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Stabilnym, choć o umiarkowanym tempie wzrostu, 
rozwojem rynku powierzchni handlowych w Polsce, 
zachwiało pojawienie się epidemii Covid-19                  
w 1 kw. 2020 r. Optymistycznie zapowiadający się rok    
z punktu widzenia podjętych inwestycji deweloperskich     
w obiekty handlowe, stanął w obliczu wyzwania zakazu 
handlu dotyczącego zdecydowanej większości sklepów   
w centrach handlowych, zagrożonej płynności finansowej 
najemców, ale też pozbawienia właścicieli obiektów 
handlowych regularnych wpływów z opłat czynszowych. 
12 marca 2020 r. wraz z wprowadzeniem stanu 
zagrożenia epidemicznego rząd podjął szereg działań 
mających na celu ograniczenie dużych skupisk ludności, 
a 14 marca 2020 r. weszło w życie rozporządzenie 
ograniczające działalność obiektów handlowych powyżej 
2.000 mkw. GLA do odwołania. Do funkcjonowania 
zostały dopuszczone jedynie sklepy z artykułami pierwszej 
potrzeby: spożywcze, apteki, drogerie, niektóre usługi.

PRZEGLĄD RYNKU 2020 – NAJWIĘKSZE WYZWANIA
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Czasowe zamknięcie lokali handlowo-
usługowych wprowadzone w życie 
14.03.2020 r.

Spadek wyników sprzedażowych, 
zachwiana płynność finansowa najemców

Fuzje i przejęcia, możliwe upadłości

Spadek wpływów czynszowych 
do wynajmujących

Niepewność finansowa, spadek 
konsumpcji

Potrzeba współpracy i zintegrowanych 
działań najemców, wynajmujących, 
sektora finansowego, pomocy ze strony 
państwa

Dynamiczny wzrost branży e-commerce

Efektywna integracja handlu internetowego 
z handlem tradycyjnym

Epidemia Covid-19 – konsekwencje króko-
i długookresowe

PODAŻ

Rynek handlowy 
w obliczu wyzwania

Współczynnik pustostanów
3,9%

W budowie
400.200 mkw. GLA

Podaż
12,1 mln mkw. GLA

*Strzałki pokazują zmianę względem 4 kw. 2019 r.
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POPYT

Źródło: CBRE, 1 kw. 2020 r.

Wykres 1. Historia przyrostu powierzchni handlowej w Polsce oraz prognozy
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CZYNSZE CO DALEJ?
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Disclaimer: CBRE oświadcza, iż informacje zawarte w raportach pochodzą ze źródeł, które uważa za wiarygodne, jakkolwiek prawdziwość informacji 
nie została przez CBRE zweryfikowana i związku z tym CBRE nie gwarantuje ani nie zapewnia, że informacje te są prawdziwe. Jakiekolwiek 

przewidywania, opinie, założenia, oszacowania zawarte w raportach zostały podane jedynie dla przykładu i nie odzwierciedlają aktualnej ani 

przyszłej sytuacji na rynku. Ani CBRE ani jakikolwiek jej reprezentant, lub pracownik CBRE nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez 
Klienta powstałe na skutek wykorzystania w jakikolwiek sposób raportów w całości lub w części.

RYNEK HANDLOWY W POLSCE, 1 KW. 2020 R.
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