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Sektor handlowy

Rynek handlowy w 2018 roku

Według prognoz GUS 
odnotowany w ostatnich 
latach powolny spadek 
liczby ludności (ok. 0,2% 
w ciągu ostatnich 5 lat), 
przyspieszy w perspektywie 
najbliższych lat. Prognoza 
na 2030 rok jest na poziomie 
37,2 mln.

Dzięki wciąż poprawiającej się 
sytuacji na rynku pracy oraz 
programom socjalnym, siła 
nabywcza w ciągu ostatnich 
5 lat wzrosła o ponad 15%. 
W najbliższej przyszłości 
oczekiwany jest dalszy wzrost 
tej wartości.

O 62 nowe obiekty zwiększyła się 
liczba centrów handlowych  
w ciągu ostatnich 5 lat. Ich łączna 
powierzchnia wyniosła ok. 1,4 
mln mkw. GLA. Najwięcej nowych 
obiektów powstało w miastach 
poniżej 100 tys. mieszkańców. 
Podaż ta stanowiła ok. 1/3 podaży 
nowych centrów handlowych  
w tym czasie.

Potencjał zakupowy, czyli zestawienie 
siły nabywczej z zasobami powierzchni 
handlowej, w ostatnich latach nieznacznie 
zmniejszył swoją wartość (o ok. 2%). 
Spadek potencjału jest wynikiem silnego 
wzrostu krajowych zasobów powierzchni 
(o prawie 21%, czyli o ponad 2,5 mln 
mkw. GLA).

Liczba  
ludności

Siła nabywcza*
(EUR per capita)

Liczba centrów  
handlowych

Potencjał zakupowy
(EUR/mkw.)

  Zasoby powierzchni handlowej  

14,8 mln mkw.

38 433 558

7 228 EUR 

434

10 392 EUR/mkw. GLA

(mkw. GLA/1 000 mieszkańców)

538

Nasycenie powierzchnią handlową  
190

WARSZAWA

1 764 615 13 535
34 15 090

WROCŁAW

638 586 10 412
15 10 984

KRAKÓW

767 348 9 531
15 10 771

OLSZTYN

173 070 8 660
5 9 526

ŁÓDŹ

690 422 8 918
13 9 402

KIELCE

196 804 8 423
4 9 349

ZIELONA  
GÓRA

139 819 8 765
5 9 287

BYDGOSZCZ

352 313 7 974
8 8 042

SZCZECIN

403 883 8 745
10 8 967

BIAŁYSTOK

297 288 7 436
6 8 588

TORUŃ

202 562 8 028
4 9 064

KATOWICE

296 262 10 450
8 7 566

GORZÓW  
WIELKOPOLSKI

124 295 7 626
6 7 474

POZNAŃ

538 633 10 742
18 7 410

GDAŃSK

464 254 9 220
14 6 679

RZESZÓW

189 662 7 917
8 5 853

LUBLIN

339 850 8 314
13 5 674

OPOLE

128 140 9 112
6 5 517

* Źródło danych: GFK Polonia

Polska
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Zasoby nowoczesnej powierzchni 
handlowej w Polsce

Na koniec 2018 roku zasoby powierzchni handlowej 
w Polsce wynosiły 14,8 mln mkw. GLA. Dominującym 
formatem są nadal tradycyjne centra handlowe, których 
sumaryczna powierzchnia przekroczyła 10,7 mln mkw. 
GLA. W Polsce działają obecnie 434 galerie, na które 
przypada 72% całkowitych zasobów powierzchni 
handlowej. Pozostałe formaty centrów handlowych, 
czyli parki handlowe (84 obiekty) o łącznej powierzchni 
ponad 1,1 mln mkw. GLA oraz centra wyprzedażowe 
(15 obiektów) o łącznej powierzchni wynoszącej 
niemal 270 tys. mkw. GLA, reprezentują w sumie ok. 
10% rynku powierzchni handlowej. Pozostałe 18% 
powierzchni handlowej, czyli niemal 2,7 mln mkw., 
zlokalizowane jest w wolnostojących obiektach branży 
spożywczej, meblowej, dom i ogród oraz hurtowni 
ogólnospożywczych (cash & carry).

Ponad połowa powierzchni handlowej zlokalizowana 
jest w ośmiu największych aglomeracjach, jednak ich 
udział w łącznych zasobach zmniejszył się z 77% w 2000 
roku do 56% obecnie. Dynamiczny przyrost powierzchni 
handlowej notują natomiast miasta liczące od 50 do 100 
tys. mieszkańców oraz poniżej 50 tys. mieszkańców – ich 
udział wzrósł w tym czasie z 5% do 17%. W 2019 roku 
udział tych lokalizacji zwiększy się do 19%, podczas 
gdy miasta z liczbą mieszkańców w przedziale 100-200 
tys. oraz 200-400 tys. mieszkańców utrzymają udział 
w łącznych zasobach na poziomie odpowiednio 14% 
i 12%.

72%

18% 8% 2%

Centra 
handlowe

Parki 
handlowe

Centra 
wyprzedażowe

Obiekty 
wolnostojące

Wyk. 1 | Powierzchnia handlowa w Polsce 
w podziale na formaty
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Wyk. 2 | Nowoczesna powierzchnia handlowa 
w podziale na wielkość miast

Wyk. 3 | Roczna podaż powierzchni handlowej w Polsce
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Od trzech lat obserwujemy spadek tempa przyrostu 
nowej powierzchni handlowej. Aktualnie utrzymuje się ono 
na poziomie ok. 3% rocznie, co oznacza, że w ostatnich 
latach oddaje się do użytku ok. 465 tys. mkw. nowej 
powierzchni handlowej rocznie (457 tys. mkw. w 2018 
roku). Ubiegłoroczna podaż była o prawie jedną czwartą 
mniejsza od średniej z lat 2013-2015, która wynosiła 
613 tys. mkw. W tym samym czasie dynamika wzrostu 
sprzedaży detalicznej utrzymywała się na stabilnym 
poziomie 6-7%.

Rosnąca podaż powierzchni handlowej przekłada się 
bezpośrednio na wskaźnik nasycenia powierzchnią 
handlową. W ubiegłym roku średni poziom nasycenia 
dla Polski wzrósł do 386 mkw. na 1 000 mieszkańców, 
a samą powierzchnią centrów handlowych do 280 
mkw. na 1000 mieszkańców. Najbardziej nasyconymi 
rynkami są nadal największe aglomeracje, których 
poziomy nasycenia ponad dwukrotnie przekraczają 
średnie krajowe wskaźniki i w przeliczeniu na 1000 
mieszkańców osiągają wartości wynoszące 834 mkw. 
dla powierzchni ogółem i 595 mkw. dla powierzchni 
w centrach handlowych. Miasta liczące 200-400 tys. 
oraz 100-200 tys. mieszkańców charakteryzują się 
podobnymi wskaźnikami nasycenia, które wynoszą 
odpowiednio 700 mkw. i 680 mkw. na 1000 mieszkańców 
dla powierzchni ogółem oraz 523 mkw. i 510 mkw. 
dla powierzchni centrów handlowych. Najniższe 
wskaźniki nasycenia odnotowują miasta poniżej 100 tys. 
mieszkańców, co zachęca inwestorów i deweloperów 
obiektów handlowych do większej aktywności na tych 
rynkach. Jednak to najmniejsze miasta (poniżej 50 tys. 
mieszkańców) charakteryzują się wciąż niższymi od 
średniej krajowej wartościami wskaźników, które wynoszą 
odpowiednio 372 mkw. dla powierzchni ogółem i 252 
mkw. dla powierzchni centrów handlowych – to o 5% 
i 10% poniżej średniej krajowej. Jeśli jednak planowane 
inwestycje handlowe, głównie w postaci małych parków 
handlowych, zostaną zrealizowane, to również i te ośrodki 
w najbliższych dwóch latach nasycą się powierzchnią 
handlową.
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Zasoby powierzchni handlowej
Sprzedaż detaliczna towarów ogółem (ceny stałe)
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Wyk. 4 | Sprzedaż detaliczna w Polsce
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Wzrost powierzchni handlowej (r.d.r.)

Wzrost sprzedaży detalicznej (r.d.r.)

%

Wyk. 5 | Dynamika wzrostu sprzedaży detalicznej

Wyk. 7 | Nasycenie powierzchnią handlową (mkw. GLA/1 000 mieszkańców)
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Sektor handlowy

Wyk. 6 | Nasycenie powierzchnią handlową 
i potencjal zakupowy w Polsce

264 319 386

Nasycenie 
(mkw. GLA/1 000 mieszkańców)

Potencjał zakupowy 
(EUR/mkw. GLA)

11 200 10 600 10 400

2010 2015 2018

Źródło danych: GUS

Źródło danych: Oxford Economics

Źródło danych: GFK Polonia
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Podaż 2018

W 2018 roku na rynek dostarczono 457 tys. mkw. GLA 
powierzchni handlowej. Na ten wolumen składa się:

 ■ 26 nowych obiektów handlowych o łącznej 
powierzchni prawie 364 618 mkw. GLA;

 ■ 11 zakończonych rozbudów, które sumarycznie 
dostarczyły na rynek 67 600 mkw. GLA;

 ■ 4 obiekty typu mixed-use o łącznej powierzchni 
25 150 mkw. GLA.

Największymi obiektami oddanymi do użytku w 2018 roku 
są: Forum Gdańsk (62 000 mkw. GLA), Galeria Libero  
(45 000 mkw. GLA) w Katowicach, Gemini Park Tychy  
(36 000 mkw. GLA) i Nowa Stacja Pruszków (27 000 mkw. 
GLA). Najwięcej powierzchni dobudowano w centrum 
handlowym Platan w Zabrzu, a najbardziej spektakularne 
modernizacje i rozbudowy zakończono w warszawskich 
obiektach Atrium: Promenada, Targówek i Reduta. 
Zakończyła się też pierwsza faza rozbudowy centrum 
handlowego Janki, w wyniku której na rynek dostarczono 
10 tys. mkw. GLA. W sumie rozbudowy odpowiadają  
za 15% ubiegłorocznej podaży.

Centra handlowe 
- nowe

Centra handlowe 
- rozbudowy

Obiekty typu 
mixed-use

Parki handlowe 
- nowe

Parki handlowe 
- rozbudowy

Centra 
wyprzedażowe

Obiekty 
wolnostojące

53%

11%

5%

9%

4%

15%
3%

Wyk. 8 | Formaty powierzchni handlowej 
dostarczonej w 2018 r.

Aglomeracje
powyżej 400 tys.

Miasta 
200-400 tys.

Miasta 
100-200 tys.

Miasta 
50-100 tys.

Miasta 
poniżej 50 tys.

65%

4%

8%

5%

18%

Wyk. 9 | Lokalizacja powierzchni handlowej 
dostarczonej w 2018 r.

Tab. 1 | Największe obiekty handlowe  
otwarte w 2018 r.

Sumarycznie, najwięcej nowej powierzchni w 2018 roku 
oddano do użytku w formacie centrów handlowych, 
których zasoby wzbogaciły się o 293 400 mkw. GLA 
dzięki ukończeniu budowy 12 nowych centrów  
i 6 rozbudów. Na drugim miejscu znalazł się format 
parków handlowych, w których przybyło 58 418 
mkw. GLA w 7 nowych obiektach tego typu oraz 5 
rozbudowach. W 2018 roku powstało tylko jedno centrum 
wyprzedażowe – Smart Outlet Center w Bydgoszczy, 
a rynek wolnostojących magazynów handlowych 
powiększył się aż o 6 nowych obiektów o łącznej 
powierzchni 69 400 mkw. GLA. Coraz bardziej popularne 
w ostatnich latach komercyjne obiekty typu mixed-
use dostarczyły łącznie 25 150 mkw. GLA powierzchni 
handlowej.

Największe obiekty planowane na lata 2019-2020

Prawie 2/3 ubiegłorocznej podaży trafiło na rynki 
największych aglomeracji (297 tys. mkw. GLA), a prawie 
jedna czwarta (103 tys. mkw. GLA) na miasta poniżej 100 
tys. mieszkańców, w tym 18% na miasta najmniejsze 
liczące mniej niż 50 tys. mieszkańców.

Obecnie w budowie znajduje się ok. 570 tys. mkw. 
powierzchni handlowej, z czego 70%, czyli aż 400 tys. 
mkw., ma datę otwarcia zaplanowaną na 2019 rok. 
Dodatkowe 500 tys. mkw. powierzchni jest jeszcze 
na etapie planowania bądź projektowania. Warto tutaj 
zwrócić uwagę, że dwie trzecie obecnie budowanych 
i planowanych nowych obiektów będą stanowiły niewielkie 
obiekty (do 20 tys. mkw. powierzchni najmu) dwóch 
formatów: małe galerie i parki handlowe typu strip mall 
i convenience centres (centra wygodnych zakupów).

Obiekt Format Lokalizacja Powierzchnia (mkw.) Deweloper

Forum Centrum handlowe Gdańsk 62 000 Multi Poland

Galeria Libero Centrum handlowe Katowice 45 000 Echo Investment

Gemini Park Centrum handlowe Tychy 36 000 Gemini Holding

Nowa Stacja Centrum handlowe Pruszków / Aglomeracja warszawska 27 000 ECC

Leroy Merlin Gigamarket Obiekt wolnostojący Olsztyn 16 800 Leroy Merlin

Castorama Obiekt wolnostojący Poznań 13 100 Castorama

Koneser Mixed-use Warszawa 12 000 BBI Development /  
Liebrecht & Wood

Galeria Hosso Centrum handlowe Świebodzin 12 000 Grupa Hosso

Rondo Wiatraczna Centrum handlowe Warszawa 11 000 Dantex

Galeria Stella Centrum handlowe Cieszyn 11 000 InBap

WARSZAWA

Centrum handlowe

75 000 mkw.

I poł. 2019

Galeria Młociny

Format

Powierzchnia

Planowana data otwarcia

Obiekt

Mixed-use

24 000 mkw.

II poł. 2020

ArtN

NOWY TARG

Centrum handlowe

28 000 mkw.

II poł. 2019

Color Park

WIELICZKA

Centrum handlowe

26 000 mkw.

II poł. 2020

Galeria Wieliczka
Park handlowy

21 000 mkw.

II poł. 2020

Atut 

KRAKÓW
JAROSŁAW

Centrum handlowe

23 000 mkw.

I poł. 2019

Stara Ujeżdżalnia

NYSA

Centrum handlowe

19 000 mkw.

II poł. 2020

Dekada

CHEŁM

Centrum handlowe

17 500 mkw.

I poł. 2020

Galeria Chełm

GDAŃSK

Park handlowy

16 500 mkw.

I poł. 2019

Morski Park Handlowy 
(rozbudowa)

Centrum handlowe

16 500 mkw.

II poł. 2019

Galeria Srebrna

WEJHEROWO

Sektor handlowy
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Popyt na powierzchnię handlową 
w 2018 roku

Popyt na powierzchnię handlową w 2018 roku 
utrzymywał się na stabilnym poziomie. Nowo dostarczoną 
powierzchnię oraz zwalnianą przez operatorów 
wycofujących się z Polski lub będących w trakcie 
procesu optymalizacji zajmują branżowi konkurenci 
oraz sieci, które znajdują się na etapie dynamicznej 
ekspansji. Reprezentują oni wszystkie branże i formaty. 
Oprócz otwartych w ubiegłym roku sześciu tradycyjnych, 
wielkopowierzchniowych magazynów meblowych 
i hipermarketów budowlanych (Agata Meble, Leroy 
Merlin i Castorama), branżę homeware reprezentują 
otwarcia kilku obiektów mniejszego formatu (m.in. nowy 
koncept sklepu IKEA w Blue City, dziewięć sklepów 
Bricomarche) oraz nowi gracze na rynku home&deco (Mr 
Price Home i Karaca). Również sieci spożywcze dobrze 
znane polskiemu klientowi, takie jak Carrefour, Netto 
i Biedronka, dopasowują swoje koncepty do rosnących 
wymagań tej branży. Sektor dyskontowy w 2018 roku 
powiększył się o kilku nowych graczy, m.in. Dealz, Tedi, 
Action. Jednak najwięcej nowych marek odnotowano 
w branży moda i dodatki oraz restauracje. W sumie 
w 2018 r. na polskim rynku pojawiło się 30 nowych marek. 
Dodatkowo kilka istniejących już sieci wprowadziło 
nowe koncepty swoich sklepów. Liczba nowych marek 
wchodzących na polski rynek pozostaje stabilna już od 
kilku lat, oscylując wokół 30. Podobnie jest z markami, 
które wycofują się z Polski. W ostatnim roku odnotowano 
8 takich przypadków, dokładnie tyle samo, ile w latach 
poprzednich. W sumie w ciągu ostatnich 5 lat do Polski 
weszły 154 nowe marki, podczas gdy w tym samym 
czasie wycofało się 31. Świadczy to o atrakcyjności 
polskiego rynku handlowego, który postrzegany jest jako 
rynek o ciągle dużym potencjale, zwłaszcza w kontekście 
płytkiego rynku najemców.

2014 2015 2016 2017 2018

Liczba nowych marek na rynku
Liczba marek wycofanych z rynku

36

5

32

4

26

6

30 30

8 8

Wyk. 10 | Liczba nowych marek oraz 
wycofanych z rynku
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Wyk. 11 | Nowe sieci wg branż

Czynsze

Ten obszar rynku handlowego najlepiej ilustruje 
zróżnicowanie rynku pod kątem atrakcyjności 
powierzchni i potencjału handlowego lokalizacji, 
zwłaszcza w ostatnim czasie, wskazujące jednocześnie 
na trend rosnącej polaryzacji. W najlepszych, wiodących 
galeriach stawki czynszu prime (najlepiej usytuowane 
lokale o powierzchni 100-150 mkw., przeznaczone 
dla kategorii moda i dodatki) osiągają co najmniej 
dwukrotnie wyższe wartości niż w pozostałych obiektach 
na poszczególnych rynkach. Obiekty o słabszej pozycji 
rynkowej znajdują się pod silną presją obniżania stawek 
najmu, głównie ze względu na rosnącą konkurencję 
ze strony sklepów stacjonarnych, zmiany przepisów 
regulujących funkcjonowanie rynku (zakaz handlu 
w niedzielę) oraz dwucyfrowe tempo ekspansji sektora 
e-commerce.

30 50 70 90 110 130 150

Szczecin

Kraków

Kon. Katowicka

Wrocław

Poznań

Łódź

Trójmiasto

Warszawa
pozostałe obiekty

Warszawa
wiodące obiekty

EUR/mkw.

Wyk. 12 | Czynsze prime – centra handlowe

 Trendy  
 rynkowe 

 ■ Optymalizacja sieci handlowych – coraz więcej sieci 
pozbywa się nierentownych lokalizacji (m.in. Duka, 
C&A, Piotr i Paweł), koncentrując się na wzroście 
rentowności najlepszych placówek.

 ■ Rosnący udział sektora e-commerce w każdej branży 
handlowej – według najnowszych danych wartość 
sprzedaży detalicznej w kanale on-line wyniosła 
w Polsce 50 mld zł w 2018 roku. Liczba sklepów 
internetowych wzrosła w ostatnim czasie prawie 
o dwa tysiące dzięki nie tylko dążeniu do większej 
wygody przy dokonywaniu zakupów (na kanapie, bez 
kolejek), ale także dzięki wprowadzeniu zakazu handlu 
w niedziele.

 ■ Rosnący udział rozrywki i gastronomii w galeriach – 
mniej tradycyjnego handlu, a coraz więcej rozrywki 
różnego typu (kina, restauracje, kluby fitness, eventy).  
W najnowszych obiektach, m.in. w niedawno otwartej 
Galerii Libero, rozrywka i gastronomia zajmują już 20% 
dostępnej powierzchni. 

 ■ Coraz więcej małych, kameralnych obiektów typu 
convenience oraz mixed-use – ze względu na wygodę 
codzienne zakupy robimy tam, gdzie mieszkamy lub 
pracujemy.

 ■ Rosnące obroty galerii przy malejącej odwiedzalności – 
wyjście do galerii handlowej nie wiąże się tylko z chęcią 
spędzenia tam wolnego czasu, lecz także z zakupami.

 ■ Wzrost konkurencyjności na rynku powierzchni 
handlowej – coraz więcej zmian jakościowych 
powierzchni, a więc modernizacji, przebudów oraz 
nowych konceptów i formatów, na które decydują 
się najemcy, aby przyciągnąć jak największą liczbę 
klientów.

Sektor handlowy Sektor handlowy

Szymon Łukasik
Head of Retail 

 Okiem eksperta                     

Niewątpliwie największą zmianą, która nastąpiła w 2018 r., było 
wprowadzenie zakazu handlu w niedziele. Wbrew początkowym 
oczekiwaniom, najbardziej dotknął on tych, których miał wspierać 
– małych przedsiębiorców ze stacjonarnymi sklepami. Duże sieci 
i największe obiekty handlowe zanotowały wzrost obrotów, mimo 
iż nie był aż tak imponujący jak we wcześniejszych latach. Na rynku 
dynamicznie rozwijają się sieci dyskontowe i to nie tylko w segmencie 
spożywczym, ale też odzieżowym i wyposażenia wnętrz. Sieci, które 
koncentrują się na największych rynkach, zwolniły nieco tempo 
ekspansji ze względu na nasycenie ich swoją obecnością i skupiają się 
na optymalizacji i podejmowaniu strategicznych decyzji dotyczących 
przedłużeń umów i dalszego rozwoju. Wszyscy uważnie obserwują rynek 
operatorów spożywczych, a w szczególności hipermarketów. Wygląda 
na to, że w najbliższych latach nastąpi tu wiele zmian, które odczują 
wszyscy najemcy i wynajmujący na rynku. Działania podejmowane 
na rynku handlowym zarówno przez najemców, jak i wynajmujących 
mają na celu wyróżnienie się oraz przyciągnięcie uwagi konsumentów 
i inwestorów”.

Magdalena Sadal
Head of Retail Research & Advisory 

 Okiem eksperta                     

Najlepsze centra handlowe, czyli te najlepiej zlokalizowane, z najszerszą 
ofertą handlowo-rozrywkową oraz z najwyższymi wskaźnikami 
odwiedzalności, utrzymują swoje dominujące pozycje dzięki m.in. 
zunifikowanej strategii najmu prowadzonej przez właścicieli w ramach 
portfela nieruchomości. Do tej grupy aspirują obiekty, które niedawno 
przeszły znaczące modernizacje i rozbudowy. Natomiast centra 
o słabszej pozycji rynkowej konkurują między sobą o pozyskanie lub 
zatrzymanie atrakcyjnych najemców, co z kolei przekłada się na niższe 
stawki najmu w tym segmencie rynku”.
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Wyk. 13 | Wolumen transakcji inwestycyjnych 
w sektorze handlowym

W warunkach niewystarczającej podaży atrakcyjnych 
nieruchomości handlowych na rynku inwestycyjnym 
w Polsce, ustanowiony został precedens, jakim było 
odnotowanie stopy kapitalizacji na poziomie poniżej 
5%, czyli najniższym poziomie w historii, przy transakcji 
zakupu domów towarowych Wars Sawa Junior w centrum 
Warszawy przez Atrium European Real Estate. Była 
to także jedna z nielicznych transakcji dotyczących 
nieruchomości przy głównych ulicach handlowych stolicy. 
Stopy kapitalizacji dla najlepszych centrów handlowych 
utrzymują się na poziomie 5%, ale dla aktywów typu 
convenience, w tym parków handlowych, nie schodzą 
znacząco poniżej poziomu 8%.

Rynki Kapitałowe

Wolumen transakcji inwestycyjnych

Stopy kapitalizacji
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Wyk. 14 | Najlepsze stopy kapitalizacji w Polsce

 Okiem eksperta                       

Urszula Sobczyk
Co-Head of Valuation

 Okiem eksperta                       

Na podstawie projektów, które wycenialiśmy na koniec 2018 
roku, uważamy, że rynek handlowy jest w dobrej kondycji i brak 
jest generalnych trendów wskazujących na pogorszenie sytuacji 
najemców, spadek obrotów itp. Oczywiście mówimy tu o projektach 
ustabilizowanych i formatach spełniających współczesne oczekiwania 
klientów. W przypadku obiektów starszych i takich, które miały mniejsze 
lub większe problemy, przy braku działań ze strony wynajmujących 
mogą one tylko narastać z uwagi na coraz większe wymagania klientów 
oraz najemców. 

Na podstawie dokonanych wycen obiektów handlowych w Warszawie, 
jak i w miastach regionalnych, czy mniejszych miastach do 50 tys. 
mieszkańców, w okresie 2018/2017 dobrze prosperujące centra 
handlowe notowały wzrost obrotów średnio od 5% do 10%. Spadek 
obrotów dotyczył pojedynczych najemców z sektora gastronomii, 
czynsze w galeriach pozostały na stabilnym poziomie”.

Arkadiusz Bielecki
Co-Head of Valuation

W 2018 roku na inwestycyjnym rynku nieruchomości 
handlowych, które cieszyły się największym 
zainteresowaniem inwestorów zaraz po budynkach 
biurowych, zawarto transakcje o rekordowej wartości 
2,5 mld euro, co stanowiło 34% łącznych obrotów na 
całym rynku inwestycyjnym w Polsce. Największy wzrost 
aktywności inwestycyjnej odnotowano w pierwszym 
kwartale. Duży udział w tym miały dwie duże transakcje: 
zakup Portfela M1 przez Chariot Top Group od funduszy 
Ares, Axa i Apollo Rida za 1 mld euro oraz nabycie 
Galerii Katowickiej przez malezyjski fundusz Employees 
Provident Fund of Malaysia od firmy Meyer Bergman za 
300 mln euro. Dwa kolejne kwartały przyniosły znacznie 
słabsze wyniki. Wartość transakcji inwestycyjnych 
wzrosła jednak w czwartym kwartale, w którym nowego 
właściciela zyskał kompleks Wars Sawa Junior – była 
to jednocześnie największa transakcja dotycząca 
nieruchomości handlowych zawarta w Warszawie od 
czasu zakupu centrów handlowych Arkadia i Warszawa 
Wileńska w 2010 roku oraz Galerii Mokotów w 2011 roku 
przez Unibail-Rodamco.
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Transakcje portfelowe z udziałem kapitału pochodzącego 
z USA i RPA miały największy wpływ na wolumen 
transakcji inwestycyjnych na rynku nieruchomości 
handlowych w 2018 roku. Należy również odnotować 
dużą aktywność inwestorów z Malezji, co świadczy 
o coraz większym zaangażowaniu na polskim rynku 
kapitału azjatyckiego, oraz podmiotów z siedzibą 
w Luksemburgu, Holandii i Wielkiej Brytanii. Z kolei 
inwestorzy niemieccy byli najbardziej zainteresowani 
innymi kategoriami aktywów oraz mniejszymi obiektami 
handlowymi i w 2018 roku nie sfinalizowali dużych 
transakcji na rynku handlowym. 
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Najwięksi gracze 
i źródła kapitału

Tab. 2 | Największe transakcje inwestycyjne na rynku nieruchomości handlowych w 2018 r.

Nieruchomość Szacowana cena zakupu (mln EUR) Sprzedający Nabywca

Portfolio M1 1000,00 Apollo Rida / Ares / AXA Griffin Real Estate

Wars Sawa Junior 300,50 CBRE GI Atrium European Real Estate

Galeria Katowicka 300,00 Meyer Bergman Employees Provident Fund

Bainbridge Portfolio 110,00 Aerium Newbridge

Galeria Malta 100,00 Heitman / Neinver  Balmain

King Cross Poznań 91,10 KCM EPP

Aura Olsztyn 64,90 Rockspring NEPI Rockcastle

Rynki Kapitałowe

Niniejszy raport został opracowany przez ekspertów firmy Cresa Polska Sp. z o.o. oraz podmiotów współpracujących w oparciu o powszechnie dostępne 
dane i informacje, które zostały zweryfikowane wyłącznie w zakresie niezbędnym do potwierdzenia ich rzetelności, jednak nie badano ich prawdziwości ani 
autentyczności, tym samym Cresa Polska Sp. z o.o. nie udziela żadnych gwarancji i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody będące wynikiem 
decyzji podjętych w oparciu o treść i wnioski niniejszego raportu, który ma charakter wyłącznie informacyjny i nie może zastępować indywidualnych 
porad. Wszelkie prawa autorskie do raportu i jego poszczególnych elementów są zastrzeżone – jakiekolwiek wykorzystywanie komercyjne lub w celach 
promocyjnych w całości lub w części wymaga zgody Cresa Polska Sp. z o.o. udzielonej w formie pisemnej.

Paweł Nowakowski
Head of Capital Markets

 Okiem eksperta                         

Ubiegłoroczny wysoki poziom aktywności inwestycyjnej na rynku 
handlowym utrzyma się także w 2019 roku, do czego przyczyni się 
silny wzrost gospodarczy kraju, rosnący popyt konsumpcyjny i niskie 
stopy procentowe. Biorąc pod uwagę transakcje będące na etapie 
przygotowywania oraz w toku, łączny wolumen obrotów w bieżącym 
roku może być zbliżony do obserwowanych w latach wcześniejszych, 
a głównym czynnikiem wzrostu będą nadal transakcje portfelowe. 
Najlepsze nieruchomości handlowe w głównych aglomeracjach kraju 
pozostaną najbardziej pożądaną kategorią produktów inwestycyjnych. 
Jednak ze względu na ograniczoną podaż należy oczekiwać wzrostu 
zainteresowania inwestorów mniejszymi miastami. Stopy kapitalizacji 
utrzymają się na stabilnym poziomie”.
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