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Rynek handlowy w Polsce cechuje dojrzałość 
i stabilizacja. Rekordowo niska stopa 
bezrobocia (na koniec roku 6,3%), wzrost 
płac (7,3% r/r) oraz wynikająca z tego 
dynamika sprzedaży detalicznej (wzrost 7,3% 
r/r) były głównymi czynnikami wzrostu 
wartości rynku detalicznego. Wsparciem dla 
dalszego rozwoju będzie silna konsumpcja 
gospodarstw domowych. Zgodnie z danymi 
Cushman & Wakefield poziom 
odwiedzalności w centrach handlowych  
w roku 2017 kształtował się na 
porównywalnym poziomie lub odnotowywał 
niewielkie spadki w stosunku do roku 
poprzedniego, uwzględniając bardzo 
podobną zmienność sezonową związaną  
z okresami świątecznymi i wyprzedażami. 
Bardzo dobre dane ekonomiczne oraz dane  
z rynku pracy przełożyły się natomiast na 
wzrost sprzedaży w większości centrów 
handlowych średnio o około 4%. 

Regulacje prawne wprowadzone  
z początkiem 2018 roku będą dużym 
wyzwaniem dla tego wzrostu. W krótszej 
perspektywie mogą one wywołać 
ostrożniejsze i wydłużone podejmowanie 
decyzji przez wszystkich uczestników rynku. 
W dłuższej perspektywie, wraz z oceną 
realnego wpływu zmian na obroty i przy 
pozytywnym wpływie sytuacji ekonomicznej 
obawy te powinny zniknąć.

Wielkość nowej powierzchni handlowej 
dostarczonej na rynek w 2017 roku wyniosła 
422 000 m kw. Ponad 40% nowej podaży 
stanowiły centra handlowe o powierzchni 
powyżej 40 000 m kw. Deweloperzy skupiali 
się na największych aglomeracjach, które 
mają większą zdolność absorpcji nowej 
powierzchni handlowej.  

Wciąż utrzymującym się na polskim rynku 
trendem są modernizacje, przebudowy  
i rozbudowy istniejących obiektów 
handlowych. Te ostatnie stanowiły 10% 
dostarczonej w 2017 podaży powierzchni 
handlowej. Ponad połowa istniejących 
centrów handlowych w Polsce (7 mln m kw.) 
była zbudowana 10 lub więcej lat temu, co 
wymusza konieczność odświeżenia wyglądu, 
zwiększenia konkurencyjności i dopasowania 
oferty do zmieniających się oczekiwań 
klientów.

Rośnie również znaczenie i udział oferty 
gastronomicznej i rozrywkowej w centrach 
handlowych, które przestają być jedynie 
miejscem zakupów, a stają się miejscem 
spędzania wolnego czasu. 

Jednym z najważniejszych wyzwań dla 
właścicieli i zarządców centrów handlowych 
jest potrzeba integracji sprzedaży tradycyjnej 
z e-commerce i m-commerce. Centra 
handlowe przyszłości, centra handlu  
i rozrywki, będą miejscem umożliwiającym 
spędzanie wolnego czasu z uzupełniającą 
ofertą sprzedaży internetowej i tradycyjnej. 

Zmiany legislacyjne związane  
z wprowadzeniem podatku od nieruchomości 
komercyjnych oraz zakazem handlu  
w niedziele są głównym wyzwaniem,  
z którym musi poradzić sobie rynek  
w nadchodzących miesiącach.

nowa podaż 
 422 000 m kw.

10 % DOSTARCZONEJ PODAŻY 
STANOWIŁY ROZBUDOWY, PONAD 40% 

NOWEJ PODAŻY STANOWIŁY CENTRA 
HANDLOWE O POWIERZCHNI  POWYŻEJ 

40 000 M KW.

Najważniejsze wydarzenia
 

Głównymi czynnikami wzrostu wartości rynku handlowego w Polsce jest bardzo 
dobra sytuacja makroekonomiczna kraju oraz dynamiczny wzrost wydatków 

konsumpcyjnych. 
  

Modernizacje, przebudowy i rozbudowy, a także rosnący udział i znaczenie 
oferty gastronomicznej i rozrywkowej w centrach handlowych to najbardziej 

zauważalne trendy roku 2017. 

Zmiany legislacyjne związane z wprowadzeniem podatku od nieruchomości 
handlowych oraz zakazem handlu w niedziele stanowią wyzwanie, z którym 

musi zmierzyć się rynek.

Dobra sytuacja ekonomiczna w Polsce wpłynęła na wzrost sprzedaży  
w większości centrów handlowych średnio o około 4%. 

Polski rynek handlowy w 2017 roku

PODSUMOWANIE

całkowita podaż 
 14,3 mln m kw.

CAŁKOWITE ZASOBY POWIERZCHNI 
HANDLOWEJ NA KONIEC 2017 R.

w budowie 
 500 000 m kw.

POWIERZCHNIA HANDLOWA  
W BUDOWIE NA KONIEC 2017 R.

pustostany 
 4%

WSPÓŁCZYNNIK PUSTOSTANÓW 
DLA NAJWIĘKSZYCH 18 RYNKÓW 

HANDLOWYCH

najwyższe czynsze 
 120-140 EUR/m-c

CENA ZA M KW. ZA NAJBARDZIEJ 
ATRAKCYJNE LOKALE
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Całkowita wielkość powierzchni handlowej 
oddanej do użytku w roku 2017 wyniosła  
422 000 m kw. Zasoby powierzchni handlowej 
powiększyły się o 3% w porównaniu do 2016 
roku osiągając poziom 14,30 mln m kw. Ponad 
40% nowej podaży stanowiły centra handlowe 
o powierzchni powyżej 40 000 m kw. 

Centra handlowe pozostają dominującym 
formatem handlowym w Polsce z 426 obiektami 
o sumarycznej powierzchni najmu wynoszącej 
10,47 mln m kw., co stanowi 73% całkowitej 
podaży nowoczesnej powierzchni handlowej. 

Struktura podziału wszystkich istniejących 
centrów handlowych na formaty jest w Polsce 
zbliżona do innych wschodzących rynków 
regionu Europy Środkowo-Wschodniej.  
W krajach Europy Zachodniej znacznie większy 
jest udział parków handlowych. W najbliższych 
latach w Polsce możemy się spodziewać 
zwiększenia udziału tego typu obiektów w  
całkowitej podaży, zwłaszcza w mniejszych 
miejscowościach, w których nasycenie 
powierzchnią handlową jest niższe, a klienci 
cenią wygodę i łatwość dokonywania zakupów.

PODAŻ

Największe obiekty handlowe otwarte w 2017 roku

Źródło: Cushman & Wakefield 
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Roczna podaż powierzchni handlowej w Polsce

Obiekt/Miasto Deweloper          Powierzchnia 
handlowa (m kw.)

Galeria Północna / Warszawa Globe Trade Center 64 000

Wroclavia / Wrocław Unibail Rodamco 64 000

Skende Shopping IKEA / Lublin IKEA Centres 57 500

Serenada / Kraków Mayland Real Estate 42 000

Vivo / Krosno Immofinanz 21 000

Powierzchnia handlowa w Polsce na koniec 2017 roku w podziale  
na formaty handlowe

Formaty centrów handlowych na koniec 2017 roku w Polsce na tle 
Europy

Źródło: Cushman & Wakefield 
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Miasta ponad 400 tys. Miasta 200-400 tys. Miasta 100-200 tys. Miasta 50-100 tys. Miasta poniżej 50 tys.
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PODAŻ
W 2017 roku otwarto 20 nowych obiektów 
handlowych, w tym 10 centrów handlowych  
o łącznej powierzchni 280 100 m kw., 3 parki 
handlowe o sumarycznej powierzchni najmu  
20 700 m kw. i 7 magazynów wolnostojących  
o łącznej powierzchni 78 700 m kw.

W 2017 roku przeprowadzono i zakończono 
rozbudowy 9 obiektów handlowych: 6 centrów 
handlowych, 2 parków handlowych i jednego 
centrum wyprzedażowego. W sumie, w ramach 
rozbudowy oddano do użytku 42 500 m kw. 
powierzchni najmu, co stanowi 10% nowej 
podaży.

Liczba nowo otwartych dużych i bardzo dużych 
centrów handlowych (tzn. o powierzchni 
powyżej 40 tys. m kw.) utrzymuje się od kilku 
lat na stabilnym poziomie, ze średnio 2-3 
nowymi obiektami rocznie. Na początku 2018 
roku mamy łącznie 75 takich obiektów.

Po niemal 10 latach umiarkowanej aktywności 
(tyle czasu minęło od otwarcia Złotych 
Tarasów) nastąpił spektakularny wzrost 
zainteresowania rynkiem nieruchomości 
handlowych w Warszawie. Wydarzeniem 
przełomowym w 2017 roku było otwarcie 
Galerii Północnej, która wzbogaciła rynek  
o 64 tys. m kw. W budowie znajduje się jeszcze 
Galeria Młociny o pow. 67 tys. m kw., a przy 
Placu Daszyńskiego, na miejscu centrum 
meblowego Jupiter, planowana jest także 
budowa centrum handlowego Towarowa 22.

Ponad 500 000 m kw. powierzchni handlowej 
jest obecnie w budowie, z czego prawie 80% 
zostanie oddanych do użytku  
w 2018 roku. 

Powierzchnia handlowa dostarczona w 2017 roku w podziale  
na formaty i typy inwestycji

Lokalizacja powierzchni handlowej dostarczonej w 2017 r.

Największe rozbudowy 2017 roku

Źródło: Cushman & Wakefield 

Źródło: Cushman & Wakefield 
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Źródło: Cushman & Wakefield 

Obiekt/Miasto Powierzchnia handlowa 
rozbudowy (m kw.)

Powierzchnia handlowa  
po rozbudowie (m kw.)

Centrum Galaxy / Szczecin 15 000 59 500

Auchan Hetmańska / Białystok 5 800 27 600

Auchan Szczęśliwa / Gdańsk 5 300 52 100

Vivo / Stalowa Wola 5 200 27 600

Outlet Park / Szczecin 3 800 28 800

Największe obiekty planowane na 2018 rok

Źródło: Cushman & Wakefield 

Źródło: Cushman & Wakefield 

Obiekt/Miasto Deweloper Powierzchnia handlowa  
(m kw.)

Forum Gdańsk Multi 62 000

Galeria Libero / Katowice Echo Investment 45 000

Gemini Park / Tychy Gemini Holding 36 000

Nowa Stacja / Pruszków ECC 27 000

Źródło: Cushman & Wakefield 
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PODAŻ
Działalność deweloperska koncentruje się w 
największych aglomeracjach, które mają większą 
zdolność absorpcji nowej powierzchni 
handlowej. W 2018 roku, w miastach powyżej 
400 tys. mieszkańców, zostanie otwarte ponad 
300 000 m kw. powierzchni handlowej. Rynki 
mniejszych miast mają ograniczoną pojemność  
i ich potencjał kończy się zazwyczaj na 1-2 
centrach handlowych o powierzchni 30-40 tys. 
m kw. Ich oferta może zostać uzupełniona o 
centra typu convenience, nastawione na szybkie 
i wygodne codzienne zakupy. 

Niektóre obiekty z mniej atrakcyjną lokalizacją  
i ofertą niedostosowaną do wymagań 
konsumentów, zmuszone są do zmiany profilu 
działalności handlowej. 

Centra handlowe zmieniają się, na przykład, w 
centra wyprzedażowe, jak w przypadku Outlet 

Graffica, który zastąpił dawną Galerię Graffica w 
Rzeszowie, Metropolitan Outlet w miejscu 
Centrum Handlowego Glinki w Bydgoszczy, czy 
outlet planowany w miejscu centrum 
handlowego Galeria Plaza w Krakowie. 
 
W 2018 roku, aby sprostać dużej konkurencji 
oraz zmieniającym się oczekiwaniom 
konsumentów, zostanie utrzymany trend 
polegający na rozbudowie i przebudowie 
istniejących centrów handlowych z naciskiem  
na ich repozycjonowanie i wzmocnienie oferty. 

Średnie nasycenie powierzchnią handlową dla 
Polski jest zbliżone do średniej dla krajów 
Europy Zachodniej. Świadczy to o dojrzałości 
polskiego rynku, jednak możliwości rozwoju  
i transformacji istniejących obiektów są wciąż 
ogromną szansą dla inwestorów. 

Nasycenie powierzchnią centrów handlowych Polsce

Nasycenie powierzchnią handlową Polski na tle wybranych krajów 
europejskich
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Obecne nasycenie powierzchnią 
centrów handlowych

Nasycenie powierzchnią centrów 
handlowych na koniec 2018 roku

Galeria Północna, Warszawa
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Rok 2017 był kolejnym rokiem koncentracji 
własności na rynku obiektów handlowych. 
Prekursorem był Unibail-Rodamco, który 
obecnie posiada w portfelu 6 obiektów w Polsce. 
W ciągu trzech lat Rockcastle zbudował portfel 
11 nieruchomości, a kolejna ma dołączyć w tym 
roku. Jednocześnie w 2017 roku miały miejsce 
transakcje portfelowe, w tym  
28 obiektów Makro, 4 parki handlowe IKEA  
i 3 centra wyprzedażowe Fashion House. 

Aktualnie obserwowanym trendem jest 
zwiększenie udziału powierzchni przeznaczonej 
na rozrywkę i usługi gastronomiczne. Udział 
najemców z tego sektora w rynku sięga już 
nawet 20% w przypadku najnowocześniejszych 
centrów handlowych.

Centra handlowe w Polsce przechodzą okres 
transformacji w związku z ciągłym rozwojem 
handlu detalicznego. Operatorzy sklepów 
pragną zapewniać swoim klientom ciekawe 
doświadczenia, które nie mogą być w całości 
replikowane on-line. 

Połączenie flagowych sklepów, 
międzynarodowych i lokalnych przedsiębiorców, 
szeroki wybór nowoczesnej oferty 
gastronomicznej, technologicznie 
zaawansowane atrakcje rekreacyjne, wysoki 
poziom obsługi klienta i ekscytujące wydarzenia 
są potrzebne, aby zwiększyć lojalność klientów. 

Zwiększenie powierzchni przeznaczonej na 
rozrywkę i gastronomię w krótszej perspektywie 
wiąże się z poniesieniem przez właściciela 
centrum handlowego dodatkowych kosztów 
związanych z odpowiednim przygotowaniem 
powierzchni dla najemcy, wydłużeniem czasu 
otwarcia części obiektu oraz niższych 
przychodów z czynszu. 

W dłuższej perspektywie może się to przełożyć 
na zwiększoną odwiedzalność, większą lojalność 
klientów oraz wydłużenie średniego czasu 
spędzonego przez klienta w galerii, co prowadzi 
do zwiększenia obrotów galerii. 

PODAŻ

Powierzchnia centrów handlowych w portfelu wybranych inwestorów

Udział transakcji portfelowych we wszystkich transakcjach 
inwestycyjnych na rynku handlowym

Źródło: Cushman & Wakefield 

Deweloper Powierzchnia centrów handlowych  
w portfelu (m kw.)

EPP 811 000 

Rockcastle 518 000 

Pradera 422 500 

Unibail-Rodamco 370 200
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Źródło: Cushman & Wakefield 

Zwiększenie koncentracji własności na rynku powierzchni handlowych może 
mieć wprawdzie wpływ na obniżenie podaży produktu w krótkim terminie, ale 
nie powinno znacznie wpływać na płynność rynku inwestycyjnego w dłuższej 
perspektywie.” “

Paweł Partyka
Associate w dziale Rynków Kapitałowych
Cushman & Wakefield
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W ciągu ostatnich lat obserwujemy ciągły 
wzrost sprzedaży detalicznej przy jednoczesnym 
rosnącym poziomie siły nabywczej i dobrych 
parametrach ekonomicznych. Polska jest wciąż 
atrakcyjną lokalizacją, chociaż zmiany prawne, 
które weszły w życie w 2018 roku (podatek  
od nieruchomości handlowych, zakaz handlu  
w niedziele) wprowadziły poczucie niepewności, 
przez co nowe marki mogą ostrożniej planować 
ekspansję w Polsce wydłużając swój proces 
decyzyjny. 

 
 

Wyniki polskich firm, jak i sprzedaż detaliczna 
oraz produkcja przemysłowa utrzymują się  
na bardzo wysokim poziomie. Niskie bezrobocie, 
wzrost wynagrodzeń i rządowy program 500+ 
przyczyniły się do wzrostu konsumpcji w Polsce. 
Bardzo dobra sytuacja na rynku pracy przyczyni 
się do podwyżek płac, ale w związku z wysokim 
wzrostem gospodarczym i niekorzystnymi 
tendencjami demograficznymi może 
doprowadzić do wzrostu inflacji. Niskie 
bezrobocie i wzrost wynagrodzeń to dla 
pracowników dobra sytuacja, to oni dyktują 
obecnie warunki na rynku pracy. Dla gospodarki 
oznacza to jednak brak rąk do pracy, zwłaszcza 
wykwalifikowanych specjalistów. 

POPYT

Sprzedaż detaliczna a podaż powierzchni handlowej
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Powierzchnia handlowa Sprzedaż detaliczna*
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Powierzchnia handlowa Sprzedaż detaliczna*

Źródło: Cushman & Wakefield , Oxford Economics 

*w mln zł, stała 2015 

Roczne wydatki Polaków w ostatnich dwóch latach wzrosły o ok. 6-7 proc. 
Nasze społeczeństwo jest coraz bardziej świadomym konsumentem, a struktura 
wydatków zaczyna przypominać tę dla krajów o wyższym stopniu zamożności. 
Możemy to zaobserwować w liczbie oraz profilu marek debiutujących na 
polskim rynku.” 
“

Lucyna Śliż
Associate w Dziale Powierzchni Handlowych 
Cushman & Wakefield 
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POPYT
Popyt na nowoczesną powierzchnię handlową  
w roku 2017 utrzymywał się na wysokim 
poziomie. Liczba marek wchodzących na rynek 
polski była w tym roku najwyższa od 2014 roku. 
Jednak, mimo iż aktywność na rynku najmu jest 
stabilna, wciąż nie ma w Polsce tak rozwiniętej 
oferty jak w krajach Europy Zachodniej.

Oprócz już działających operatorów na polskim 
rynku w roku 2017 pojawiły się 34 nowe marki 
handlowe. Swoje pierwsze sklepy w Polsce 
otworzyły takie marki jak: Newbie, Hamleys, 
BeFree, Zarina, Love Republic, Sfera. Swoje 
sklepy stacjonarne otworzyły również marki 
rozwijające się do tej pory jedynie przez kanał 
Internetowy, takie jak e-obuwie i iPerfumy. 
Pierwszy sklep marki Victoria’s Secret w pełnym 
formacie otwarto w warszawskiej Arkadii. 
Powstały także pierwsze kluby fitness Just Gym 
o nowej bezobsługowej formule. Empik stworzył 
nowy koncept kameralnych księgarni o nazwie 
Mole Mole. Pojawiło się też kilka nowych marek 
gastronomicznych m.in.: Blue Frog, Like Thai, 
WrapMe!, Max Premium Burgers. Do Polski 
zawitał też holenderski dyskont Action oferujący 
głównie produkty nieżywnościowe. 

Równolegle kilka dużych marek zamknęło swoje 
sklepy. Praktiker, Marks & Spencer, Dorothy 
Perkins, Stenders, czy Springfield zniknęły  
z handlowej mapy Polski. Ogłoszono również 
ostateczną upadłość sieci Alma, natomiast sieć 
sklepów i stoisk Krakowskiego Kredensu przejęła 
spółka Immomok, która jest właścicielem sieci 
marketów E.Leclerc w Polsce.

Rynek najmu powierzchni handlowej w Polsce 
charakteryzował się w 2017 roku nie tylko 
zmianami ilościowymi, ale również jakościowymi. 
Sieci handlowe istniejące już na polskim rynku 
rozwijają się, wprowadzają nowe koncepty i 
rozwiązania, zwiększają sprzedaż 
wielokanałową, a sprzedaż tradycyjna stopniowo 
przenika się ze sprzedażą on-line. 

W związku z wprowadzeniem w roku 2018 zmian 
legislacyjnych dotyczących zakazu handlu  
w niedziele możemy spodziewać się zmian  
w zwyczajach zakupowych klientów. 
Spodziewany jest wzrost odwiedzalności  
w dużych i atrakcyjnych centrach handlowych  
w dni poprzedzające niedziele i/lub w 
poniedziałki. W związku z tym konieczne może 
okazać się wydłużenie godzin otwarcia tych 
obiektów handlowych. Centra wyprzedażowe,  
w przypadku których niedziele stanowią znaczny 
udział w tygodniowym wolumenie 
odwiedzalności i obrotów, mogą doświadczyć 
negatywnych skutków wprowadzenia zakazu.

Liczba nowych marek wchodzących i wychodzących z rynku polskiego  
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Źródło: Cushman & Wakefield 

W przypadku sklepów modowych, zakupy w niedziele odpowiadają za 20% 
tygodniowego obrotu, którego nie są one w stanie nadrobić w całości w inne dni 
tygodnia. Niewykluczone, że najemcy będą ograniczać ekspansję  
i kontynuować optymalizację sieci.”

Ada Budynek
Consultant w Dziale Powierzchni Handlowych  
Cushman & Wakefield 

“
Otwarcie  salonu Forever 21 

CHR Galaxy w Szczecinie 
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CZYNSZE
W związku ze wzrostem obrotów czynsze  
w najlepszych centrach handlowych utrzymują 
się na stabilnym poziomie. Centra handlowe 
z mniej atrakcyjną ofertą lub lokalizacją nie mają 
wystarczającej siły negocjacyjnej, w związku  
z czym spodziewamy się wzrostu presji  
na obniżenie czynszów w tych obiektach. 

Jednocześnie rosną oczekiwania najemców 
wobec zachęt finansowych i dopłat do 
wyposażenia lokali. Coraz częściej spotykaną na 
rynku praktyką jest zastępowanie czynszów 
bazowych czynszami uzależnionymi od obrotów 
(średnio 5-12%) oraz czynszami stopniowanymi. 
Dodatkową zachętą stosowaną przez właścicieli 
centrów handlowych jest dopłata do kosztów 
wykończenia i aranżacji powierzchni wynajętej 
(średnio 100-500 EUR / 1 m kw.), może ona 
sięgać nawet 1 tys. EUR / 1 m kw..

Czynsze za najlepsze lokale w centrach handlowych  
(EUR/m kw./m-c)
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Źródło: Cushman & Wakefield 

W związku z bardzo wysoką podażą powierzchni handlowej w ostatnich latach, 
rynek nieruchomości handlowych przesunął się w kierunku rynku najemcy. 
Najemcy coraz częściej zawierają umowy, w których wysokość czynszu 
uzależniana jest od wysokości obrotów. Dodatkowo wejście do niektórych 
galerii warunkują otrzymaniem dodatkowych zachęt w postaci okresów 
bezczynszowych oraz pokrycia części kosztów wykończenia sklepu. Tylko 
nieliczne galerie handlowe nie zmagają się z takimi wyzwaniami. Mając dużą 
liczbę oczekujących najemców posiadają silniejszą pozycję negocjacyjną.”  

“
Anna Oberc
Associate w Dziale Powierzchni Handlowych 
Cushman & Wakefield 
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PUSTOSTANY
Współczynnik pustostanów dla największych  
18 rynków handlowych w Polsce utrzymuje się 
na niskim poziomie i na koniec 2017 roku wyniósł 
4% (w porównaniu do 4,1% na koniec pierwszego 
półrocza 2017)*. 

Analiza szczegółowa wskazuje, że najniższy 
wskaźnik pustostanów notujemy dla obiektów 
handlowych w wieku 11-15 lat, które znajdują się 
w fazie dojrzałości, posiadają stabilną ofertę 
oraz lojalną bazę klientów. Wzrost wskaźnika 
odnotowywany jest dla obiektów starszych niż 
16 lat, których oferta nie odpowiada już 
obecnym standardom. Takie obiekty, o ile nie 
przejdą gruntownej modernizacji lub 
repozycjonowania, mogą spodziewać się 
słabszych wyników sprzedaży i zwiększania się 
pustostanu.

Poziom pustostanów jest uzależniony od wieku 
obiektu, jego oferty na tle konkurencji i co 
najważniejsze - jego lokalizacji, która 
niezmiennie pozostaje kluczowym czynnikiem 
decydującym o sukcesie obiektu handlowego. 
Wszystkie pozostałe czynniki takie jak: 
atrakcyjność oferty, dostępna powierzchnia, czy 
aktywność marketingowa, mogą być 
przedmiotem strategii zarządzania realizowanej 
przez właściciela. Przy obecnym nasyceniu 
niektórych rynków, kwestią szczególnie ważną 
staje się realna strefa oddziaływania obiektu 
przy uwzględnieniu istniejącej i planowanej 
konkurencji. Centra handlowe z dobrą 
lokalizacją, definiowaną dużym potencjałem  
w głównej strefie oddziaływania utrzymają swoją 
silną pozycję. Natomiast centra gorzej 
ulokowane mogą spodziewać się spadku 
odwiedzalności, a co za tym idzie pogorszenia 
obrotów.

Współczynnik pustostanów w największych miastach Polski

Poziom pustostanów według wieku centrum handlowego
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Jednym z najważniejszych wyzwań dla 
właścicieli i zarządców centrów handlowych jest 
potrzeba integracji sprzedaży tradycyjnej  
z e-commerce i m-commerce. Udział wartości 
handlu przez Internet w handlu detalicznym 
wynosi obecnie około 10% i wciąż rośnie. 
Wartość sprzedaży w internecie szacuje się  
na około 40 mld zł.

Najemcy, którzy wykorzystują sprzedaż 
wielokanałową zazwyczaj dzielą obroty między 
te, które wygenerowano w sklepie fizycznym i te, 
które są efektem sprzedaży przez Internet. Nie 
ma to więc kluczowego znaczenia, jednak  
z czasem właściciele centrów handlowych będą 
musieli nauczyć się odzwierciedlać ten kanał 
sprzedaży w czynszach. Wyzwaniem może 
okazać się sposób przypisania sprzedaży towaru 
do odpowiedniego kanału w przypadku odbioru 
towaru w sklepie fizycznym w centrum 
handlowym. Niejasne również pozostaje to, czy 
klient faktycznie dokonałby zakupu przez 
Internet, gdyby nie mógł odebrać towaru  
w swoim ulubionym centrum handlowym  
w pobliżu miejsca pracy, czy miejsca 
zamieszkania. Może się więc okazać, że najemca 
wykazuje spadek obrotów w sklepie fizycznym, 
mimo że rzeczywiście wygenerowane przez 
niego obroty są wyższe. 

Zmiany dotyczące wprowadzenia zakazu handlu 
w niedziele mogą dodatkowo pozytywnie 
wpłynąć na rozwój handlu internetowego  
w Polsce, który już obecnie rozwija się bardzo 
dynamicznie.  

Należy mieć na uwadze, że możliwość 
bezpośredniego kontaktu ze sprzedawcą  
i testowania produktu, to jednak wciąż 
niekwestionowane zalety stacjonarnej sprzedaży. 
Ograniczanie się tylko do jednego kanału 
sprzedaży może w dłuższej perspektywie 
przyczynić się do utraty przewagi 
konkurencyjnej i negatywnie wpłynąć  
na sprzedaż.

E-COMMERCE
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Dojrzewanie rynku komercyjnego w Polsce,  
w tym powstawanie nowoczesnych obiektów, 
wymusza na właścicielach starszych 
nieruchomości aktywne zarządzanie. Elementem 
tych działań jest podejmowanie decyzji o 
modernizacji, gruntowej przebudowie lub 
zastąpieniu nowoczesnym obiektem. Możemy się 
spodziewać także bardziej radykalnych zmian, 
dotyczących przekształcenia funkcji gorzej 
prosperujących projektów handlowych na rzecz 
np. funkcji biurowej. 

Wprowadzenie zmian legislacyjnych związanych 
z zakazem handlu w niedziele może 
spowodować krótkotrwałe obniżenie obrotów 
handlu detalicznego w Polsce. Wartość 
sprzedaży detalicznej wzrosła w 2017 o 7,3% r/r, 
z tego względu prognozowany krótkotrwały 
spadek obrotów może zostać zamortyzowany  
w wartościach bezwzględnych w okresie od 6 
do 9 miesięcy. Część obrotów w handlu 
detalicznym z pewnością może się rozłożyć na 
pozostałe dni tygodnia. Negatywnie zakaz 
handlu w niedziele może wpłynąć na produkty, 
nabywane w ramach zakupów kompulsywnych, 
czyli nieplanowanych oraz takich, przy których 
klienci potrzebują więcej czasu na podjęcie 
decyzji i potrzebują porównać ofertę w różnych 
sklepach. Do tej grupy produktów należą 
artykuły wyposażenia wnętrz, elektronika, 
odzież, obuwie, biżuteria. Największe szkody 
może ponieść branża gastronomiczna  
w centrach handlowych, ponieważ nie ma ona 
możliwości przeniesienia sprzedaży na inne dni 
tygodnia, co z kolei może wpłynąć na ożywienie 
ulic handlowych w miastach. Znaczny spadek 
obrotów może dotyczyć także centrów 
wyprzedażowych, które w weekendy przyciągają 
najwięcej klientów i generują ok. 80% wolumenu 
odwiedzalności i obrotów. 

Pomimo ograniczeń legislacyjnych przewiduje 
się dalszy wzrost udziału powierzchni 
przeznaczonej na strefę restauracyjną  
i rozrywkę. Centra handlowe w dobie silnego 
rozwoju handlu przez Internet muszą znaleźć 
sposób na zainteresowanie i przyciągnięcie 
klientów, którzy nie chcą już tylko zwyczajnie 
robić zakupów, a chcą doświadczyć czegoś 
więcej i połączyć zakupy z możliwością 
ciekawego spędzenia czasu z rodziną lub 
przyjaciółmi.

Dynamiczny wzrost wydatków konsumpcyjnych 
i ogólna bardzo dobra sytuacja 
makroekonomiczna Polski mogą przyczynić się 
do złagodzenia skutków wprowadzenia zakazu 
handlu w niedziele. Najbliższe lata będą  
z pewnością okresem weryfikacji błędów 
popełnionych w przeszłości. Dobrze ulokowane, 
a co za tym idzie dobrze prosperujące centra 
handlowe, będą mogły pozwolić sobie na 
rozszerzenie oferty rozrywkowej  
i gastronomicznej, wprowadzenie nowinek 
technologicznych i podnoszenie jakości obsługi 
klienta. Słabsze centra handlowe będą musiały 
poradzić sobie z coraz trudniejszą sytuacją. 
Część z nich będzie szukać nisz rynkowych, aby 
wyróżnić się na tle konkurencji lub też zmieni 
zupełnie profil działalności.   

PROGNOZA



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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