
RYNEK HANDLOWY
W POLSCE

1 POŁOWA 2020 R.

CBRE RESEARCH



PRZEGLĄD RYNKU

Ostatnie miesiące były czasem bez precedensu dla polskiego 
rynku handlowego. Ograniczenie do minimum działalności 
obiektów handlowych w okresie od 14 marca do 4 maja 
zainicjowało wśród sieci handlowych poszukiwanie innych 
alternatywnych form sprzedaży, natomiast wyczekiwane 
ponowne otwarcie centrów handlowych postawiło 
wynajmujących i najemców w obliczu niepewności, kiedy uda 
się odbudować odwiedzalność na poziomie porównywalnym 
do tego sprzed wystąpienia pandemii Covid-19 oraz wrócić 
do podobnej skali sprzedaży. Obserwacje rynku w pierwszych 
tygodniach po otwarciu pokazały, że klienci entuzjastycznie 
wracają do zakupów w nowo otwartych centrach handlowych.

PODAŻ

Podaż nowoczesnej powierzchni handlowej w Polsce waha się 
w okolicach 12,1 mln mkw. GLA. W 1 połowie 2020 r. 
otwarto 11 nowych obiektów handlowych oraz ukończono 
robudowę 2 już istniejących. To spowodowało przyrost łącznej 
podaży na poziomie ok. 130.000 mkw. GLA – niemal tyle, ile 
w obliczu rozpoczynającej się pandemii Covid-19 
prognozowano w perspektywie całego 2020 r. Rzeczywistość 
okazała się bardziej przychylna niż prognozy na koniec marca 
2020 r. i pokazała, że opóźnienia planowanych otwarć były 
nieznaczne lub nie wystąpiły wcale. Co więcej, w budowie 
znajduje się kolejnych 90.000 mkw. GLA nowej powierzchni 
z przewidywanym terminem ukończenia do końca roku.

Zdecydowana większość nowo powstających obiektów to 
parki handlowe. Prognozuje się, że ze względu na trend 
rosnącego zainteresowania wśród klientów zakupami            
w formule „convenience” obserwowany jeszcze przed 
pandemią, a jednocześnie relatywnie niską kapitałochłonność 
takich obiektów i w rezultacie stosunkowo niskie ryzyko, 
zainteresowanie wśród deweloperów parkami handlowymi 
dodatkowo umocni się w kolejnych kwartałach.

KALENDARIUM

Centra handlowe ponownie otwarte – klienci wracają do tradycyjnych zakupów, 
maleje sprzedaż „online” 
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• ograniczenie działalności centrów handlowych. 

W obiektach powyżej 2.000 mkw. GLA 
pozostają otwarte sklepy spożywcze, drogerie, 
apteki, pralnie, banki.

• ograniczenie działalności restauracji i kawiarni. 
Lokale gastronomiczne mogą świadczyć usługi 
tylko na wynos lub na dowóz.

• zamknięcie wielkopowierzchniowych sklepów 
budowlanych w weekendy

• otwarcie sklepów w obiektach handlowych 
powyżej 2.000 mkw. GLA (w ścisłym reżimie 
sanitarnym)

• otwarcie sklepów budowlanych w weekendy 
(w ścisłym reżimie sanitarnym)

• otwarcie restauracji, kawiarni, barów 
(z zachowaniem zasad bezpieczeństwa)

• zniesienie limitu osób w restauracjach, 
kawiarniach, barach

• otwarcie kin, klubów fitness, sal zabaw
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POPYT

Zgodnie z danymi opublikowanymi przez Główny Urząd 
Statystyczny, marzec 2020 r. był pierwszym miesiącem od 
2013 r., w którym odnotowano spadek sprzedaży detalicznej   
r-d-r, który następnie pogłębił się w kwietniu. Poprawa wyników 
sprzedażowych nastąpiła w maju i pomimo niższej sprzedaży 
niż przed rokiem, maj zakończył się lepszym rezultatem          
niż poprzedni miesiąc.

R Y N E K  H A N D L O W Y  W  P O L S C E

WYKRES 1: PRZYROST PODAŻY POWIERZCHNI 
HANDLOWEJ W LATACH 2010-2020

Źródło: CBRE Research, 1 połowa 2020 r.
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Poza wzrostem podaży wśród centrów i parków handlowych,   
w 1 połowie 2020 r. miało miejsce otwarcie projektu 
wielofunkcyjnego w Warszawie – Elektrowni Powiśle.

W ostatnim półroczu podaż całkowita uległa pomniejszeniu 
wskutek zamknięcia części obiektów należących do Tesco. 
Dotychczas 8 centrów handlowych I generacji opartych na Tesco 
zostało wyłączonych z użytkowania, natomiast kolejne             
6 zmieniło właściciela, a wraz z nim operatora spożywczego, 
na Kaufland. Przejęcie następnych sklepów Tesco ogłosiła 
duńska sieć Netto. Wraz z końcem czerwca zakończyła swoją 
działalność łódzka Sukcesja.
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WYKRES 3: ZMIANY SPRZEDAŻY DETALICZNEJ R-D-R 
(%) W 2019-2020

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, maj 2020  r.

W maju nastąpił 

wzrost sprzedaży 

detalicznej m-d-m

Nazwa obiektu Format Powierzchnia 
(mkw. GLA)

Karuzela Park Ełk Park handlowy 21.000

Dekada Nysa Centrum handlowe 19.000 

Vendo Park Częstochowa Park handlowy 8.500 

Park Handlowy LUK 
Lublin Park handlowy 7.300 

Premium Park Strzelce 
Opolskie Park handlowy 5.100 

Źródło: CBRE Research, 1 połowa 2020 r

WYKRES 2: PRZYKŁADY OBIEKTÓW W BUDOWIE 
Z PLANOWANYM TERMINEM OTWARCIA 
W 2 POŁOWIE 2020 R.
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Po wzrostach wolumenu obrotów r-d-r w styczniu i lutym, 

w kolejnych miesiącach odnotowano ich znaczące spadki. 
Średnie obroty w maju 2020 r. w portfelu obiektów 
handlowych zarządzanych przez CBRE wyniosły 60% obrotów 
odnotowanych w maju 2019 r.

Badania rynku wskazują na stopniowy wzrost odwiedzalności 
w obiektach handlowych i entuzjazm konsumentów 
powracających do zakupów w tradycyjnej formie. Pomimo 
prognozowanego na 2020 r. wzrostu wolumenu sprzedaży 
przez Internet, który wynika bezpośrednio z okresowego 
ograniczenia działalności tradycyjnych obiektów handlowych 
oraz postępującej ewolucji nawyków konsumenckich 

w kierunku handlu elektronicznego, zauważalny był wyraźny 
spadek zainteresowania zakupami „online” w maju, co było 
skorelowane z ponownym otwarciem sklepów stacjonarnych 

na początku maja. Dane o odwiedzalności portfela obiektów 
handlowych zarządzanych przez CBRE wskazują, że w ciągu 
8 tygodni po ich ponownym otwarciu, to właśnie w maju 
odnotowano dotychczas najwyższą średnią odwiedzalność 

na poziomie 85% odwiedzalności z analogicznego tygodnia 
w 2019 r.

Odwiedzalność 

centrów 

handlowych 

stopniowo rośnie

WYKRES 4: ŚREDNIE OBROTY W OBIEKTACH 
HANDLOWYCH W 2020 R. (% OBROTÓW 
Z ANALOGICZNYCH MIESIĘCY 2019 R.)
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Źródło: CBRE, na podstawie obrotów w obiektach handlowych 
zarządzanych przez CBRE o łącznej powierzchni 
ok. 530.000 mkw. GLA 

WYKRES 5: ŚREDNIA ODWIEDZALNOŚĆ OBIEKTÓW 
HANDLOWYCH PO 4 MAJA 2020 R. 
(% ODWIEDZALNOŚCI Z ANALOGICZNYCH 
TYGODNI 2019 R.)
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Źródło: CBRE, na podstawie odwiedzalności obiektów handlowych 
zarządzanych przez CBRE o łącznej powierzchni 
ok. 530.000 mkw. GLA
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Okres zamknięcia centrów handlowych był dla sieci 
handlowych i konceptów gastronomicznych czasem 
poszukiwania alternatywnych form sprzedaży i próby bycia 
bliżej klienta w okolicznościach, gdy budowanie tradycyjnego 
„customer experience” było niemożliwe. Czynniki zewnętrzne 
spowodowały przyspieszenie rozwoju infrastruktury do 
sprzedaży przez Internet, zintensyfikowały wykorzystanie 
mediów społecznościowych, np. do celów sprzedaży 
produktów „na żywo” czy organizacji warsztatów gotowania 
„online” po uprzednim dostarczeniu składnikow do domu. 
Innowacyjne działania mogą w przyszłości zaowocować 
wzrostem synergii między tradycyjnym i internetowym kanałami 
sprzedaży w formule „omnichannel”. 

Pomimo niezmiennej atrakcyjności Polski jako kraju do 
rozszerzenia biznesu, liczba debiutów nowych marek 
międzynarodowych, szczególnie w kategorii mody, może być 
bardzo ograniczona do końca 2020 r. W maju miało miejsce 
otwarcie znanej amerykańskiej marki Urban Outfitters            
w warszawskim projekcie Elektrownia Powiśle. W tym roku 
zapowiedziane jest również otwarcie pierwszego sklepu 
Primark w Galerii Młociny. Inne marki mogą odsunąć w czasie 
daty swoich debiutów ze względu na zrewidowane              
w rezultacie pandemii Covid-19 plany ekspansji. Pojawiają się 
również informacje o markach, które decydują się na 
opuszczenie polskiego rynku. Taką decyzję ogłosiło w ostatnim 
czasie Camaieu.

WYKRES 6: DYNAMIKA SPRZEDAŻY DETALICZNEJ PRZEZ INTERNET

CZYNSZE

Brak przychodów w przypadku większości kategorii najemców 
w okresie ograniczenia działalności centrów handlowych na 
okres 1,5 miesiąca oraz niższe obroty po ponownym otwarciu 
obiektów skłoniły najemców do podjęcia renegocjacji aktualnych 
warunków najmu. Negocjacje z wynajmującymi mają charakter 
indywidualny, a ich rezultaty są zależne od wielu czynników. 
Przystępując do rozmów na temat aktualnych umów, 
wynajmujący biorą pod uwagę m.in. obecne poziomy 
odwiedzalności obiektu, bieżące obroty najemców oraz 
zajmowaną przez nich pozycję na rynku. Uzyskane przez 
najemców rabaty mają charakter czasowych obniżek czynszów  
i najczęściej wiążą się z wydłużeniem umowy najmu o okres 
skorelowany z wielkością i czasem trwania obniżki. Wiele 
rozmów pomiędzy najemcami i wynajmującymi wciąż się 
odbywa. Część najemców, którzy w toku negocjacji nie 
uzyskują satysfakcjonujących ich warunków, rozważa 
skorzystanie z możliwości, które daje Tarcza Antykryzysowa. 
Zgodnie z jej zapisami najemca może złożyć wynajmującemu 
ofertę woli przedłużenia obowiązywania umowy najmu          
na dotychczasowych warunkach o okres obowiązywania zakazu 
handlu wydłużony o 6 miesięcy i być zwolnionym z zobowiązań 
wobec wynajmującego za czas zakazu prowadzenia 
działalności. Oferta powinna być złożona w ciągu 3 miesięcy 
od czasu ponownego otwarcia obiektów handlowych, które 
nastąpiło 4 maja 2020 r. 

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, maj 2020  r.
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PROGNOZA

Ponowne otwarcie centrów handlowych w maju wpłynęło 
na spadek dynamiki sprzedaży przez Internet w porówaniu 
z poprzednim miesiącem. Jednocześnie w maju nastąpiła 
poprawa wyników całkowitej sprzedaży detalicznej,            
co wskazuje na pozytywny wpływ otwarcia obiektów 
handlowych na pobudzenie popytu konsumenckiego. Polacy 
stopniowo i z entuzjazmem wracają do tradycyjnych zakupów. 

Opóźnienia w realizacji nowych projektów handlowych okazały sie znikome i szacuje się, że 2020 r. zakończy się większym niż 
prognozowano na koniec 1 kw. 2020 r. przyrostem nowej podaży powierzchni handlowej. Ograniczona liczba zakończonych 
nowych transakcji najmu na rynku, spowodowana koncentrowaniem się sieci sprzedażowych na optymalizacji warunków najmu 
w bieżących lokalizacjach i spowolnieniem lub odroczeniem planów ekspansji, nie pozwala stwierdzić zmian w zakresie czynszów 
umownych na koniec 2 kw. 2020 r. Prognozuje się natomiast, że w przypadku możliwego pogorszenia się koniunktury gospodarczej, 
a w konsekwencji utrzymujących się niższych obrotów najemców i wzrostu poziomu wakatów w obiektach handlowych, może 
wystąpić presja na obniżkę stawek czynszowych w przyszłości, w perspektywie 4 kw. 2020 r. i kolejnych kwartałów.

Dynamika sprzedaży detalicznej

maj vs. kwiecień 2020 r.

ogółem: +14%

przez Internet: -13%
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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.

Aby dowiedzieć się więcej, zachęcamy do odwiedzenia Global Research Gateway na: www.cbre.com/researchgateway ,  
inne portale CBRE są dostępne pod adresami www.officego.pl oraz www.industrialgo.pl . 
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