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PODAŻ

Wybuch pandemii COVID-19 będzie miał bardzo duży wpływ na zmiany w całym sektorze nieruchomości handlowych. Branża, która nieustannie ulega transformacji w 

wyniku zmieniających się preferencji i oczekiwań konsumentów, musi szybko dostosować się do nowej rzeczywistości. 

W I kw. 2020 r. zasoby nowoczesnej powierzchni handlowej powiększyły się w ramach wszystkich formatów o ponad 72 000 mkw., a nowe projekty otwierały się 

jeszcze nawet po wprowadzeniu ograniczeń w funkcjonowaniu centrów handlowych. Na nową podaż składa się łącznie siedem nowych obiektów: dwa centra handlowe 

(Galeria Chełm i Galeria Kupiecka w Otwocku), dwa parki handlowe (Stop Shop w Siedlcach i Vendo Park w Jaworze) oraz trzy wolnostojące magazyny handlowe 

(Castorama i Agata Meble we Włocławku oraz Selgros w Siedlcach). Wprowadzone 14 marca ograniczenia w funkcjonowaniu centrów handlowych o powierzchni 

powyżej 2 000 mkw. wymusiły jedynie częściowe otwarcie nowych obiektów takich jak: Stop Shop Siedlce, Galeria Chełm i Galeria Kupiecka w Otwocku, w których w 

dniu otwarcia możliwe było funkcjonowanie jedynie wybranych sklepów (takich jak sklepy spożywcze, drogerie, apteki czy pralnie).

Nasycenie rynku w głównych aglomeracjach oraz widoczne zmiany w zachowaniu i oczekiwaniach klientów wpływają na zmiany w planowanej podaży obiektów 

handlowych, na którą w najbliższych latach będą się składać głównie małe centra typu „convenience”, parki handlowe i obiekty wielofunkcyjne. Na koniec I kw. 2020 r. 

około 500 000 mkw. powierzchni handlowej było w trakcie budowy, z czego znaczna część miała być zrealizowana do końca tego roku. W związku z niepewnością jaką 

niesie za sobą pandemia COVID-19 plany deweloperów zostaną zweryfikowane. Część nowych otwarć zostanie przełożona w czasie, nie można również wykluczyć 

anulowania realizacji niektórych projektów, szczególnie takich, których poziom zaawansowania jest jeszcze na bardzo wczesnym etapie. 

NOWE OBIEKTY HANDLOWE OTWARTE W I KW. 2020 R.

Źródło: Cushman & Wakefield

OBIEKT / MIASTO FORMAT DEWELOPER POWIERZCHNIA HANDLOWA (MKW.)

Galeria Chełm / Chełm Centrum handlowe Acteum Group 17 500

Stop Shop / Siedlce Park handlowy Immofinanz 14 100

Agata Meble / Włocławek Wolnostojący magazyn handlowy Agata Meble 10 500

Galeria Kupiecka / Otwock Centrum handlowe Wot Invest 10 000

Castorama / Włocławek Wolnostojący magazyn handlowy Kingfisher 7 300

Vendo Park / Jawor Park handlowy TREI Real Estate 6 700

Selgros / Siedlce Wolnostojący magazyn handlowy Selgros 6 000



M A R K E T B E AT

I KW. 2020 R.

RYNEK HANDLOWY 

K O M E N T A R Z  E K S P E R T A

POPYT

Do wybuchu pandemii COVID-19 to popyt krajowy pozostawał głównym czynnikiem wzrostu gospodarczego 

Polski, co wraz z korzystnymi tendencjami na rynku pracy wpływało na dobrą sytuację makroekonomiczną 

kraju. Według najnowszych prognoz Oxford Economics, z powodu wybuchu pandemii i wprowadzonej w 

marcu blokady znacznej części gospodarki, oczekuje się spadku PKB o około 6% w II kw. (w porównaniu do I 

kw. 2020 r.). Biorąc jednak pod uwagę planowane sukcesywne odmrażanie gospodarki od maja, przewiduje 

się, że aktywność gospodarcza wzrośnie w drugiej połowie roku i w 2021 r.

Według danych GUS sprzedaż detaliczna (w cenach stałych) w marcu 2020 r. była o 9% niższa niż przed 

rokiem. Nastąpił natomiast wzrost e-zakupów i w marcu udział sprzedaży internetowej zwiększył się o 8,1% 

wobec 5,6% w lutym 2020. Obecna sytuacja związana z niepewnością wpływa na zachowania zakupowe 

klientów, dla których cena może mieć jeszcze większe znaczenie niż obecnie.

W I kw. 2020 r. zadebiutowała na polskim rynku austriacka sieć marketów z meblami i artykułami wyposażenia 

wnętrz – Momax, otwierając swój pierwszy sklep w centrum handlowym Bielany Wrocławskie. 

Na koniec 2019 r. średni wskaźnik powierzchni niewynajętej w centrach handlowych osiemnastu największych 

rynków w Polsce pozostawał na niskim poziomie 3,9%. Obecna sytuacja związana z wybuchem pandemii 

COVID-19 może wpłynąć na rewizję planów inwestycyjnych i strategii rozwoju niektórych sieci handlowych 

oraz najemców centrów handlowych, którzy będą renegocjować warunki umów najmu, a także zachowywać 

większa ostrożność przy zawieraniu długoterminowych umów najmu. Może to wpłynąć na zmniejszenie popytu 

na powierzchnie handlowe, a w dalszej kolejności na zwiększenie dostępności powierzchni w niektórych 

centrach handlowych.

RYNEK INWESTYCYJNY

W I kw. 2020 r. łączna wartość transakcji w sektorze nieruchomości handlowych była ograniczona (109 mln 

EUR) i stanowiła ok. 6% całkowitego wolumenu o wartości 1,72 mld EUR. Inwestorzy koncentrowali się 

głównie na akwizycjach parków handlowych, obiektach typu DIY oraz nieruchomościach z operatorem 

spożywczym. W związku z pandemią COVID-19, można oczekiwać ograniczonego zainteresowania akwizycją 

centrów handlowych w nadchodzących kwartałach natomiast powrót inwestorów do tej klasy aktywów mógłby 

nastąpić na przełomie roku. Jednocześnie można spodziewać się rosnącego znaczenia potencjalnych 

transakcji w ramach struktur sale & leaseback. 

Beata Kokeli

Partner, Head of Retail Agency

Cushman & Wakefield Poland

Pokazało się światełko w tunelu, od 4 maja centra 

handlowe będą mogły być otwarte. Dzisiaj jeszcze 

nie wiadomo, jak dokładnie będzie wyglądał handel 

przy zachowaniu wszystkich środków ostrożności, 

ale najważniejsze, że proces się rozpocznie. Od nas, 

od klientów będzie zależało jak szybko będziemy 

powracać do wydawania pieniędzy na poziomie 

„sprzed”. Klienci zaczną wydawać pieniądze na 

zakupy, usługi, ale to nie oznacza końca problemów 

ani najemców, ani wynajmujących. W dalszym ciągu 

branża nie osiągnęła kompromisu w jaki sposób 

współpracować po odmrożeniu zakazu handlu.”
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PANDEMIA SARS-COV-2 A RYNEK HANDLOWY W POLSCE

W wyniku rozwoju pandemii SARS-CoV-2 w Polsce od 14 marca 2020 r. wprowadzono znaczne ograniczenia 

w funkcjonowaniu centrów handlowych o powierzchni powyżej 2 000 mkw., w których czynne mogą być 

wyłącznie punkty sprzedające niezbędne produkty lub świadczące niezbędne usługi, w tym sklepy spożywcze, 

apteki, drogerie i pralnie. Restauracje mogą oferować wyłącznie posiłki z dostawą lub na wynos. Wolnostojące 

markety budowlane pozostają otwarte, z wyjątkiem weekendów.

Polska wprowadziła tarczę antykryzysową, zgodnie z którą obowiązywanie umów najmu w galeriach 

handlowych zostaje tymczasowo zawieszone w przypadku sklepów, które nie mogą prowadzić działalności –

pod warunkiem, że wynajmujący otrzyma od najemcy wiążącą ofertę przedłużenia umowy najmu o okres 

obowiązania zakazu i dodatkowo 6 miesięcy. Ponadto zakaz handlu w niedziele zostaje częściowo zniesiony, 

umożliwiając sklepom zatowarowanie w niedziele.

Od 20 kwietnia ma miejsce pierwszy etap złagodzenia ograniczeń w życiu publicznym. Sklepy o powierzchni 

do 100 mkw. mogą obsłużyć czterech klientów na każdą kasę, natomiast w większych sklepach na jednego 

klienta musi przypadać co najmniej 15 mkw. Ograniczenia dotyczące centrów handlowych wbrew 

wcześniejszym zapowiedziom, zostaną zniesione już w drugim etapie odmrażania gospodarki, czyli od 4 maja.

Wskutek obowiązujących ograniczeń, właściciele i najemcy centrów handlowych oraz cały sektor handlowy 

ponoszą duże straty. Zmiany w tym sektorze będą zależały od długości trwania pandemii i lockdownu. Klienci 

starają się nie chodzić do sklepów i miejsc publicznych – z tego względu za beneficjentów uważa się sieci 

handlowe, które są w stanie realizować zamówienia online z dostawą do domu.

Zarówno najemcy, jak i wynajmujący podejmują działania mające na celu wypracowanie rozwiązań 

umożliwiających pokonanie obecnych wyzwań. Współpraca i partnerstwo obu stron są niezbędne do tego, aby 

sprostać wyzwaniom nowej rzeczywistości. Dostosowanie obiektów handlowych do obecnych restrykcji, a 

także do sytuacji po ustaniu pandemii wpłynie na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa klientów, a 

jednocześnie może przyspieszyć powrót konsumpcji do wcześniejszego poziomu.

Handel jest jednym z najbardziej dotkniętych pandemią sektorów gospodarki, jednak jako jeden z pierwszych 

będzie stymulował ożywienie gospodarcze po zniesieniu ograniczeń.

K O M E N T A R Z  E K S P E R T A

Ada Budynek

Senior Negotiator

Retail Agency, Cushman & Wakefield Poland

W I kwartale obserwowaliśmy rozwój najemców 

branży meblarskiej i wyposażenia wnętrz. Otworzyły 

się pierwsze showroomy takich marek jak Franke w 

Homepark Janki, czy polska Dekoria w Domotece. 

Ta druga była dotychczas znana głównie ze 

sprzedaży internetowej. Rozpatrując rynek meblarski 

w kontekście pandemii koronawirusa, rozwój 

kanałów sprzedaży internetowej jest obecnie 

najważniejszym elementem strategii wielu firm.”
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