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Nowa podaż: 52 600 m kw.

Łączne zasoby powierzchni handlowej na koniec 1. kwartału 2018 r.:  

ponad 14,3 mln m kw.

Dwie nowe marki zadebiutowały na polskim rynku: Fissman i Dealz

Wciąż utrzymującym się trendem pozostają modernizacje, przebudowy  

i rozbudowy istniejących obiektów handlowych

Nadal obserwujemy rosnący udział oferty gastronomicznej  

i rozrywkowej w centrach handlowych 

Centra handlowe przestają być tylko miejscem zakupów,  

a stają się miejscem spędzania wolnego czasu

W budowie pozostaje ponad 500 000 m kw. powierzchni handlowej.  

Prawie 80% tej powierzchni zostanie oddane do użytku w bieżącym roku,  

z czego blisko 60% w największych aglomeracjach

Rośnie znaczenie mniejszych miast i miejscowości poniżej 100 tys. 

mieszkańców, na które przypadnie ponad 30% podaży nowej  

powierzchni handlowej zaplanowanej na rok 2018
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Po stosunkowo dużym wzroście 
podaży w ostatnich miesiącach 
2017 roku, w pierwszym kwartale 
bieżącego roku oddano do użytku 
zaledwie 52 600 m kw. 
powierzchni w trzech nowych 
centrach handlowych: Gemini Park 
o pow. 36 600 m kw. w Tychach, 
Galeria Rondo Wiatraczna, o pow. 
11 000 m kw. w Warszawie oraz 
Galeria Nad Potokiem o pow.  
5 000 m kw. w Radomiu.  
Na koniec pierwszego kwartału 
2018 roku łączne zasoby 
powierzchni handlowej w Polsce 
wyniosły 14,3 mln m kw.

Jednym z ważniejszych trendów 
na polskim rynku są modernizacje, 
przebudowy i rozbudowy 
istniejących centrów handlowych, 
co wynika ze starzenia się 
obiektów, zmieniających się 
oczekiwań klientów i coraz 
silniejszej konkurencji.  
W pierwszym kwartale 2018 roku 
zmodernizowane zostały między 
innymi Futura Park w Krakowie, 
Auchan Bydgoszcz i Arkady we 
Wrocławiu.

Rośnie także znaczenie oferty 
gastronomicznej i rozrywkowej  
w nowoczesnych centrach 
handlowych, które przestają już 
być jedynie miejscem zakupów,  
a stają się miejscem spędzania 
wolnego czasu. Centra handlowe, 
które w ostatnich miesiącach 
powiększyły lub zmodernizowały 
strefę restauracyjną to m. in.: 

Futura Park w Krakowie, Galeria 
Jurajska w Częstochowie, Auchan 
Bydgoszcz, Arkady we Wrocławiu, 
Tarasy Zamkowe w Lublinie. 
Udział najemców sektora 
“entertainment” i F&B  
w całkowitej powierzchni 
handlowej najlepszych obiektów 
sięga już nawet 20%.

Ponad 500 000 m kw. 
powierzchni handlowej jest 
obecnie w budowie, z czego 
prawie 80% zostanie oddanych  
do użytku w 2018 roku, przy czym 
blisko 60% w największych 
aglomeracjach. Na 2018 rok 
zaplanowano otwarcie między 
innymi centrów handlowych 
Forum Gdańsk (62 000 m kw.)  
i Galerii Libero w Katowicach  
(45 000 m kw.). Wzrost 
aktywności deweloperskiej mogą 
odnotować mniejsze miasta  
i miejscowości poniżej 100 tys. 
mieszkańców, na które przypadnie 
ponad 30% nowej podaży 
zaplanowanej na rok 2018.  
Są to rynki z dużym potencjałem 
zakupowym, na których nasycenie 
powierzchnią handlową 
najczęściej nie przekracza 500 m 
kw. / 1 tysiąc mieszkańców.

Z kolei wysokość nowej podaży  
w 2019 roku będzie niższa niż  
w 2018, głównie dlatego,  
że planowane jest otwarcie tylko 
jednego dużego centrum 
handlowego, Galerii Młociny  
w Warszawie o powierzchni 

71 000 m kw. Obecnie, obiekt  
jest już wynajęty w 75%.

Dużym wyzwaniem dla rynku 
handlowego w Polsce jest 
wprowadzenie częściowego 
zakazu handlu w niedziele oraz 
jego potencjalny wpływ na liczbę 
odwiedzających i wielkość 
obrotów.  
 
Wstępne dane wskazują na wzrost 
odwiedzalności centrów 
handlowych w czwartki, piątki  
i poniedziałki oraz spadek  
w soboty. Zarządzający zarówno 
centrami handlowymi, jak  
i relacjami z najemcami uważnie 
obserwują, jak będą zmieniać się 
zachowania klientów. Bardziej 
szczegółowa analiza będzie 
możliwa dopiero 4-6 miesiącach.

Zmiany dotyczące wprowadzenia 
częściowego zakazu handlu  
w niedziele mogą wpłynąć 
pozytywnie na e-commerce  
w Polsce, który już teraz 
dynamicznie się rozwija. 
Wzajemne uzupełnianie się 
kanałów sprzedaży internetowej  
i tradycyjnej jest istotnym 
trendem, do którego muszą 
dostosować się uczestnicy rynku. 
Rozwój handlu internetowego 
może być dodatkową szansą dla 
sieci handlowych na uzyskanie 
przewagi konkurencyjnej  
i zwiększenie lojalności klientów.

PODSUMOWANIE

Źródło: Cushman & Wakefield 
*w centrach handlowych zarządzanych przez Cushman & Wakefield
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Footfall trend 2017 vs 2018

2017 2018

GALERIA  
RONDO WIATRACZNA 
WARSZAWA, 11 000 M KW.

GALERIA  
NAD POTOKIEM 
RADOM, 5 000 M KW.

GEMINI PARK
TYCHY, 36 600 M KW.

OTWARCIA GALERII HANDLOWYCH W 1. KWARTALE 2018 R.

ODWIEDZALNOŚĆ CENTRÓW HANDLOWYCH 2017 VS. 2018*



Zasoby nowoczesnej powierzchni handlowej Obiekty handlowe o powierzchni najmu powyżej 5 000 m kw.,  wybudowane lub kompleksowo zmodernizowane po 1990 roku. 

Czynsz za najlepsze lokale „prime” Najwyższy czynsz za m kw. płacony miesięcznie za najbardziej atrakcyjne lokale o powierzchni ok. 100 m kw., wynajmowane  
przez operatorów z branży „moda” w najlepszych centrach handlowych.

Wskaźnik pustostanów Wskaźnik pustostanów monitorowany w segmencie centrów handlowych, centrów wyprzedażowych i parków handlowych  
w miastach powyżej 150 tys. mieszkańców.

Centrum handlowe Nowoczesny obiekt handlowy o powierzchni powyżej 5 000 m kw. powierzchni najmu, posiadający więcej niż 10 sklepów  
i cechujący się centralnym zarządzaniem.

Magazyn handlowy Wolnostojący obiekt handlowy o dużej powierzchni, zwykle użytkowany przez najemców z sektorów: dom i ogród, meble, 
elektronika, cash & carry, sport.

Park handlowy Centrum handlowe z kilkoma (min. 2) dominującymi wielkopowierzchniowymi najemcami kluczowymi wraz z towarzyszącymi  
im mniejszymi najemcami.

Centrum wyprzedażowe Zespół sklepów oferujących końcówki serii odzieży w sprzedaży detalicznej po obniżonej cenie.
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O Cushman & Wakefield

Cushman & Wakefield jest wiodącą na świecie firmą świadczącą usługi na rynku nieruchomości komercyjnych. 
Wspiera klientów w podejmowaniu decyzji wpływających na sposób, w jaki ludzie pracują, robią zakupy i spędzają 
wolny czas. Dogłębna znajomość rynków lokalnych oraz globalna perspektywa naszych 45 tysięcy pracowników  
w ponad 70 krajach, a także wykorzystanie unikalnej platformy nowoczesnych rozwiązań, pozwalają najemcom  
i inwestorom na optymalizację wartości nieruchomości. Cushman & Wakefield należy do grupy największych firm 
doradczych na rynku nieruchomości komercyjnych na świecie. Jej przychody są szacowane na 6 mld USD.  
Do najważniejszych usług świadczonych przez firmę należą pośrednictwo w wynajmie powierzchni, kompleksowe 
zarządzanie nieruchomościami, obsługa transakcji na rynkach kapitałowych, zarządzanie obiektami (C&W Services), 
globalna obsługa najemców, zarządzanie inwestycjami i aktywami (DTZ Investors) oraz usługi w zakresie realizacji 
projektów i inwestycji deweloperskich, reprezentacji najemców, wyceny i doradztwa. Więcej informacji na stronie 
www.cushmanwakefield.pl oraz na Twitterze: @CushWakeCE.
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