nieruchomości zrównoważonych będzie racjonalny, jeśli wyso-
kość efektywnego czynszu brutto nie będzie wyższa niż w przypadku budynków 
biurowych o porównywalnej jakości (Q).
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W przypadku właściciela (inwestora) chodzi o maksymalizację wartości ryn-
kowej nieruchomości (MV), która zależy: (a) wprost proporcjonalnie od wysoko-
ści dochodu operacyjnego netto (net operating income – NOI), (b) odwrotnie pro-
porcjonalnie od wysokości rynkowej stopy kapitalizacji (wyznaczanej m.in. przez 
ryzyko, perspektywy wzrostu dochodów).

Z perspektywy rynku racjonalni inwestorzy będą skłonni zapłacić więcej za 
nieruchomości zrównoważone jedynie gdy:

Generowany przez nie dochód operacyjny netto będzie wyższy niż w porów-1. 
nywalnych obiektach, przy tej samej stopie kapitalizacji. W kontekście prze-
pływów pieniężnych dla właściciela nieruchomości zrównoważonej dochód 
operacyjny netto będzie zależeć od:

wysokości czynszu netto (R) w obiektach zrównoważonych w porówna- –
niu z budynkami biurowymi o porównywalnej jakości (Q),
wysokości stopy pustostanów (v) w obiektach zrównoważonych w po- –
równaniu z budynkami biurowymi o porównywalnej jakości (Q),
wysokości opłat eksploatacyjnych (O) oraz mediów (M) w obiektach  –
zrównoważonych w porównaniu z budynkami biurowymi o porównywal-
nej jakości (Q);

Stopa kapitalizacji dla nieruchomości zrównoważonych będzie mniejsza niż 2. 
w przypadku obiektów przynoszących ten sam dochód operacyjny netto. 
W kontekście rynku stopa kapitalizacji zależeć będzie od tego, jak w obiek-
tach zrównoważonych:

oceniane jest ryzyko w porównaniu z budynkami o porównywalnej jakości (Q), –
oceniane są perspektywy wzrostu cen w porównaniu z budynkami o po- –
równywalnej jakości (Q).

6. czynsz
Istotnym wskaźnikiem równowagi rynku powierzchni biurowych jest wyso-

kość czynszu płacona przez najemców. Heterogeniczny charakter zasobu nieru-
chomości biurowych powoduje, iż wysokość czynszu w czasie t jest funkcją cech 
jakościowych nieruchomości: atrybutów samej nieruchomości s, lokalizacji w ob-
rębie rynku lokalnego a, otoczenia nieruchomości n oraz uwarunkowań środowi-
skowych e, co można wyrazić wzrorem.

R = f (s, a, n, e).
Nieruchomości biurowe różnią się także wpływem środowiskowym lub sze-

rzej – w zakresie zgodności z zasadami zrównoważonego rozwoju, czego bez-
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pośrednim wyrazem jest posiadanie przez budynek certyfikatu ekologicznego. 
Intuicyjnie – ekologiczne cechy nieruchomości (certyfikat) wiążą się z jakością 
budynku, mogą też zmniejszać koszty eksploatacji. Większa użyteczność nieru-
chomości dla użytkowników, zgodnie z teorią ekonomii, powinna w kontekście 
rynkowym przekładać się na wyższe czynsze równowagi.

W literaturze przedmiotu można znaleźć badania empiryczne, w których 
analizowano wpływ określonego rodzaju certyfikacji nieruchomości na różnicę 
w wysokości czynszów płaconych przez najemców (rent premium), za punkt od-
niesienia biorąc porównywalne nieruchomości bez certyfikatu.

Część badań opierała się na obserwowalnych rynkowych wysokościach 
czynszów, tzw. preferencjach ujawnionych, a ich celem było oszacowanie tzw. 
ukrytego czynszu certyfikacji ekologicznej (implicit rent). Z uwagi na niedostęp-
ność danych empirycznych w części badań analizowano tzw. preferencje dekla-
rowane, czyli hipotetyczną skłonność najemców do płacenia za posiadanie przez 
budynek certyfikacji ekologicznej (willingness to pay – WTP). Wyniki badań na-
leżących do obu wymienionych nurtów metodycznych zestawiono w tabeli 2.

Tabela 2

Zestawienie wyników badań w zakresie WTP za budynki zrównoważone 
Badanie Rok Rodzaj badania Zasięg przestrzenny Wyniki

Cushman i Wakefield 2007 Badania ankietowe Europa 45% najemców deklaruje WTP

Colliers 2007 Badania ankietowe Kanada 63% respondentów deklaruje 
WTP

Sayce i in. 2007 Badania ankietowe Wielka Brytania 33% respondentów oczekuje 
wyższych czynszów

Fuerst i McAllister 2008 Regresja Stany Zjednoczone Wyższe czynsze (12%)

Jones Lang LaSalle 2008 Badania ankietowe Globalny 70% respondentów deklaruje 
WTP

Eichholtz i in. 2008 Regresja Stany Zjednoczone Wyższe czynsze (2-7%)

Cushman i Wakefield 2009 Badania ankietowe Europa 39% respondentów deklaruje 
WTP

Pivo i Fisher 2009 Regresja Stany Zjednoczone Wyższe czynsze (5%)

Wiley i in. 2010 Regresja Stany Zjednoczone Wyższe czynsze (7-17%)

Reichardt i in. 2012 Regresja Stany Zjednoczone Wyższe czynsze (nawet o 6% 
w 2008 roku)

Karhu i in. 2012 Badania ankietowe Finlandia
Najważniejsze dla budynków 
zrównoważonych są lokalizacja 
oraz efektywność energetyczna

Źródlo: Opracowanie własne na podstawie: S. Sayce, L. Ellison, P. Parnell: Understanding Investment Drivers 
for UK Sustainable Property. „Building Research and Information” 2007, No. 35(6), s. 352-365; H. Fal-
kenbach, A.-L. Lindholm, H. Schleich: Environmental Sustainability Drivers for the Real Estate Inve-
stor. „Journal of Real Estate Literature” 2010, No. 18(2), s. 203-223 oraz krytycznej analizy literatury 
przedmiotu.
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Wszystkie z przeprowadzonych dotychczas analiz opartych na danych ryn-
kowych wskazywały na to, że czynsze w budynkach zrównoważonych są wyż-
sze – o 2-7%10, 5% według Pivo i Fisher11, 12% według Fuerst i McAllister12, a na-
wet 7%-17% odpowiednio dla budynków z certyfikatem energetycznym Energy 
Star oraz certyfikatem ekologicznym LEED13.

7. koszty operacyjne
Rozwój budownictwa energooszczędnego, albo szerzej budownictwa eko-

logicznego, można tłumaczyć w nawiązaniu do hipotezy wymuszonej innowa-
cji Hicksa14. Jednym z argumentów zwolenników rozwoju technologii budynków 
zrównoważonych jest fakt, że pozwala ona zmniejszać koszty eksploatacji budyn-
ku. Jak wskazują niektórzy badacze, modernizacja zmierzająca do zmniejszenia 
kosztów eksploatacyjnych będzie efektywna ekonomicznie w przypadku więk-
szości istniejącej powierzchni biurowej15.

Badania naukowe dotyczące wysokości kosztów eksploatacyjnych w budyn-
kach zrównoważonych, w porównaniu do budynków typowych (por. tabela 3) 
wskazują, iż teza o niższych kosztach użytkowania budynków zrównoważonych 
jest uzasadniona faktograficznie. Większość autorów jednoznacznie wskazuje na 
niższe koszty związane z użytkowaniem budynków zrównoważonych (Shiers16, 
Miller i in.17; Pivo i Fisher18).
10 P. Eichholtz, N. Kok, J.M. Quigley: Doing Well by Doing Good? Green Office Buildings. Pro-

gram on Housing and Urban Policy. Berkeley 2008. 
11 G. Pivo, J.D. Fisher: Investment Returns from Responsible Property Investments: Energy Effi-

cient, Transit-oriented and Urban Regeneration Office Properties in the US from 1998-2008. Re-
sponsible Property Investing Center, Boston College and University of Arizona, Benecki Center 
for Real Estate Studies, Indiana University 2009.

12 F. Fuerst, P.M. McAllister: Green Noise or Green Value? Measuring the Price Effects of Environ-
mental Certification in Commercial Buildings. Real Estate and Planning Working Paper, Henley 
Business School, Reading University 2008.

13 J. Wiley, J. Benefield, K. Johnson: Green Design and the Market for Commercial Office Space. 
„Journal of Real Estate Finance and Economics” 2010, No. 41(2), s. 228-243. 

14 Por. R.G. Newell, A.B. Jaffe, R.N. Stavins: The Induced Innovation Hypothesis and Energy-Sa-
ving Technological Change. „The Quarterly Journal of Economics” 1999, No. 114(3), s. 941-975. 

15 G. Kats: The Costs and Financial Benefits of Green Buildings. A Report to California’s Sustaina-
ble Building Task Force, October 2003.

16 D.E. Shiers: ‘Green’ Developments: Environmentally Responsible Buildings in the UK Commer-
cial Property Sector. „Property Management” 1999, No. 18(5), s. 352-365.

17 N. Miller, J. Spivey, A. Florance: Does Green Pay Off? „Journal of Real Estate Portfolio Mana-
gement” 2008, No. 14(4), s. 385-399.

18 G. Pivo, J.D. Fisher: Income, Value and Returns in Socially Responsible Office Properties. „Jo-
urnal of Real Estate Research” 2010, No. 32(3), s. 243-270.
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Tabela 3

Badania dotyczące wysokości kosztów użytkowania w budynkach zrównoważonych
Badanie Rok Rodzaj badania Zasięg przestrzenny Wyniki

Shiers 1999 Studium 
przypadków Wielka Brytania Niższe koszty operacyjne (6-30%)

Miller i in. 2008 Regresja Stany Zjednoczone Niższe koszty operacyjne (35%)

Barrientos 
i in. 2007 Studia 

przypadków Stany Zjednoczone

Rzeczywiste zużycie mediów w budynkach 
ekologicznych niższe niż w budynkach 
konwencjonalnych, ale o 40% wyższe od 
przewidywanego

Pivo 
i Fisher 2010 Regresja Stany Zjednoczone Niższe koszty mediów w budynkach z cer-

tyfikatem Energy Star (ok. 13%)

Newsham 
i in. 2009 Analiza wariancji Stany Zjednoczone

Średnie użycie energii w budynkach z cer-
tyfikatem LEED od 18 do 39% mniejsze 
niż w porównywalnych obiektach, ale około 
1/3 budynków z certyfikatem LEED notowa-
ło wyższe zużycie niż obiekty porównywalne

Skofield 2009 Stany Zjednoczone
Średnie użycie energii w budynkach z cer-
tyfikatem LEED nie różni się statystycznie 
od porównywalnych obiektów

Źródło: Ibid.

8. pustostany

Jednym z czynników ryzyka inwestycyjnego jest w przypadku budynków 
biurowych stopień zagrożenia pustostanami. Wskaźnik pustostanów, czyli stosu-
nek niewynajętej powierzchni do całkowitej powierzchni biurowej do wynajęcia, 
jest również ważnym wskaźnikiem dynamiki rynku. Ryzyko inwestycyjne mie-
rzone stopą pustostanów, czy też jej relatywna wysokość, stały się również przed-
miotem zainteresowania w badaniach empirycznych dotyczących budynków eko-
logicznych (por. tabela 4).

Tabela 4

Badania dotyczące wysokości stopy pustostanów w budynkach zrównoważonych
Badanie Rok Rodzaj badania Zasięg przestrzenny Wyniki
Fuerst 

i McAllister 2008 Regresja Stany Zjednoczone Niższa mediana stopy pustostanów

Miller i in. 2008 Regresja Stany Zjednoczone Niższa średnia stopa pustostanów

Wiley i in. 2010 Regresja Stany Zjednoczone Niższa stopa pustostanów (o 10-18%)

Pivo i Fisher 2010 Regresja Stany Zjednoczone Niższa stopa pustostanów (1%)

Reichardt i in. 2012 Regresja Stany Zjednoczone Niższa stopa pustostanów (średnio 
2,5%-2,9% w analizowanym okresie)

Źródło: Ibid.
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Jak wskazują powyższe dane, w literaturze przedmiotu panuje konsensus 
dotyczący relatywnej przewagi budynków ekologicznych nad porównywalnymi 
w zakresie wskaźnika wynajętych powierzchni (Fuerst i McAllister19; Pivo i Fi-
sher20; Pivo i Fisher21; Wiley i in.22). W świetle wyników badań empirycznych bu-
dynki ekologiczne są mniej narażone na zjawisko pustostanów.

9. Wartość nieruchomości

Kategoria wartości zajmuje w ekonomii miejsce szczególne i problemowi 
temu w odniesieniu do nieruchomości ekologicznych poświęcono też wiele uwagi 
w analizach teoretycznych i badaniach. W literaturze przedmiotu można znaleźć 
badania empiryczne, w których analizowano wpływ określonego rodzaju certyfi-
kacji nieruchomości na różnicę w wartości nieruchomości (price premium), jako 
punkt odniesienia traktując porównywalne nieruchomości bez certyfikatu.

Część badań opierała się na obserwowalnych rynkowych wysokościach 
czynszów w obiektach biurowych, czyli tzw. preferencjach ujawnionych, a ich 
celem było oszacowanie tzw. ukrytej ceny certyfikatu ekologicznego (implicit va-
lue). Z uwagi na niedostępność danych empirycznych, w części badań analizo-
wano tzw. preferencje deklarowane, to jest hipotetyczną skłonność najemców do 
inwestowania w budynek ekologiczny lub wprost chęć płacenia więcej w przy-
padku posiadania przez budynek odpowiedniego certyfikatu potwierdzającego 
jego ekologiczny charakter (willingness to pay – WTP), co zostało zilustrowa-
ne w tabeli 5.

Tabela 5

Badania dotyczące wartości nieruchomości zrównoważonych

Badanie Rok Rodzaj badania Zasięg 
przestrzenny Wyniki

Cushman i Wakefield 2007 Ankieta Europa 47% deklaruje WTP
Cushman i Wakefield 2009 Ankieta Europa 44% deklaruje WTP

Sayce i in. 2007 Ankieta Wielka Brytania

40% (2000) i 23% (2005) 
respondentów oczekuje niższych 
stóp kapitalizacji dla budynków 
ekologicznych

Fuerst i McAllister 2008 Regresja Stany Zjednoczone Wyższa wartość nieruchomości 
zrównoważonych (11-31%)

19 F. Fuerst, P.M. McAllister: Op. cit.
20 G. Pivo, J.D. Fisher: Investment Returns…, op. cit.
21 G. Pivo, J.D. Fisher: Income, Value and Returns…, op. cit.
22 J. Wiley, J. Benefield, K. Johnson: Op. cit.
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cd. tabeli 5

Eichholtz i in. 2009 Regresja Stany Zjednoczone Wyższa wartość nieruchomości 
zrównoważonych (6%)

Miller i in. 2008 Regresja Stany Zjednoczone Wyższa wartość nieruchomości 
zrównoważonych (5-10%)

Wiley i in. 2008 Regresja Stany Zjednoczone Wyższa wartość nieruchomości 
zrównoważonych

Pivo i Fisher 2010 Regresja Stany Zjednoczone Wyższa wartość nieruchomości 
zrównoważonych (10-16%)

Dermisi 
i McDonald 2011 Regresja Stany Zjednoczone

Wyższa wartość nieruchomości 
zrównoważonych (23% dla budynków 
z certyfikatem LEED) 

Źródło: Ibid.

Zarówno pierwsze studia branżowe23, jak i późniejsze artykuły (Eichholtz 
i in.24; Fuerst i McAllister25; Miller i in.26; Pivo i Fisher27) są dość zgodne co do 
tego, że budynki zrównoważone są więcej warte niż porównywalne do nich obiek-
ty tradycyjne. Podobnych wyników dostarczają badania ankietowe (CushWake 
200728; CushWake 200929; Sayce i in.30). Co więcej, jak wskazuje McNamara31, 
motywem części inwestorów nie jest wartość bieżąca, ale wartość nieruchomości 
w przyszłości. Zużycie moralne budynków ekologicznych będzie dużo mniejsze 
niż porównywalnych budynków standardowych, w związku z tym ryzyko utraty 
najemców mniejsze, a ich wartość bardziej stabilna.

podsumowanie

W artykule przedstawiono istotę budownictwa zrównoważonego oraz zakres 
oddziaływań środowiskowych i społecznych nieruchomości. Analizę skoncentro-
wano na wynikach badań dotyczących poszczególnych czynników wpływających 

23 CoStar: Commercial Real Estate and the Environment. CoStar Group 2008, http://www.costar.
com/uploadedFiles/Partners/CoStar-Green-Study.pdf.

24 P. Eichholtz, N. Kok, J.M. Quigley: Doing Well…, op. cit.
25 F. Fuerst, P.M. McAllister: Op. cit.
26 N. Miller, J. Spivey, A. Florance: Op. cit.
27 G. Pivo, J.D. Fisher: Income, Value and Returns…, op. cit.
28 CushWake: Landlord & Tenant Survey. Cushman & Wakefield, London 2007.
29 CushWake: Landlord & Tenant Survey. Cushman & Wakefield, London 2009.
30 S. Sayce, L. Ellison, P. Parnell: Understanding Investment Drivers for UK Sustainable Property. 

„Building Research and Information” 2007, No. 35(6), s. 629-643.
31 P. McNamara: Will Greener Buildings Bring Bigger Profits? „Professional Investor”, Autumn 

2008, s. 41-43, www.cfauk.org.
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na opłacalność inwestycji w budynki zrównoważone: czynszów, wartości rynko-
wej budynków, kosztów eksploatacyjnych oraz pustostanów.

Przedstawione wyniki dotychczasowych badań wskazują na wyższą wartość 
rynkową nieruchomości zrównoważonych oraz mniejsze ich zagrożenie pusto-
stanami. Wyniki przedstawionych badań w większości wskazują na niższy po-
ziom kosztów eksploatacyjnych, choć nie są one całkowicie jednoznaczne. W bu-
dynkach zrównoważonych odnotowywano też wyższe czynsze, ale też badani 
najemcy wykazywali w większości badań skłonność do ich płacenia. Niewątpli-
wie przedstawione analizy nie wskazują na bezwzględną wyższą opłacalność in-
westowania w nieruchomości zrównoważone, ale pokazują też czynniki, które tę 
opłacalność wyraźnie zwiększają, jak wartość czy stopa pustostanów oraz willin-
gness to pay.
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econoMic conditionS For inVeStMent in SUStainaBLe BUiLdinGS

Summary

The paper presents problem of sustainable construction, and environmental and so-
cial impacts of buildings. The paper focuses on the results of research conducted so far in 
different countries and investigating factors affecting effectiveness of investment in sus-
tainable buildings, i.e. rents, market value of buildings, maintenance costs and vacancies.

The results of various research, that were presented and analyzed, generally prove 
higher market value of sustainable buildings and lower level of vacancies. Most research 
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results also indicate lower maintenance costs, though these results are not unequivocal. 
According to research results, higher rents are charged in sustainable buildings, but ten-
ants are also more eager to pay for sustainable office space. Numerous research results, 
that were presented and analyzed do not prove unconditionally higher economic effec-
tiveness of investment in sustainable properties, but they do indicate factors clearly in-
creasing the effectiveness of these investments, such as market value of tenants Willing-
ness to Pay.


