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Podaż 
Pod koniec I kw. 2015 r. całkowita podaż nowoczesnej powierzchni 

handlowej w Polsce wyniosła 12,47 miliona m2 i składała się z 

następujących formatów: centra handlowe - 8,89 miliona m2 (71%), parki i 

wielkopowierzchniowe magazyny handlowe – 3,39 miliona m2 (27%) oraz  

centra wyprzedażowe – 0,19 miliona m2 (1%). 

W I kw. ukończono budowę kilku nowych projektów, dzięki czemu podaż 

centrów handlowych wzrosła o 94 000 m2. Tylko jeden z nich, Tarasy 

Zamkowe w Lublinie (38 000 m2), to zbudowany całkowicie od nowa obiekt, 

podczas gdy pozostałą powierzchnię oddano do użytku w ramach 

rozbudowy istniejących centrów. Wśród nich znalazły się: CH Ogrody w 

Elblągu (rozbudowa o 22 000 m2), Magnolia Park we Wrocławiu (17 000 

m2), Atrium Copernicus w Toruniu (15 000 m2) oraz Rondo w Bydgoszczy 

(2 000 m2). 

 

 

 

 

 

 

 

Tarasy Zamkowe w Lublinie 

W każdym z powyższych przypadków wpływ otwarcia nowego obiektu miał 

różny wpływ na lokalne rynki nieruchomości handlowych. W Lublinie, 

udostępnienie klientom Tarasów Zamkowych, drugiego co do wielkości 

obiektu w mieście, zlokalizowanego w centralnym jego punkcie, znacząco 

zmienił dotychczasową geografię handlu.  

Dzięki najnowszej rozbudowie, powierzchnia najmu Magnolia Park we 

Wrocławiu przekroczyła 100 000 m2, dołączając jako czwarte centrum do 

grona tych, które mogą pochwalić się taką wielkością  (obok Manufaktury, 

Portu Łódź oraz Arkadii). Jednak w przeciwieństwie do nich, Magnolia Park 

potrzebowała aż czterech faz rozbudowy, aby osiągnąć tę wielkość, 

podczas gdy wymienione obiekty zostały od razu zrealizowane w obecnym 

kształcie.  

Dzięki otwarciu w I kw. rozbudowanej części Centrum Ogrody w Elblągu, 

jego powierzchnia najmu powiększyła się ponad dwukrotnie (obecnie ponad 

40 000 m2), a obiekt zyskał ponadlokalną siłę oddziaływania. Rozbudowa 

pozwoliła także na otwarcie w Elblągu bardzo pożądanych na tym rynku 

marek, m.in. TK Maxx, H&M czy New Yorker.  

Powiększenie o 15 000 m2 Atrium Copernicus zwiększyło jego 

konkurencyjność na wymagającym toruńskim rynku, sprawiając, że obiekt 

jest dziś największym centrum handlowym w mieście. Wśród nowych 

najemców znalazły się m.in. Cubus, Carry, Sephora i Jupi Park. 

Równolegle z centrami handlowymi, rozwija się także format parków 

handlowych. W I kw. otwarto dwa takie obiekty, oba o powierzchni 6 000 m2: 

Galeria Głowno i Era Park Wieluń. W Szczecinie klientom udostępniono 

natomiast nowy sklep z sektora „Dom i Ogród”. Bricoman o powierzchni 

8 000 m2 otwarto obok działającego już hipermarketu Tesco.  

Poziom pustostanów w największych miastach Polski oscyluje między 

niskim a umiarkowanym. Co zrozumiałe, najwyższy udział powierzchni 

niewynajętej charakteryzuje aglomeracje o największym współczynniku 

nasycenia powierzchnią handlową na 1 000 mieszkańców, czyli Poznań i 

Wrocław, gdzie dostępne lokale stanowią odpowiednio 4% i 3,2% istniejącej 

podaży. Na przeciwnym biegunie znajduje się Warszawa, w której wskaźnik 

pustostanów wynosi jedynie 1,4%.   

Wskaźnik pustostanów vs. nasycenie powierzchnią w   

centrach handlowych  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                      

Źródło: Nasycenie - JLL I kw. 2015, Pustostany - PRCH styczeń 2015. 

Z wynikiem na poziomie 230 m2/ 1 000 mieszkańców pod względem 

średniego nasycenia powierzchnią w centrach handlowych, Polska 

pozostaje powyżej średniej europejskiej wynoszącej 198 m2, ale poniżej 

średniej dla Europy Zachodniej, która wynosi 260 m2.  
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Główne Aglomeracje

Miasta o liczbie ludności 200-400 tysięcy

Miasta o liczbie ludności 100-200 tysięcy

€/ m2/ miesiąc 

Popyt 
Popyt na powierzchnie handlowe ze strony rodzimych marek pozostaje 

umiarkowanie wysoki, zwłaszcza ze strony dużych graczy rynkowych takich 

jak grupa LPP czy CCC, które kontynuują swoją ekspansję w całym kraju. 

Najpopularniejsze marki zagraniczne są wciąż bardzo selektywne w 

wyborze nowych lokalizacji, jednak jednocześnie rozwijają sieć sprzedaży w 

coraz mniejszych miastach. Taki model rozwoju stanowi alternatywę dla 

strategii polegającej na dogęszczaniu sieci w już spenetrowanych miastach, 

która rodzi ryzyko kanibalizacji. Dzięki temu zwiększa się dostępność 

popularnych marek, takich jak np. H&M, którego sklepy są dziś obecnie nie 

tylko w miastach takich jak Suwałki, ale nawet w mniejszych ośrodkach jak 

Tczew, Chojnice czy Ciechanów. Obecność flagowej marki grupy Inditex – 

Zara, w miastach o liczbie ludności poniżej 200 000 mieszkańców jest wciąż 

ograniczona jedynie do kilku z nich, np. Olsztyna, Płocka, Opola czy 

Rzeszowa. Z kolei inne marki tej grupy, np. Bershka, Stradivarius czy Pull & 

Bear można dziś znaleźć w miastach jeszcze mniejszych.  

Największy popyt wciąż charakteryzuje najlepsze projekty w danym mieście, 

podczas gdy pozostałe, gorzej postrzegane przez uczestników rynku, 

muszą dołożyć większych starań aby przyciągnąć atrakcyjnych najemców. 

W oczach krajowych i międzynarodowych sieci zyskują parki handlowe, 

chociaż w ich puli najemców wciąż nie znajdują się marki odzieżowe, poza 

sklepami reprezentującymi niższą półkę cenową jak KiK czy Pepco. To 

jednak może ulec zmianie w najbliższej przyszłości. Ten format jest bowiem 

w coraz większym stopniu postrzegany jako odpowiedni dla miast małych, 

gdzie budowa galerii handlowej mogłaby okazać się nieopłacalna.  

Sieci handlowe wciąż z ostrożnością spoglądają w kierunku ulic 

handlowych, pomimo zmieniających się nawyków zakupowych Polaków. 

Rewitalizacja centrów miast wpływa na zachowania konsumentów, którzy 

coraz więcej czasu chcą spędzać na zewnątrz, a swojej aktywności 

zakupowej nie ograniczać jedynie do centrów handlowych. Zjawisko to jest 

widoczne w spadającym indeksie odwiedzalności tych ostatnich, do czego 

jednak przyczynia się także rosnący segment handlu internetowego. 

Podniesienie jakości oferty ulic handlowych wymaga bardziej aktywnej roli 

władz miejskich, które powinny podjąć współpracę z sieciami, w celu 

stworzenia spójnej strategii rozwoju handlu w poszczególnych obszarach 

miasta.    

Zarządzający niektórymi obiektami handlowymi szukają nowych pomysłów, 

dzięki którym mogliby zabezpieczyć swoje obiekty przed rosnącą 

konkurencją. Wśród nich znajdują się także koncepty niehandlowe, takie jak 

przestrzeń do „co-workingu”, biblioteki publiczne, domy kultury, galerie 

sztuki, teatry, punkty odbioru zamówień internetowych czy strefy relaksu. Co 

ważne, niektóre z powyższych funkcji, oprócz zagospodarowania 

niewynajętych powierzchni, mogą także przyczynić się do wzrostu 

odwiedzalności danego obiektu.  

Inną zauważalną tendencją jest wzrost popularności sklepów “pop-up”, czyli 

pojawiających się tymczasowo w rozmaitych lokalizacjach. Nie tylko 

pomagają one pozbyć się pustostanów i przyciągnąć dodatkowych klientów, 

ale także z punktu widzenia marketingu, służą odświeżeniu oferty danego 

centrum. Co symptomatyczne, taki format sklepów jest nierzadko wybierany 

przez firmy prowadzące sprzedaż typowo internetową, które szukają 

możliwości zaistnienia w realnej przestrzeni. Mimo, że trend ten nie jest 

jeszcze silny, to dodaje kolejny wymiar do coraz bardziej dostrzegalnego 

zjawiska jakim jest omni-channel.   

Czynsze 
Na większości rynków lokalnych poziom czynszów pozostaje stabilny. Nie 

dotyczy to rynku warszawskiego, gdzie odnotowano wzrost stawek w 

najlepiej funkcjonujących obiektach w mieście. W ciągu ostatnich miesięcy 

czynsze „Prime”, które dotyczą sklepów o powierzchni 100 m2, z 

asortymentem odzieży lub dodatków, zlokalizowanych w najlepszych 

galeriach, odnotowały wzrost i obecnie sięgają 110€/ m2/ miesiąc. Wynika to 

z niesłabnącego popytu na te stołeczne lokalizacje, czego efektem jest 

konieczność (niekiedy długiego) oczekiwania na możliwość otwarcia w nich 

sklepu. W pozostałych miastach czynsze w najlepiej funkcjonujących 

galeriach utrzymały swoje dotychczasowe wysokości. 

 

Czynsze “Prime” w głównych aglomeracjach w I kw. 2015 r.  
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Rynek Inwestycyjny 

Całkowita wartość transakcji inwestycyjnych dotyczących nieruchomości 

sektora handlowego w I kw. 2015 r. szacowana jest na ok. 130 milionów €. 

Wśród największych transakcji znalazł się zakup centrum Sarni Stok w 

Bielsku-Białej przez Union Investment (wartość transakcji poufna) oraz 

zakup przez Rockcastle centrum Solaris w Opolu za ok. 52 miliony €, przy 

stopie kapitalizacji 7,7%. Biorąc pod uwagę liczbę projektów oferowanych 

obecnie na rynku, szacujemy, że całkowity wolumen transakcji w br. będzie 

podobny do tego z 2013 r. W 2014 r. ich wartość wyniosła jedynie 570 

milionów €, co stanowiło spadek wobec 2013 r., kiedy sprzedano 

nieruchomości handlowe za ok 1,391 miliarda €. Najważniejsze transakcje 

w 2014 r. dotyczyły zakupu przez Resolution i fundusz ECE centrum 

Poznań City Center (wartość szacowana na 230 milionów €), zakup 

bydgoskiego Focus Mall przez Atrium European Real Estate (za 122 miliony 

€) oraz zakup płockiej Mazovii przez CBREGI za 69,5 miliona €. Obecne 

stopy kapitalizacji za najlepsze centra handlowe są szacowane na 5,5%, 

lecz spodziewamy się ich dalszej kompresji.  
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