
ROZWÓJ RYNKU CENTRÓW HANDLOWYCH W EUROPIE 

 

W pierwszej połowie 2019 roku zaobserwowano w sektorze handlowym kolejne zmiany przy 

jednoczesnym zróżnicowaniu trendów inwestycyjnych na terenie całej Europy. Dynamika przyrostu 

powierzchni handlowej utrzymała się na dotychczasowym poziomie lub nieznacznie wzrosła w 

większości krajów. Jednak duży spadek liczby nowych otwarć w Turcji spowodował zmniejszenie się 

podaży w skali europejskiej o 18% – w pierwszym półroczu wybudowano ok. 863 tys. m kw. nowej 

powierzchni w centrach handlowych. 

Na koniec lipca w budowie pozostawało ok. 5,4 mln m kw. nowej powierzchni z terminem otwarcia w 

drugiej połowie bieżącego roku i w roku 2020. Niemniej jednak w ostatnich trzech latach średnio 8% 

planowanych otwarć uległo opóźnieniu, co oznacza, że liczba nowych otwieranych obiektów może 

być ostatecznie niższa w porównaniu z wolumenem inwestycji realizowanych lub zaplanowanych do 

oddania do użytku do końca przyszłego roku. 

Na rynku centrów handlowych utrzymuje się duże zróżnicowanie aktywności deweloperskiej 

pomiędzy poszczególnymi krajami i miastami. Zmniejszyła się łączna liczba nowych otwarć, ale 

największe miasta odnotowały w pierwszej połowie 2019 roku wzrost udziału w nowej podaży 

powierzchni handlowej do 41% w porównaniu z 25% w roku 2016. Miasta charakteryzujące się dużym 

zasięgiem oddziaływania (catchment area) są postrzegane przez pryzmat szansy na stworzenie 

destynacji zakupowej, natomiast lokalizacje popularne wśród klientów cieszą się zainteresowaniem 

ze względu na możliwość wybudowania w nich małych centrów handlowych typu convenience. 

Jednak w krajach, w których poziom nasycenia powierzchnią handlową w głównych aglomeracjach 

jest na wysokim poziomie, inwestorzy zwracają coraz większą uwagę na mniejsze miasta. 

Sieci handlowe nadal eksperymentują z nowymi formatami, ale jednocześnie obserwujemy wzrost 

aktywności na rynkach centrów wyprzedażowych i parków handlowych, zwłaszcza w Europie 

Środkowo-Wschodniej, ale także w niektórych krajach Europy Zachodniej.  

Tempo rozwoju rynku centrów handlowych w Europie Zachodniej utrzymało się na stabilnym 

poziomie, natomiast w Europie Środkowo-Wschodniej spowolniło w porównaniu z ubiegłym 

rokiem. 

Podaż nowej powierzchni w centrach handlowych w I poł. 2019 r. 

Europa Europa Zachodnia Europa Środkowo-Wschodnia 

863 000 370 000 493,000 

-18% -1% -27% 

 

Podaż nowej powierzchni handlowej w centrach handlowych w I poł. 2019 r. (m kw.) 

 

Pomimo niższego dochodu rozporządzalnego, niskiego wskaźnika optymizmu konsumentów i 

słabego wzrostu sprzedaży detalicznej, rynek centrów handlowych w Rosji rozwija się w stabilnym 

tempie. Jednak ze względu na jego wielkość najwięcej nowej powierzchni w pierwszej połowie 2019 

roku powstało właśnie w Rosji – blisko 200 tys. m kw. (wzrost o 13% rok do roku), z czego ponad 

50% wybudowano w Moskwie, gdzie pomimo oddania do użytku dużego centrum handlowego 

wskaźniki pustostanów utrzymały się na niezmienionym poziomie. 
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We Włoszech aktywność deweloperska w pierwszej połowie 2019 roku przyspieszyła w porównaniu z 

rokiem 2018 – w ramach rozbudów i kilku nowych niewielkich i średniej wielkości inwestycji dostarczono 

ponad 130 tys. m kw. nowej powierzchni. W związku z tym, że centra handlowe na całym świecie coraz 

częściej wprowadzają model sprzedaży wielokanałowej, niektórzy deweloperzy koncentrują się na 

budowaniu większych obiektów z bogatą ofertą rozrywkową i gastronomiczną, a wielu wynajmujących 

decyduje się na repozycjonowanie istniejących obiektów, aby nadążyć za zmianami na rynku 

handlowym. 

Pierwszą piątkę rynków, które odnotowały największy wzrost podaży w pierwszej połowie bieżącego 

roku, zamykają Polska, Francja i Niemcy. W Polsce głównym czynnikiem rozwoju rynku była 

koniunktura gospodarcza, na którą pozytywnie wpływał wzrost wydatków konsumpcyjnych. W związku 

z ograniczonymi możliwościami realizacji nowych inwestycji w większości głównych miast inwestorzy i 

deweloperzy zwracają się w stronę mniejszych rynków. Ponad 20% tegorocznej podaży zostanie 

dostarczone w miastach o populacji poniżej 50 tys. mieszkańców. 

Aktywność deweloperska we Francji utrzymała się w pierwszym półroczu na stabilnym poziomie, a 

przebudowy i rozbudowy stanowiły 75% nowej podaży. W Niemczech powstawały w tym czasie obiekty 

nieduże i średniej wielkości w miastach o korzystnej strukturze demograficznej i wydatków 

konsumenckich, natomiast na szerszym rynku zrealizowanych zostało szereg inwestycji obejmujących 

przebudowę i modernizację istniejących centrów handlowych. Jednak w związku z rosnącym udziałem 

kanału online wzrosła świadomość ilości powierzchni handlowej dostępnej na rynku.  

Duże miasta utrzymają swój udział w podaży powierzchni w centrach handlowych 

Podaż powierzchni w centrach handlowych planowania na II poł. 2019 r. i rok 2020 

Europa Europa Zachodnia Europa Środkowo-Wschodnia 

5 374 000 1 701 000 3 673 000 

-11% -19% -7% 

 

Podaż powierzchni w centrach handlowych planowana na II poł. 2019 r. i rok 2020 (m kw.) 

 

Mimo iż podaż nowej powierzchni handlowej w Turcji skurczyła się w 2018 roku o 50%, w pierwszym 

półroczu 2019 roku wybudowano zaledwie 47 tys. m kw., co wskazuje na spadek aż o 87% w ujęciu 

rocznym. Po przeprowadzonych niedawno wyborach Turcja może liczyć na przyspieszenie tempa 

rozwoju rynku centrów handlowych i aktywności inwestycyjnej ze względu na największą w Europie 

liczbę realizowanych inwestycji. W budowie znajduje się obecnie ok. 1,5 mln m kw. powierzchni w 

centrach handlowych z planowaną datą otwarcia do końca bieżącego roku i w roku 2020. Jednak 

prognozy krótkoterminowe pozostają ostrożne i wynajmujący nadal znajdują się pod presją z powodu 

wahań kursu wymiany waluty tureckiej. 

W Rosji tempo przyrostu nowej powierzchni utrzyma się na dotychczasowym poziomie wynoszącym 

1,4 mln m kw. Jednak w odróżnieniu od trendu zaobserwowanego w roku 2019, w przyszłym roku 

nowe obiekty będą otwierane głównie w regionach - duże centra handlowe zostaną oddane do użytku 

m.in. w takich miastach jak Jekaterynburg, Perm, Grozny i Kirow. 

Pozytywny wpływ na rozwój rynku handlowego w Hiszpanii mają dobre wskaźniki takie jak wzrost 

wydatków konsumpcyjnych i solidne wyniki branży turystycznej. Dobra koniunktura gospodarcza 
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przekłada się na rosnącą w ostatnim czasie sprzedaż detaliczną i liczbę klientów odwiedzających 

centra handlowe (zwłaszcza najlepsze w swojej klasie), co zachęca deweloperów do większej 

aktywności. Na drugą połowę bieżącego roku i rok 2020 zaplanowano oddanie do użytku ok. 355 tys. 

m kw. nowej powierzchni, z czego 42% w regionie Madrytu. 

Aktywność deweloperska we Francji utrzymuje się na wysokim poziomie, aczkolwiek ograniczeniem 

są rygorystyczne przepisy dotyczące planowania przestrzennego i silna konkurencja pomiędzy 

lokalizacjami handlowymi. Piąte miejsce pod względem wolumenu powierzchni w budowie zajmuje 

Finlandia, gdzie w II połowie br. i w roku 2020 powstanie 244 tys. m kw., z czego 70% w 

największym miastach takich jak Helsinki, Espoo i Turku. 


