
   

Dodatkowe informacje:  

Lenka Minářová                                                   Laura Swartz 

PR Manager                                                          Communication 

Marketing & Communications                               laura.swartz@cms-cmno.com  

+420 725 770 885                                                 +44 20 7367 2303 

lenka.minarova@cushwake.com                          CMS  

 

 

Rynek hotelowy w EŚW cieszy się coraz większym zainteresowaniem 

inwestorów. Nowe trendy wyznaczają innowacyjne koncepty 

adresowane do nowego pokolenia podróżujących. 

 

• Do końca 2018 roku całkowita wartość transakcji inwestycyjnych w sektorze 

nieruchomości hotelowych w EŚW* może wynieść 800 mln euro, ale największym 

wyzwaniem jest brak aktywów klasy premium. Sytuacja może się wkrótce zmienić, 

ponieważ właściciele zdają sobie sprawę, że jest to odpowiedni moment na 

sprzedaż i wyjście z inwestycji. 

• Wzrasta różnorodność inwestorów – 67% łącznego wolumenu obrotów generuje 

kapitał zagraniczny. Szybko rośnie zainteresowanie inwestorów instytucjonalnych i 

giełdowych. 

• Hotele markowe stanowią zaledwie 42% bazy hotelowej w stolicach państw EŚW. 

Szanse na tym rynku dostrzegają międzynarodowe marki. 

• W odpowiedzi na oczekiwania Millenialsów na rynku EŚW powstają nowe koncepty 

hoteli. 

• Hotele 3- i 4-gwiazdkowe stanowią blisko 60% nowej podaży. 

PRAGA, 10 grudnia 2018 – Sektor nieruchomości hotelowych w regionie EŚW* nadal dynamicznie się 
rozwija, a do końca 2018 roku całkowita wartość transakcji inwestycyjnych może przekroczyć 800 mln euro, 
czyli wyniesie nieznacznie mniej niż w ubiegłym roku. Jest to spowodowane przede wszystkim brakiem 
najbardziej atrakcyjnych obiektów i portfeli aktywów na rynku, które mogłyby zaspokoić utrzymujący się 
apetyt na inwestycje hotelowe w największych miastach regionu. Wzrasta aktywność inwestorów 
instytucjonalnych i giełdowych, których udział w łącznym wolumenie transakcji inwestycyjnych wyniósł 74% w 
2017 roku i 54% w pierwszych trzech kwartałach 2018 roku. W wyniku zmieniających się w ostatnich latach 
trendów konsumenckich i konceptów zakwaterowania, zacierają się granice podziału pomiędzy tradycyjnymi 
klasami obiektów hotelowych – podaje pierwszy wspólny raport międzynarodowej firmy doradczej Cushman 
& Wakefield i kancelarii CMS dotyczący rynku inwestycji hotelowych w EŚW i trendów inwestycyjnych. 
 
Wysoki popyt i podaż na największych rynkach, coraz lepsze wyniki sektora hotelowego i 
stosunkowo niskie ceny obiektów hotelowych zachęcają inwestorów do lokowania kapitału w regionie 
EŚW. Po pierwszych trzech kwartałach 2018 roku wartość transakcji inwestycyjnych przekroczyła 
400 mln euro, a w ostatnim kwartale bieżącego roku może osiągnąć zbliżony poziom, na co 
wskazuje szereg dużych transakcji będących na zaawansowanym etapie przygotowań. Pomimo 
spadku aktywności inwestycyjnej w porównaniu z rokiem 2017, w którym łączny wolumen transakcji 
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inwestycyjnych przekroczył 900 mln euro, tegoroczny wynik będzie lepszy od odnotowanego w 
latach 2015-2016.  
 
- Ze względu na uwarunkowania historyczne i polityczne, w ostatnich 30 latach rynek hotelowy w 
Europie Środkowo-Wschodniej nadrabia zaległości wobec Zachodu - mówi Lukáš Hejduk, Partner 
kancelarii CMS i dyrektor działu nieruchomości hotelowych i rekreacyjnych w EŚW. - 
Dynamika zmian znajduje odzwierciedlenie w poziomie aktywności deweloperskiej i inwestycyjnej w 
regionie. Pomimo nieznacznego spadku wolumenu transakcji inwestycyjnych w 2018 roku, sektor ten 
odnotowuje w ostatnich pięciu latach imponujące tempo wzrostu, a rok 2019 może zakończyć się 
kolejnym dobrym wynikiem. Wielu inwestorów nadal dysponuje dużym kapitałem i poszukuje 
atrakcyjnych możliwości jego ulokowania, a hotele w Europie Środkowo-Wschodniej oferują wyższe 
stopy kapitalizacji w porównaniu z wieloma innymi regionami w Europie czy też innymi klasami 
aktywów”. 
 
Do największych zawartych transakcji należy zaliczyć zakup Sofitel Budapest Chain Bridge za 75 
mln euro przez Starwood Capital oraz nabycie hotelu Sheraton Praga za kwotę 42,5 mln euro przez 
norweską spółkę Wenaasgruppen. Kolejną dużą transakcją był zakup przez UBM budynku 
Cukrovarnický palác (Sugar Palace) w Pradze, który zostanie przebudowany i zaadaptowany na 
luksusowy hotel.  
 
Wzrost podaży aktywów w aktualnym cyklu inwestycyjnym na rynku hotelowym 
 
Na obecnym etapie cyklu inwestorzy oportunistyczni i value-add są zainteresowani sprzedażą 
repozycjonowanych hoteli inwestorom instytucjonalnym realizującym długofalową strategię inwestycyjną i 
poszukującym aktywów, które generują stabilne przychody. To z kolei prowadzi do fundamentalnych zmian w 
strukturze funkcjonowania hoteli w regionie – coraz więcej hoteli działa na podstawie długoletnich umów 
najmu, zwłaszcza w przypadku obiektów nowo powstających.  
 
- Hotele nie są już tylko alternatywnymi aktywami, lecz stają się pełnoprawnymi produktami 
inwestycyjnymi, a inwestorzy dostrzegają, że rynek hotelowy w Europie Środkowo-Wschodniej 
zaczyna wchodzić w fazę dojrzałą. Od 2010 roku udział sześciu rynków tego regionu w całkowitym 
wolumenie transakcji inwestycyjnych w europejskim sektorze hotelowym wzrósł ponad dwukrotnie i 
w 2017 roku wyniósł ok. 4,5%. Region ten ma jednak nadal duży potencjał wzrostu, zważywszy na 
to, że obecnie przypada nań ponad 8% dób hotelowych na całym kontynencie i prawie 10% bazy 
hotelowej. W związku z tym przewidujemy, że w kolejnych latach wolumen transakcji inwestycyjnych 
będzie przekraczał 2 mld euro rocznie. Największym problemem w regionie jest jednak 
niewystarczająca podaż dużych aktywów hotelowych wysokiej jakości. Ceny za pokój przekraczają 
już wartości sprzed kryzysu a koszty finansowania dłużnego rosną, co sprawia, że naszym zdaniem 
stopy kapitalizacji zbliżają się do najniższego poziomu. Z tego względu coraz więcej właścicieli może 
dochodzić do wniosku, że jest to odpowiedni moment na sprzedaż i wyjście z inwestycji - mówi 
Bořivoj Vokřínek, Partner, dział doradztwa strategicznego, dyrektor ds. badań rynku 
hotelowego w regionie EMEA, Cushman & Wakefield. 
 
Coraz większa różnorodność inwestorów 
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W ostatnich latach wzrasta różnorodność inwestorów nabywających aktywa w całym regionie. W pierwszych 
trzech kwartałach 2018 roku odnotowano wysoką aktywność inwestorów zagranicznych, których udział w 
łącznym wolumenie transakcji wyniósł 67%, przy czym mniej aktywne były podmioty spoza Europy, 
zwłaszcza z Bliskiego Wschodu i Azji. 
 
Na rynku inwestycji hotelowych, na którym dawniej dominującą pozycję zajmowali inwestorzy prywatni, 
obecnie coraz większą rolę odgrywają inwestorzy instytucjonalni i giełdowi, których udział w całkowitym 
wolumenie transakcji inwestycyjnych wyniósł 74% w 2017 roku i 54% w pierwszych trzech kwartałach 2018 
roku.  
 
Nowe inwestycje 

 
Najszybciej rozwija się rynek hoteli ze średniego segmentu cenowego. Większość nowo otwieranych 
obiektów w regionie EŚW to hotele 3- i 4-gwiazdkowe, które łącznie stanowią blisko 60% nowej podaży. 
 
Zmieniające się oczekiwania klientów, nowe trendy i zacieranie się różnic 
 
W wyniku zmieniających się w ostatnich latach trendów konsumenckich i konceptów zakwaterowania 
zacierają się granice podziału pomiędzy tradycyjnymi klasami obiektów hotelowych. Dawniej duże, otwarte 
przestrzenie, bogata oferta gastronomiczna i najnowsze trendy architektoniczne były wyznacznikami przede 
wszystkim hoteli luksusowych i kategorii upper-upscale, ale obecnie można je coraz częściej znaleźć w 
całym spektrum obiektów. Zacierają się różnice pomiędzy obiektami oferującymi pobyt krótko- i 
długoterminowy. Raport zawiera analizę zmieniających się konceptów w branży oraz wywiady z debiutantami 
na rynku. 
 
Millenialsi stanowią coraz ważniejszą grupę klientów dla branży hotelarskiej i mają różnego rodzaju 
oczekiwania, które inwestorzy i operatorzy hoteli muszą wziąć pod uwagę. 

 
- Rynek hotelowy w Europie Środkowo-Wschodniej rozwija się w bardzo interesującym kierunku. Wchodzą 
nań kolejni doświadczeni inwestorzy i nowe marki, które dostosowują swoje koncepty do potrzeb nowych 
pokoleń podróżujących (hotele lifestyle’owe w przystępnej cenie, marki typu soft brand, nowa generacja 
hosteli oraz innowacyjne koncepty apartamentów serwisowanych). Stosunkowo niewielka penetracja rynku 
przez marki w całym regionie stwarza doskonałe możliwości rozwoju innowacyjnych produktów, dzięki którym 
rynek hotelowy Europy Środkowo-Wschodniej ma szansę stać się liderem postępu i nowoczesności w 
Europie - dodaje Bořivoj Vokřínek. 
 
Lista życzeń milenialsów w Europie Środkowo-Wschodniej 

W pierwszej połowie 2018 roku kancelaria CMS, wspólnie z firmą doradczą FTI Consulting, opracowała i 
przeprowadziła badanie B2C, w którym uzyskano 5275 odpowiedzi od milenialsów (18-35 lat) w 18 krajach 
na całym świecie. W przeprowadzonym badaniu wzięło udział ponad 800 milenialsów z Czech, Węgier i 
Polski. Publikacja dotycząca oczekiwań milenialsów dostępna jest pod linkiem: http://www.cms-lawnow.com/-
/media/lawnow/pdfs/roaq/finding-the-balance-human-touch-vs-high-tech.pdf. 
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Pełny raport znajduje się na naszej stronie internetowej, w zakładce „badania”, lub można go otrzymać na 

żądanie. 

* W niniejszym raporcie region EŚW obejmuje następujące kraje: Czechy, Słowację, Polskę, Węgry, Bułgarię 

i Rumunię.  

 

-KONIEC- 

O Cushman & Wakefield 

Cushman & Wakefield (NYSE: CWK) jest wiodącą na świecie firmą doradczą świadczącą usługi na rynku 

nieruchomości komercyjnych. Wspiera najemców i właścicieli nieruchomości w realizacji ich planów 

biznesowych. Cushman & Wakefield należy do grupy największych firm doradczych na rynku nieruchomości 

oraz zatrudnia 48 tysięcy pracowników w ok. 400 biurach i 70 krajach na całym świecie. W 2017 roku jej 

przychody wyniosły 6,9 mld USD. Do najważniejszych usług świadczonych przez firmę należą zarządzanie 

nieruchomościami, obiektami i projektami, pośrednictwo w wynajmie powierzchni, obsługa transakcji na 

rynkach kapitałowych, wyceny i inne. Więcej informacji na stronie www.cushmanwakefield.cz oraz na LinkedIn: 

Cushman & Wakefield, na Facebooku: Cushman & Wakefield Czech Republic i na Twitterze: @CushWakeCzech 

  

O CMS 

CMS jest międzynarodową kancelarią prawniczą świadczącą kompleksowe i specjalistyczne usługi doradztwa 
prawnego i podatkowego na rzecz przedsiębiorstw. Zatrudnia ponad 4500 prawników na całym świecie, którzy 
dzięki współpracy w ramach zespołów sektorowych i wiedzy z zakresu zarządzania projektami wspierają 
klientów w realizacji ich celów. 

CMS to jedna z 10 największych kancelarii prawniczych według licznych zatrudnionych prawników (Am Law 
2017 Global 100). Dysponuje ponad 70 biurami w ponad 40 krajach całego świata, a w 2017 roku jej przychody 
wyniosły 1,3 mld euro. CMS obsługuje większość spółek z indeksu DAX 30, dużą liczbę spółek ujętych w 
zestawieniu FT European 500 oraz szereg przedsiębiorstw z rankingu Fortune 500. 

CMS świadczy kompleksowe usługi doradztwa w 19 praktykach eksperckich i sektorach takich jak: bankowość 
i finanse, prawo handlowe, konkurencja, prawo spółek, rozstrzyganie sporów, prawo pracy, energetyka, 
fundusze, własność intelektualna, life sciences/farmaceutyka, nieruchomości i budownictwo, podatki oraz TMT 
(nowe technologie, media i telekomunikacja). 

Więcej informacji na stronie www.cms.law 

Biura CMS oraz kancelarie stowarzyszone: Aberdeen, Algier, Amsterdam, Antwerpia, Barcelona, 

Pekin, Belgrad, Berlin, Bogota, Bratysława, Bristol, Bruksela, Bukareszt, Budapeszt, Casablanca, Kolonia, 
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Dubaj, Düsseldorf, Edynburg, Frankfurt, Funchal, Genewa, Glasgow, Hamburg, Hongkong, Stambuł, Kijów, 
Lipsk, Lima, Lizbona, Lublana, Londyn, Luanda, Luksemburg, Lyon, Madryt, Manchester, Medellín, Meksyk, 
Mediolan, Moskwa, Monachium, Maskat, Paryż, Podgorica, Poznań, Praga, Reading, Rio de Janeiro, Rzym, 
Santiago de Chile, Sarajewo, Sewilla, Szanghaj, Sheffield, Singapur, Sofia, Strasburg, Stuttgart, Tirana, 
Utrecht, Wiedeń, Warszawa, Zagrzeb i Zurych. 
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