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Starania. Jest to prawdopodobnie najlepsze
słowo do opisania sektora nowoczesnych
usług biznesowych w Trójmieście.
Pamiętam lokalizację „poza radarem” z
początku 2000 roku. Miasto dysponowało
jedynie garścią operacji finansowych i centrów
IT. Niewiele firm, z którymi współpracowałem,
uznałoby je za dogodną lokalizację. Wielu
uważało, że to raczej stolice państw Europy
Środkowej są bezpieczniejszym miejscem do
zlokalizowania ich centrów usług. Jednak ci,
którzy skorzystali z tej opcji, spotkali się z
nieustającym entuzjazmem lokalnych władz i
deweloperów. Patrząc wstecz, przypominam
sobie, że wszyscy „miejscowi” mieli
niezachwianą wiarę w Trójmiasto oraz jego
przyszłość. I rzeczywiście mieli rację.
W ciągu zaledwie dwóch dekad zatrudnienie w
trójmiejskim sektorze usług biznesowych
wzrosło z ledwo 2000 do około 28 000, co
plasuje Trójmiasto na czwartym miejscu wśród
polskich miast z sektorem nowoczesnych
usług biznesowych. Podobnie jak w dawniej,
sektor IT nadal jest kluczową siłą regionu.
Wraz ze wzrostem liczby centrów usług
biznesowych (BSC), wzrósł również zakres ich
usług. Obecnie większość pomorskich firm
BSC jest wielofunkcyjnych, zapewniając gamę
procesów od prostych finansów
transakcyjnych, poprzez tworzenie aplikacji aż
po sztuczną inteligencję.
Niewątpliwie Trójmiasto stało się
wyznacznikiem w krajobrazie usług
biznesowych. I tak już raczej zostanie.
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I nie jest to tylko pobożne życzenie. Jakiś czas
temu analityczna spółka fDi Markets należąca
do grupy Financial Times dokonała oceny
Europejskich Technologicznych Miast
Przyszłości. Trójmiasto uplasowało się na
czwartym miejscu pod względem strategii
bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ).
Powodem tego była „skoordynowana rządowa
strategia Trójmiasta mająca na celu rozwój
globalnie połączonej społeczności, która
wspiera współpracę, innowacje i
przedsiębiorczość”. Trójmiasto obok Londynu,
Barcelony i Berlina, jest jedynym
środkowoeuropejskim miastem, które znalazło
się w pierwszej dziesiątce strategii fDi
Financial Times.
Jestem bardzo ciekaw, dokąd „miejscowi”
poprowadzą nas teraz.
Elias van Herwaarden
Dyrektor
Locationperspectives
Elias van Herwaarden posiada 30-letnie doświadczenie w
lokowaniu i pozyskiwaniu inwestycji, w tym ponad 140
zleceń dla BSC, w skali globalnej. Prowadzi spółkę
Locationperspectives, działającą w branży doradztwa w
zakresie strategii i operacji, która wspomaga
przedsiębiorstwa w budowaniu i restrukturyzacji ich
działalności na arenie międzynarodowej.
W razie dodatkowych pytań:
elias@locationperspectives.com
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Szanowni Państwo,
Wysyłając Wam ankietę w styczniu, byliśmy
przekonani, że posiadamy dobry przegląd tego,
co rok 2019 przyniósł sektorowi usług
wspólnych w Trójmieście i jak plasujemy się na
mapie globalnej pod względem atrakcyjności
lokalizacji.
Mieliśmy rację. Jednak sektor ten rozwija się
bardzo szybko. Mamy zatem nadzieję, że
niniejszy raport przedstawia rzetelne spektrum
tego, jak sektor wygląda dzisiaj i jak będzie
mógł wyglądać w następnym roku.
Po czterech kolejnych rekordowych latach
(2014-2017) w zakresie zatrudnienia, rok 2018
znacznie spowolnił i zapewnił tak potrzebną
chwilę wytchnienia zarówno dla spółek
weteranów, jak i nowych zapuszczających
lokalne korzenie i budujących swe podstawowe
struktury. Z kolei rok 2019 znów przyniósł
przyspieszenie i dodanie wielu znaczących
inwestorów (m.in. JUUL, Hapag-Lloyd, Maersk
Drilling, Acoustic) i wielu reinwestycji.
Był to rok przywracania tempa wzrostu,
wprowadzania nowych narzędzi
inwestycyjnych, zwiększania efektywności
realizowanych projektów. Był to również
jubileuszowy rok Invest in Pomerania, w
związku z setną udaną inwestycją w regionie –
z których większość należała do sektora BSS.

Niniejszy raport jest skierowany do Państwa,
jeśli są Państwo globalną korporacją
prowadzącą centrum BSS tutaj lub w
dowolnym miejscu na świecie, potencjalnym
inwestorem, dostawcą oferującym usługi w HR,
nieruchomościach, doradztwie itp. lub po
prostu kimś zainteresowanym tym sektorem.
Tradycyjnie staramy się dystrybuować
niniejszy raport w pierwszym kwartale roku,
aby zapewnić wgląd i dane potrzebne do
rozszerzenia i dywersyfikacji działalności w
nadchodzącym roku. Tym razem jednak nie
mogliśmy dotrzymać tego terminu z powodu
globalnego kryzysu wywołanego przez
COVID19. Pandemia spowodowała serię
szybkich zmian, a my odczekaliśmy jakiś czas,
aby zapewnić, że raport będzie zawierał pełen
przegląd informacji: analizę przeszłości, wgląd
w teraźniejszość i perspektywę na przyszłość.
Nareszcie nadszedł czas, aby przekazać
Państwu niniejszy raport i mieć nadzieję, że
znajdą w nim Państwo niezbędne odpowiedzi.
Na początku 2020 r. światowa gospodarka
znalazła się na rozdrożu. Jednak jesteśmy
przekonani, że niniejszy dokument pomoże
nam wszystkim w przeprowadzeniu gospodarki
pomorskiej przez niespokojne wody dzięki
rozwojowi naszych przedsiębiorstw i osiąganiu
nowych szczytów.

Marcin Grzegory
Deputy Director/ Investor’s
Spokesperson, Invest in Pomerania

Raport BSS - Trójmiasto 2020

4

ZATRUDNIENIE W SEKTORZE
W zeszłym roku osiągnęliśmy kamień milowy,
ponieważ ogólne zatrudnienie w sektorze
przekroczyło „magiczną” liczbę 30 tysięcy FTE,
co zdaniem wielu ekspertów stanowi punkt
zwrotny dla BSS w danej lokalizacji w Europie.
Mniej więcej w tym momencie sektor staje się
„samowystarczalny” pod względem
funkcjonowania w środowisku biznesowym w
jednej lokalizacji.

Raport ABSL „Sektor nowoczesnych usług
biznesowych w Polsce 2020” ocenia siłę
roboczą BSS w Trójmieście na prawie 28
tysięcy specjalistów zatrudnionych w badanych
spółkach. Należy jednak zauważyć, że nasz
raport zawsze ma na celu pomiar ogólnego
zatrudnienia w oparciu o profile talentów
zatrudnionych w ramach procesów, badając
nawet centra w ramach których jest
zatrudnionych 10 lub więcej etatów. Pracując
lokalnie i obserwując z bliska działalności
każdej skali, zbadaliśmy wiele mniejszych
operacji informatycznych lub operacji BSS w
przedsiębiorstwach z innych sektorów
gospodarki. Łączne zatrudnienie w tych
operacjach wynosi ok. 2100 etatów.
W 2019 r. Sektor w Trójmieście zwiększył
zatrudnienie o 8%, a ogólnie w latach 20112020 sektor wzrósł pięciokrotnie z 6 000 do
30 000 etatów.
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CENTRA
Około 64% ze 158 firm BSS w Trójmieście to
działalności IT/B+R, zatrudniające nieco ponad
połowę ogółu zatrudnionych w sektorze i
łącznie ponad 15 000 specjalistów. Przewagą
Trójmiasta pozostaje jednak niezwykle duża
liczba i rozmiar firm z branży badawczorozwojowej (16 przedsiębiorstw, średnio 239
etatów)

firm IT obecnych w bliskości dużych graczy
(>1000 etatów) takich jak Intel, State Street
Bank i Refinitiv, do których ostatnio dołączyli
w tej kategorii Nordea i PwC FCU, a tuż za nimi
przedsiębiorstwa „wagi średniej” (500-1000)
Bayer, SII i Lufthansa Systems.
W ubiegłym roku pojawiło się również 8
nowych i wiele re-inwestycji.

Średnie zatrudnienie na centrum w sektorze
wynosi 194 etaty i wzrosło nieznacznie - o 22
osoby. Wciąż jednak jest stosunkowo
niewielkie z powodu dużej liczby mniejszych
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ATUTY
Gdy sektor zyskuje dojrzałość, zaczyna
kształtować swój unikalny profil. Pomorze od
wieków jest bramą do Europy, budując siłę z
bliskości portów i szlaków handlowych.
Obecnie usługi biznesowe łączą tradycyjne
branże z przełomowymi technologiami i
procesami na najwyższym poziomie.
Ponadto dzięki obecności konkretnych
przedsiębiorstw dodajemy nowe specjalizacje,
dzięki którym lokalizacja wyróżnia się swoją
unikalnością.

Celem Invest in Pomerania jest stworzenie im
idealnych warunków do rozwoju, podniesienie
świadomości rynkowej, ułatwienie współpracy
ze środowiskiem akademickim, wspieranie
oddolnych inicjatyw, rozwój biznesowych
społeczności i przyciąganie talentów.
Przykładami tych działań są Aviation Hub,
aipomerania.com i Pomorskie Zatrudnia.

Sztuczna
inteligencja
4500 FTE*

Bezpieczeństwo
finansowe
4250 FTE*

w tym 2600 KYC&AML

Usługi morskie i
logistyczne
2700 FTE*

Lotnictwo
1300 FTE*

*ogólne zatrudnienie we wskazanych centrach
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KRAJE POCHODZENIA
Ciągły napływ inwestycji skandynawskich w
ciągu ostatnich kilku lat spowodował, iż
państwa skandynawskie zdetronizowały USA
pod względem liczby firm FDI (35 do 28, a
Wielka Brytania/IRL uzyskały brąz - 9). Polskie
przedsiębiorstwa szczycą się 46 centrami.
Niemcy (7) i Francja (5), choć nie są
reprezentowane tak licznie, to jednak przez
duże centra i silne marki.

Potencjalnymi pretendentami, których należy
bacznie obserwować, są Japonia (4) i Indie (3).

Rośnie wciąż nasza obecność w USA, którą
wzmacniamy intensywnie od 2017r.
Nawiązanie relacji z inwestorami i doradcami
biznesowymi w Nowym Jorku, Los Angeles,
Houston, Buffalo, Orlando i Jacksonville

podczas uczestnictwa i reprezentowania
Pomorza i Polski na międzynarodowych
konferencjach i wydarzeniach biznesowych to
dopiero początek trwałego pomostu
współpracy.
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Jednak pod względem liczby zatrudnionych
etatów przodują przedsiębiorstwa
amerykańskie (9990 etatów), następne są
państwa nordyckie (4580 etatów) i Niemcy
(2400 etatów).
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JĘZYKI
Jak w każdym innym dużym mieście, język
angielski jest językiem biznesu i jest używany
przez 141 centrów, natomiast na drugim

miejscu plasuje się język niemiecki (37 w
porównaniu z „tylko” 7 niemieckimi
przedsiębiorstwami w tym sektorze).

Refinitiv pozostaje rekordzistą z 30 językami, a
PwC oferuje blisko 28 języków. Niedaleko
znajdują się Wipro (19), Bayer (18), AirHelp
(17) i GetResponse (17).

Mamy również wiele centrów wielojęzycznych.
W 10 centrach mówi w 9 lub więcej językach.
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POWIERZCHNIA BIUROWA
Trójmiasto zajmuje 4 miejsce w kategorii
powierzchni biurowych w Polsce, ale
zdecydowanie jednych z najlepiej
skomunikowanych. Rozwój jest napędzany
rosnącymi centrami biznesowymi (rys. 1)
rozwijanymi głównie w pobliżu węzłów
transportu publicznego.

równa 61100 m2 należy w zdecydowanej
większości do lokalnych deweloperów, którzy
stanowią trzon rynku.
Dynamiczny wzrost wielu najemców wagi
średniej i ciężkiej spowodował tymczasowy
spadek wskaźnika pustostanów do 6% (w
porównaniu do ok 10% w poprzednich latach).

Na ogólny wzrost o 8% wskazują budynki takie
jak Alchemia Neon, Heweliusz 18 i Officyna.
Oddana do użytku powierzchnia biurowa

Źródło: Olivia Star

Źródło: torus.prowly.com
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Źródło: 3tofficepark.pl

Źródło: garnizon.pl
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Źródło: cityspace.pl

To wąskie gardło było jednak krótkotrwałe i
sprawa została rozwiązana do końca 2019 r. W
chwili obecnej szacuje się, że w Trójmieście
przygotowywane jest około 213600 m2
powierzchni biurowej klasy A i A +, w
odniesieniu do których można zauważyć kilka
wyraźnych trendów (rys. 2):
1.Dalszy rozwój głównych centrów biurowych,
zlokalizowanych w Gdańsku-Oliwie (OBC,
Torus, Skanska)
2.Odrodzenie gdyńskiej lokalizacji wokół ulicy
Łużyckiej (SGPM, Vastint)
3.Przesunięcie w kierunku Gdańska Śródmieścia i Młodego Miasta (Echo, Torus,
Inopa) ze stałym wzrostem Wrzeszcza (Hossa)
4. Potwierdzenie dalszego rozwoju Airport
City.
Lokalizacje 1-3 są strategicznie
rozmieszczone wzdłuż ‘kręgosłupa’ miasta,
idąc za liniowym charakterem aglomeracji i
jeszcze bardziej rozciągają ruch uliczny
odciążając go. Z drugiej strony Airport City
stanowi alternatywę oddaloną od centrum
aglomeracji.

Biorąc pod uwagę projekty w budowie, nawet
przy fluktuacjach związanych z COVID na
rynkach światowych, zasoby biurowe
Trójmiasta najprawdopodobniej osiągną 1 mln
m2 w ciągu najbliższego roku, jednocześnie
napędzając ciągłą restrukturyzację miast i
modernizację infrastruktury, z równoległym
dynamicznym rozwojem nieruchomości
mieszkalnych.
Należy również zauważyć bardzo wyraźny
wpływ na układ urbanistyczny i planowanie, w
którym duży nacisk kładzie się na najbardziej
wydajne dzielnice wielofunkcyjne, takie jak
gdyński Waterfront, gdański projekt ‘DOKI’ i
rozwijający się z powodzeniem Garnizon.

2

4

1

3

Ikonki wykonane przez Freepik - www.flaticon.com
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NASZE NARZĘDZIA
Od samego początku IIP nie tylko wierzyło w
tworzenie i dostarczanie skutecznych narzędzi
przyciągających inwestorów i bezpośrednie
inwestycje zagraniczne, ale także w
zapewnianie solidnego wsparcia w osadzeniu
się w lokalnej gospodarce.
Dekada doświadczeń pokazała nam, że
zdobywanie inwestorów to jedno. Równie
ważny jest rozwój lokalnego ekosystemu, aby
mógł on rosnąć harmonijnie i napędzać rozwój
przedsiębiorstw. Uważamy, że wciąż uczymy
się i modyfikujemy formułę, ale mamy już
sukcesy, co widać po inwestycjach w regionie.
Liczy się pierwsze wrażenie! Właściwy start
wiele znaczy. Oznacza on dopasowanie do
odpowiednich dostawców i instytucji. Oznacza
on ustalenie właściwej wizji tego, co należy
osiągnąć lokalnie. Oznacza on również silną
pozycję lokalnego centrum w ramach
międzynarodowej hierarchii przedsiębiorstwa. I
zdecydowanie oznacza pozyskanie
odpowiednich ludzi, aby mogli stworzyć
dynamiczny zespół ale nie tylko.
W ramach naszego wsparcia inwestorskiego
Invest in Pomerania zapewnia pomoc w
ogłoszeniu inwestycji, gwarantując doskonałą
ekspozycję marki i budząc zainteresowanie
mediów oraz środowisk akademickich. Region
jednakże wciąż wzrasta, wraz z nim zmieniają
się także potrzeby pomocowe. Opracowaliśmy
więc dwa nowe narzędzia w celu zwiększenia
naszego zaangażowania:
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1. Pomorskie Zatrudnia: to inicjatywa pod
egidą Live more. Pomerania. Pierwsza tego
typu (w Polsce) platforma rekrutacyjna
prowadzona w oparciu o profile pracownicze,
skierowana do wszystkich osób
niemieszkających ani niepracujących na
Pomorzu. Uruchomiona w trzecim kwartale
2019 roku, jest używana przez ponad 40
partnerów korporacyjnych (liczba ta rośnie
każdego dnia). Wskazując najatrakcyjniejsze
miejsca pracy w regionie, platforma ta
dysponuje kilkoma tysiącami aplikacji oraz
zdrowym i silnym potencjałem talentów.
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2. Pakiet Employer Brandingowy: Obejmuje
projektowanie i przeprowadzanie
ekskluzywnych kampanii intensywnego
budowania marki dla konkretnego partnera,
aby spełnić jego określone kryteria. Został on
zainicjowany w 2019 r., ale już rośnie w siłę.

W sezonie 2019/2020 Live more. Pomerania i
Invest in Pomerania testują wiele nowych
rozwiązań, w tym liczne partnerstwa,
ulepszone zasięgi, obecność w większej liczbie
wydarzeń, dodatkowe funkcje redakcyjne oraz
wiele innych. Pomimo #newnormal przełom lat
2020/2021 zapowiada się ekscytująco.

Rozmowa o budowaniu spójnego ekosystemu
byłoby niepełne bez wspomnienia o Live more.
Pomerania: Kampania została rozpoczęta w
2018 roku i ma rozpropagować walory życia,
pracy i nauki na Pomorzu aby przyciągnąć
potencjalnych kandydatów. Szybko stała się
rozpoznawalną, angażującą marką, uznaną
przez naszych partnerów za świetne narzędzie
do budowy marki.

Raport BSS - Trójmiasto 2020
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PRZYSZŁOŚĆ
Podczas gdy Państwo zapoznają się z
niniejszym raportem, pierwsza fala SARS
COVID-19 cofa się i od kilku tygodni
europejska gospodarka „odmarza” tak szybko i
stabilnie, jak to możliwe. Polska znalazła się w
gronie krajów, które bardzo szybko i silnie
przeciwdziałały wirusowi wszelkimi
dostępnymi środkami, a na jej mapie Pomorze
należy do regionów najzdrowszych i najmniej
dotkniętych pandemią.
Tak - niniejszy raport ma na celu opisanie
2019r., jednak obecna sytuacja stanowi
bezprecedensowy zwrot w światowej
gospodarce i sposobie myślenia.
Tak - po koniec stycznia przewidywano, że rok
2020 będzie jednym z najbardziej udanych lat
dla BSS w Trójmieście, z 5 inwestycjami i
dwiema re-inwestycjami zatwierdzonymi do
ogłoszenia w pierwszej połowie roku.
Tak - z powodu pandemii prawie wszystkie te
plany (w tym niniejszy raport) zostały odłożone
na półkę, ponieważ przedsiębiorstwa weszły w
tryb awaryjny - lockdown.
Nie - żadna z potwierdzonych inwestycji nie
została wycofana. Wszyscy potwierdzili, że
czekają na odpowiedni czas, aby rozpocząć
rekrutację do swojego pierwotnego zespołu
podstawowego, planując to na III lub IV kwartał
2020 r. W międzyczasie branża BSS doznała
zasadniczo najmniejszego ograniczenia
zatrudnienia pośród wszystkich głównych
sektorów biznesowych.
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W rzeczywistości 86% największych
pracodawców w tym sektorze potwierdziło, że
nie zaprzestało rekrutacji lub wznowi ją w
drugiej połowie roku.
Spodziewamy się, że długofalowo dojdzie do
kłopotów wynikających ze zmian na rynkach
światowych. Mogą wystąpić potencjalne cięcia
etatów, ale nie widzimy trwałych negatywnych
skutków na dużą skalę. Wynika to przede
wszystkim z faktu, że sektor usług wspólnych
jest silny, wspiera IT, finanse, bezpieczeństwo,
HR i wiele innych branż.
Jako jeden z niewielu sektorów, który
dostosował się do pracy z modelu home office
bez uszczerbku dla prowadzonych procesów,
sektor BSS udowodnił, że zastosowanie tego
modelu (w jakiejkolwiek formie) może być
podstawowym rozwiązaniem w obliczu
podobnych zdarzeń. Krótko mówiąc - to już nie
jest kwestia preferencji. Jeśli chcesz
zwiększyć szanse na przetrwanie swojego
przedsiębiorstwa, musisz zacząć poważnie
rozważać outsourcing lub jak najszybciej
wpisać się w sektor nowoczesnych usług dla
biznesu. Właściwe pytanie brzmi: jak i gdzie?
Jak ta sytuacja wpłynie na kształt i wielkość
pomorskiego BSS? Sposób, w jaki cały kraj
poradził sobie ze wydajnością procesów i
zrównoważonym rozwojem biznesu w obliczu
kryzysu, stawia nas w czołówce docelowych
lokalizacji dla założenia przedsiębiorstwa.
Utrzymujemy wyjątkowy stosunek ceny do
jakości, możliwość tworzenia operacji na
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duża skalę i wysoko wykwalifikowaną siłę
roboczą, która nie tylko zapewnia
profesjonalną jakość, ale także zapewnia
niezbędny rozwój i innowację w każdym pionie
operacyjnym.
Ugruntowana silna pozycja Trójmiasta wśród
wiodących lokalizacji w Polsce i Europie
Środkowo-Wschodniej została dodatkowo
wzmocniona przez niewielkie skutki COVID-19 i
potwierdzona w późnowiosennym raporcie
ABSL BSS 2020 (najlepsza lokalizacja do
inwestowania) a nade wszystko 4 miejscem w
kategorii fDi Intelligence X TNW i „Top Tech
Cities of the future”.
Liczne inwestycje i gwałtownie rosnąca liczba
miejsc pracy w ciągu ostatniej dekady
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zaowocowały na Pomorzu bezprecedensowo
niskim bezrobociem. Kłopot ten ulega
rozwiązaniu z powodu cięć w wielu sektorach
gospodarki, które uwolniły znaczną liczbę
specjalistów o różnorodnych talentach,
gotowych do zatrudnienia przez obecnych i
potencjalnych inwestorów.
Dzięki wspólnym wysiłkom wszystkich
partnerów, zarówno biznesowych, jak i
publicznych, inicjatywa Invest in Pomerania
będzie nadal stosować nowe sposoby
czynienia tego regionu jeszcze lepszym
miejscem do inwestowania, życia i
prosperowania. Bardzo dziękujemy że
jesteście z nami - zaglądajcie na nasze kanały
i wypatrujcie dalszych dokumentów i raportów.
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