
 

INFORMACJE OGÓLNE 

W drugiej połowie 2013 r. znacząco wzrosła 

aktywność deweloperska na rynku centrów 

handlowych w Europie – oddano do użytku ok. 3,6 

mln mkw. GLA, czyli dwukrotnie więcej niż  

w pierwszym półroczu. Niemniej jednak łączna 

wielkość nowej podaży była niższa od prognozowanej ze względu  

na przesunięcie otwarcia szeregu obiektów na rok 2014. 

Największy udział we wzroście podaży ponownie miała Europa Środkowo-

Wschodnia, na którą przypadło 69% (2,4 mln mkw.) powierzchni oddanej  

do użytku w centrach handlowych w całej Europie. Ponadto przewiduje się,  

że w regionie tym utrzyma się wysoka dynamika aktywności deweloperskiej  

i 66% nowej podaży w 2014 r. i 2015 r. w skali całego kontynentu,  

czyli odpowiednio 6,8 mln mkw. i 4,2 mln mkw. w poszczególnych latach, 

powstanie właśnie w Europie Środkowo-Wschodniej. Oprócz oczekiwanego 

spowolnienia inwestycji w 2015 r. napięcia geopolityczne w Europie Wschodniej 

mogą przyczynić się do przesunięcia realizacji niektórych obiektów na kolejny 

rok. 

 

WIELKOŚĆ RYNKU 

Według stanu na dzień 1 stycznia 2014 r. łączne zasoby powierzchni w centrach 

handlowych Europy wynosiły ok. 154 mln mkw. GLA. Francja jest nadal 

największym rynkiem z zasobami na poziomie 17,3 mln mkw. Ponadto zajmuje 

pierwsze miejsce w Europie Zachodniej i trzecie w klasyfikacji ogólnej pod 

względem ilości nowej powierzchni handlowej w przygotowaniu – w latach 

2014-2015 powstanie w tym kraju łącznie prawie 1,3 mln mkw. w ramach 

rozbudowy kilku istniejących już obiektów. 

Z zasobami wynoszącymi 16,93 mln mkw. Wielka Brytania jest drugim 

największym rynkiem centrów handlowych w Europie, a tuż za nią uplasowała 

się Rosja, która dysponuje już ponad 16,86 mln mkw. powierzchni i może ją 

wyprzedzić do końca 2014 r. Wynika to z przewidywanego nieznacznego spadku 

aktywności deweloperskiej w Zjednoczonym Królestwie w kolejnych dwóch 

latach, która wzrośnie dopiero w 2016 r. wraz z rozpoczęciem realizacji szeregu 

dużych projektów. 

Ze względu na największą ilość nowej powierzchni w przygotowaniu Rosja może 

stać się największym rynkiem centrów handlowych w Europie, jeżeli zostanie 

zrealizowana większość planowanych inwestycji. Pomimo utrzymującej 

niepewności co do terminów oddania do użytku kilku obiektów, w latach 2014-

2015 może powstać w Rosji ok. 2,6 mln mkw. GLA, w tym w największym 

centrum handlowym Europy Avia Park o powierzchni 235 000 mkw.,  

które zostanie otwarte w Moskwie.  

Turcja jest nadal stosunkowo młodym rynkiem pod względem ilości powierzchni 

w centrach handlowych przypadającej na 1000 mieszkańców (121 mkw. GLA), 

ale zasoby tego kraju do końca 2015 r. mogą wzrosnąć o ponad 2,2 mln mkw.,  

o czym świadczy drugi największy w Europie (po Rosji) wolumen powierzchni w 

przygotowaniu. Na uwagę zasługuje utrzymujące się zainteresowanie 

deweloperów Stambułem, gdzie powstanie ponad połowa wszystkich 

planowanych obiektów, w tym dwa największe centra handlowe w Europie. 

PLANOWANA PODAŻ POWIERZCHNI W CENTRACH 

HANDLOWYCH W LATACH 2014-2015 (MLN MKW.) 

 
 

ŚREDNIE WSKAŹNIKI RYNKOWE DLA 28 KRAJÓW UE 

  2012 2013 

PKB na 1 mieszkańca (€) 2013 25 567 25 767 

Spożycie indywidualne na 1 mieszkańca (€) 2013 14 929 15 021 

Spożycie indywidualne 2013 (zmiana realna) -0,7% 0,1% 

Średnia cena konsumencka (zmiana) 2,6% 1,5% 

Źródło: Oxford Economics 

 

GŁÓWNE OBIEKTY W PRZYGOTOWANIU 

KRAJ MIASTO NAZWA OBIEKTU GLA 

(MKW.) 

ROK 

Rosja Moskwa Avia Park 235 000 2014 

Turcja Stambuł Mall of Istanbul 155 000 2014 

Turcja Stambuł CH Emaar Square 150 000 2015 

Rosja Moskwa Columbus 140 000 2014 

Ukraina Kijów Respublika 138 000 2014 
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AKTYWNOŚĆ DEWELOPERSKA W II POŁ. 2013 R. 

W drugiej połowie 2013 r. oddano do użytku ok. 3,6 mln mkw. nowej 

powierzchni w centrach handlowych w Europie, czyli znacznie więcej niż  

w pierwszym półroczu (1,8 mln mkw.) i niewiele więcej niż w analogicznym 

okresie rok wcześniej (3,4 mln mkw.). Jednak w zestawieniu krajów o największej 

aktywności deweloperskiej nie zaszły większe zmiany. Na Rosję przypadło 29% 

nowej podaży w Europie, czyli ok. 1 mln mkw. Ponadto trzy największe centra 

handlowe, które zostały ukończone w Europie w drugim półroczu 2013 r., 

otwarto w Rosji: pierwszy etap Aero Park City (91 000 mkw.), Kristall (75 000 

mkw.) i Planeta (63 440 mkw.). Drugie miejsce pod względem nowej podaży 

zajęła ponownie Turcja, gdzie w drugiej połowie ubiegłego roku oddano  

do użytku 486 800 mkw. powierzchni w centrach handlowych, w tym  

w największym obiekcie otwartym w ostatnim kwartale - Zorlu (60 000 mkw.). 

Na trzecią pozycję awansowała po raz pierwszy Ukraina, której zasoby 

powierzchni w centrach handlowych wzrosły w drugim półroczu 2013 r.  

o ok. 340 800 mkw. Pierwszą piątkę zamykają Polska i Francja. 

Najważniejsze trendy zaobserwowane w pierwszej połowie ubiegłego roku 

utrzymały się również w drugim półroczu – większość nowych centrów 

handlowych wybudowano w Europie Środkowo-Wschodniej, natomiast  

w Europie Zachodniej realizowano głównie projekty rozbudowy istniejących 

obiektów. Świadczy o tym fakt, że w gronie 110 nowych centrów znalazło się 37 

z Europy Zachodniej i aż 73 z Europy Środkowo-Wschodniej. Natomiast spośród 

64 ukończonych rozbudów 45 przypadło na rynki zachodnioeuropejskie i tylko 

19 na Europę Środkowo-Wschodnią. Na dzień 1 stycznia 2014 r. łączne zasoby 

powierzchni GLA w centrach handlowych Europy wynosiły blisko 154 mln mkw. 

przy średniej podaży na 1000 mieszkańców w 27 państwach Unii Europejskiej 

(bez Cypru) na poziomie 268,7 mkw. Krajem o najwyższym wskaźniku nasycenia 

powierzchnią centrów handlowych jest nadal Norwegia (666,1 mkw. na 1000 

mieszkańców).  

 

GŁÓWNE TRENDY W EUROPIE 

W drugim półroczu 2013 r. utrzymało się duże zainteresowanie budową nowych 

centrów handlowych w Rosji, gdzie ukończono 34 nowe inwestycje,  

które stanowiły 97% łącznej podaży. Dla porównania w tym samym czasie  

na rosyjski rynek trafiło zaledwie 31 800 mkw. powierzchni w czterech 

rozbudowanych obiektach. Podobny trend odnotowano również w Turcji, gdzie 

oddano do użytku 11 nowych i dwa rozbudowane centra handlowe. Te dwa 

kraje ponownie miały duży udział w nowej podaży powierzchni w centrach 

handlowych – przypadło na nie 42% nowej powierzchni wybudowanej w Europie 

w drugiej połowie ubiegłego roku. Natomiast największym wzrostem zasobów 

powierzchni GLA w drugim półroczu 2013 r. może pochwalić się Ukraina, gdzie 

powiększyły się one o 10,8%. W dziewięciu nowych i czterech rozbudowanych 

centrach handlowych oddano do użytku łącznie 340 800 mkw., co stanowi trzeci 

najlepszy wynik w Europie. Na szczególną uwagę wśród ukończonych obiektów 

zasługuje centrum handlowe Port City o powierzchni 56 000 mkw. w Mariupolu. 

Łączne zasoby powierzchni GLA w Polsce powiększyły się o 6,9%, w czym 

niemały udział miało otwarcie centrów handlowych takich jak Galeria Bronowice 

(60 000 mkw.), Poznań City Center (58 000 mkw.), Galeria Katowicka (53 000 

mkw.) i Trzy Korony (35 000 mkw.). Jednak w odróżnieniu od innych rynków 

Europy Środkowo-Wschodniej w Polsce wzrosła także liczba rozbudów 

istniejących obiektów, między innymi centrum handlowego Wzgórze (obecnie 

Riviera), które przyczyniły się do ogólnie wysokiego poziomu aktywności 

deweloperskiej. 

CENTRA HANDLOWE - GLA (MKW.) NA 1000 

MIESZKAŃCÓW 

 

 

GLA W NOWYCH CENTRACH HANDLOWYCH W II 

POŁ. 2013 ROKU (MLN MKW.) 
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ROZWÓJ CENTRÓW HANDLOWYCH W EUROPIE 

W 2014 r. może powstać w Europie 6,8 mln mkw. powierzchni w 203 centrach 

handlowych, w tym w 127 obiektach w Europie Środkowo-Wschodniej. 

Planowana jest rozbudowa 86 centrów handlowych, z czego 65 w Europie 

Zachodniej. Natomiast w 2015 r. łączna nowa podaż powierzchni, która 

powstanie w 103 nowych centrach handlowych i 32 rozbudowywanych, może 

wynieść 4,2 mln mkw. 

Głównym motorem aktywności deweloperskiej w Europie będą nadal Ukraina, 

Turcja i Rosja, które mogą odnotować dwucyfrowy wzrost podaży. Do końca 

2015 r. zasoby powierzchni w centrach handlowych na Ukrainie mogą wzrosnąć 

o prawie 30%, między innymi w wyniku oddania do użytku Respubliki  

o powierzchni 138 000 mkw. 

Optymizmem napawają również perspektywy wzrostu na innych rynkach 

zarówno młodych, jak i stosunkowo dojrzałych. Cztery nowe centra handlowe 

mają powstać na jak dotąd słabo rozwiniętym rynku bułgarskim, wskutek czego 

łączne zasoby tego kraju wzrosną o 19%. Natomiast na Słowacji na kolejne dwa 

lata zaplanowano oddanie do użytku dziewięciu nowych obiektów, które 

powiększą zasoby powierzchni handlowej o 10%.  

 

RYNEK INWESTYCYJNY – NIERUCHOMOŚCI 

HANDLOWE 

W drugim półroczu 2013 r. aktywność inwestycyjna w Europie znacząco wzrosła. 

Wartość transakcji inwestycyjnych na rynku nieruchomości handlowych wyniosła 

w tym okresie 23 mld euro, wskutek czego za cały ubiegły rok wzrosła do 39,6 

mld euro. Warto zaznaczyć, że w czwartym kwartale wartość obrotów osiągnęła 

poziom 14,6 mld euro, który był o ok. 75% wyższy w porównaniu z trzema 

poprzednimi kwartałami. Był to jednocześnie największy kwartalny wzrost 

inwestycji od czwartego kwartału 2007 r. 

W czołówce państw pod względem wzrostu inwestycji ponownie znalazła się 

tzw. wielka trójka, czyli Wielka Brytania, Niemcy i Francja, z 60-procentowym 

udziałem w łącznych obrotach na rynku nieruchomości handlowych. Wielka 

Brytania utrzymała pozycję największego rynku inwestycyjnego w Europie dzięki 

inwestycjom na poziomie ok. 6,5 mld euro. Na drugim miejscu znalazły się 

Niemcy, gdzie wartość transakcji inwestycyjnych wzrosła w drugiej połowie 2013 

r. o 31% w stosunku do poprzednich sześciu miesięcy do 5,1 mld euro. 

Jednak aktywność inwestycyjna wzrosła w całej Europie – znaczny wzrost 

inwestycji odnotowano między innymi na rynkach Europy Południowej, 

zwłaszcza we Włoszech i w Hiszpanii, gdzie sprzedający zaczęli oferować 

bardziej realistyczne wyceny inwestorom poszukującym nowych rynków.  

Po gwałtownym załamaniu na włoskim rynku inwestycyjnym w 2012 r.,  

gdy wartość inwestycji w nieruchomości handlowe wyniosła zaledwie 360 mln 

euro, w drugim półroczu 2013 r. zainwestowano łącznie 2,1 mld euro, głównie 

dzięki wzmożonej aktywności inwestorów takich jak PIMCO i Blackstone. 

Do głównych czynników wzrostu aktywności inwestycyjnej w Europie należy 

zaliczyć poprawę koniunktury gospodarczej i dostępu do źródeł finansowania 

oraz ożywienie na rynkach najmu, a także zmianę nastawienia inwestorów do 

ryzyka. Wysoka dynamika z drugiej połowy 2013 r. może się utrzymać również  

w bieżącym roku, ale wobec niewystarczającej podaży aktywów wysokiej jakości 

i niewielkiej aktywności deweloperskiej ograniczającej możliwości inwestycyjne 

na niektórych najważniejszych rynkach inwestorzy zaczną ponownie interesować 

się krajami, których wcześniej nie uwzględniali w strategiach inwestycyjnych. 

ROZWÓJ CENTRÓW HANDLOWYCH W EUROPIE (MLN 

MKW.) 

 
 

CZYNSZE I STOPY KAPITALIZACJI – CENTRA HANDLOWE 

KRAJ ŚREDNI CZYNSZ 

(€/MKW./ROK) 

ŚREDNIA STOPA 

KAPITALIZACJI 

(%) 

PROGNOZA 

KRÓTKO- 

TERMINOWA 

(STOPA KAP.) 

 

Austria 940 6,44  

Belgia 1030 5,68  

Czechy 778 6,57  

Dania 643 6,00  

Finlandia 1050 5,38  

Francja 1263 5,50  

Niemcy 548 5,08  

Węgry 504 7,71  

Irlandia 1800 8,00  

Włochy 639 8,00  

Luksemburg 1050 5,63  

Holandia 433 6,75  

Norwegia 865 5,79  

Polska 547 6,11  

Portugalia 610 8,42  

Rumunia 370 9,30  

Rosja 2545 9,00  

Słowacja 660 7,25  

Hiszpania 627 7,06  

Szwecja 740 5,13  

Turcja 740 7,75  

Wielka Brytania 1555 5,00  
Uwaga: stopy kapitalizacji oznaczone kolorem czarnym wskazują wartość netto i uwzględniają 

koszty zbycia, podatki i koszty obsługi prawnej. Zakresy czynszów i stóp kapitalizacji dotyczą 

najlepszych centrów handlowych w poszczególnych krajach i mają wyłącznie charakter 

informacyjny. Wobec zmieniającego się charakteru rynku jak również kosztów związanych z 

przeprowadzaniem transakcji, takich jak koszty finansowania, dane dotyczące stóp 

kapitalizacji należy traktować jedynie jako dane orientacyjne przedstawiające przewidywany 

trend oraz kierunek zmian najlepszych stóp kapitalizacji i nie powinny być traktowane jako 

dane porównawcze dla jakiejkolwiek nieruchomości czy transakcji bez uwzględnienia jej 

specyficznego charakteru. Występują różnice pomiędzy formatami centrów handlowych w 

poszczególnych krajach, które należy uwzględnić przy bezpośrednim porównywaniu obiektów 

na różnych rynkach. 

DEFINICJA CENTRUM HANDLOWEGO 

Cushman & Wakefield definiuje centrum handlowe jako zarządzany centralnie, wielofunkcyjny obiekt handlowy 

o powierzchni najmu brutto (GLA) ponad 5000 mkw., w którym znajdują się lokale i powierzchnie wspólne. 

Analiza nie obejmuje centrów wyprzedażowych i parków handlowych. Wszystkie informacje pochodzą z 

centralnej europejskiej bazy danych firmy Cushman & Wakefield. 
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