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INFORMACJE OGÓLNE 
Aktywność deweloperska na rynku centrów handlowych w 2010 r. była nadal 
ograniczona, a liczba nowych obiektów świadczy o utrzymaniu się trendu 
spadkowego drugi rok z rzędu. W ciągu roku oddano w Europie do użytku 
ok. 5,2 mln mkw. powierzchni najmu brutto (GLA), co stanowi spadek o 
30% w porównaniu z 2009 r. Wielkość ta wskazuje na najniższą podaż nowej 
powierzchni w skali rocznej od 2004 r. i największy spadek liczby nowych 
centrów handlowych od 1983 r. W ubiegłym roku otwarto łącznie 165 
nowych centrów handlowych, na które przypadło 83% nowej powierzchni. 
Pozostałą część oddano do użytku w obiektach zmodernizowanych i 
rozbudowanych. Łączne zasoby powierzchni GLA w centrach handlowych w 
Europie wynoszą obecnie ponad 131,9 mln mkw. 
W 2011 r. oczekuje się wzrostu działalności deweloperskiej – do końca 
bieżącego roku powstanie 6,9 mln mkw. nowej powierzchni w centrach 
handlowych. Oznacza to wzrost o 33% w stosunku do 2010 r. W kilku 
krajach realizację ważnych projektów przesunięto z 2010 r. na rok 2011. Nie 
można także wykluczyć opóźnienia innych inwestycji. Obecnie przewiduje się, 
że ok. 4,5 mln mkw. GLA zostanie oddane do użytku w 2012 r. Z uwagi na 
niepewną sytuację ekonomiczną na niektórych rynkach europejskich trudno 
formułować wiarygodne prognozy na rok 2012 i lata następne.                          
 
WIELKOŚĆ RYNKU 
Na Europę Środkowo-Wschodnią przypada ok. 63% przewidywanej nowej 
podaży na lata 2011-2012. Rosja i Turcja są nadal w czołówce krajów 
europejskich pod względem liczby przygotowywanych nowych projektów. Na 
te kraje przypada ponad 40% wszystkich obiektów planowanych w Europie. 
Przewiduje się duży wzrost aktywności deweloperskiej 2011 r. na obu tych 
rynkach. W samej Rosji do końca 2012 r. zostaną oddane do użytku ponad 3 
mln mkw. GLA, w tym w kilku wstrzymanych obiektach, których realizację 
niedawno wznowiono. Ok. 600 000 mkw. trafi na rynek moskiewski, a na 
inne ważniejsze miasta przypadnie pozostała część przygotowywanych 
inwestycji. Jednak niektóre inwestycje planowane na lata 2011-2012 mogą nie 
zostać ukończone w terminie, a inne mogą zostać przesunięte w czasie lub 
wstrzymane. W Turcji podaż nowej powierzchni do końca 2012 r. może 
wynieść prawie 1,8 mln mkw. Większość projektów będzie realizowanych w 
Stambule (ok. 60%). Warto jednak zaznaczyć, że w ostatnim półroczu 
wstrzymano realizację kilku obiektów, w tym Forum Antalya (125 000 mkw.).  
W Europie Zachodniej na czele rankingu rynków, na których 
przygotowywana jest największa liczba nowych inwestycji, nadal znajdują się 
Włochy i Francja. Do końca 2012 r. na włoski rynek trafi ok. 1 mln mkw. 
nowej powierzchni. Inwestycje planowane w tym kraju na lata 2011-2012 
znacznie przekraczają wielkość obiektów oddanych do użytku w 2010 r., ale 
realizację kilku projektów przesunięto z 2011 r. na rok 2012 i wyraźnie rysuje 
się możliwość dalszych opóźnień. Natomiast we Francji oczekuje się 
ożywienia działalności deweloperskiej po słabych wynikach w ubiegłym roku. 
Do końca 2012 r. oddanych do użytku zostanie ponad 890 000 mkw. – 
głównie w mniejszych centrach handlowych. Średnia wielkość obiektów w 
przygotowaniu nie przekracza 16 000 mkw. i do końca przyszłego roku 
otwarte zostaną tylko dwa duże centra o powierzchni ponad 40 000 mkw. 
Ponadto ok. 40% inwestycji przygotowywanych we Francji stanowią obecnie 
obiekty rozbudowywane lub modernizowane.   
Hiszpania, Polska i Niemcy utrzymały pozycje w czołówce rankingu państw 
pod względem wielkości powierzchni w przygotowaniu. W Wielkiej Brytanii 
możliwy jest niewielki wzrost inwestycji w najbliższym roku. Jednak wynika 
on głównie z aktualnie budowanego największego w Europie centrum 
handlowego Stratford City w Londynie (176 500 mkw.), które zostanie 
otwarte do końca bieżącego roku.   

Centra handlowe w przygotowaniu na lata 2011-2012 (mln mkw.) 

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5

33.  Malta
32Luksemburg

32. Łotwa
31.  Dania

30.  Szwajcaria
29.  Estonia

28.  Finlandia
27. Bośnia
26.  Belgia
25.  Litwa
24.  Serbia
23.  Grecja

22.  Norwegia
21.  Irlandia
20.  Bułgaria
19.  Szwecja
18.  Węgry

17.  Austria
16.  Słowenia
15.  Słowacja
14.  Czechy.

13.  Holandia
12.  Ukraina

11.  Portugalia
10.  Rumunia
9.  Chorwacja

8.  Niemcy
7.  UK

6.  Polska
5.  Hiszpania

4.  Francja
3.  Włochy
2.  Turcja
1.  Rosja

 

Główne projekty w przygotowaniu

Kraj Miasto Nazwa obiektu GLA 
(mkw.) Rok  

Wlk. Brytania Londyn Stratford City 176 500 2011 

Rosja Krasnodar OZ Mall 163 000 2011 

Turcja Stambuł Forum Marmara 160 000 2011 

Chorwacja Rugvica IKEA Zagreb East 140 000 2012 

Hiszpania Saragossa Puerto Venezia 123 475 2012 

Hiszpania A Coruña Marineda City 116 500 2011 

Rosja Moskwa AFImall City 114 213 2011 

Rosja Samara MEGA Samara 103 000 2011 

Rosja Niżny Nowogród Sedmoe Nebo 100 000 2012 

Turcja Stambuł Marmara Park 100 000 2012 

Słowenia Lublana Sportni Park Stožice 96 319 2012 

Włochy Villesse Villesse Shopping 95 000 2012 

Definicja centrum handlowego 
 
Cushman & Wakefield definiuje centrum handlowe jako zarządzany centralnie, 
wielofunkcyjny obiekt handlowy o powierzchni najmu brutto (GLA) ponad 5000 
mkw., w którym znajdują się lokale i powierzchnie wspólne. Analiza nie obejmuje 
centrów wyprzedażowych i parków handlowych. Wszystkie informacje pochodzą z 
centralnej europejskiej bazy danych firmy Cushman & Wakefield. 
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AKTYWNOŚĆ DEWELOPERSKA W 2010 r. 
W drugim półroczu 2010 r. wzrosła aktywność deweloperska na rynku centrów 
handlowych – oddano do użytku ok. 3 mln mkw. nowej powierzchni. Łączna
podaż powierzchni w nowych obiektach za cały ubiegły rok wyniosła 5,2 mln
mkw. W porównaniu z 2009 r. podaż obniżyła się o 30% w wielu krajach
europejskich, w tym także na większości rynków Europy Środkowo-Wschodniej, 
gdzie odnotowano znaczny spadek nowej powierzchni oddawanej do użytku. 
Średnia podaż powierzchni w centrach handlowych na 1000 mieszkańców w 27
państwach Unii Europejskiej wynosi obecnie 235,4 mkw. Tak jak w latach
poprzednich, najwięcej nowej powierzchni oddano do użytku w 2010 r. w
Europie Środkowo-Wschodniej, której udział w łącznej nowej podaży wyniósł w
pierwszym półroczu 65% a za cały ubiegły rok – 63%. Wynika to głównie z
utrzymującego się wysokiego poziomu inwestycji w Rosji, Turcji, Polsce i
Bułgarii.   
Największym obiektem oddanym do użytku w ubiegłym roku było centrum 
handlowe City-Park Grad o powierzchni 144 300 mkw. w Woroneżu, w
południowo-zachodniej Rosji. To największe centrum handlowe poza Moskwą, 
otwarte w sierpniu 2010 r., zostało wybudowane przez firmę Woroneżskaja
Deweloperskaja Kompania. 
 
GŁÓWNE TRENDY W EUROPIE 
Rosja odnotowała najwyższy poziom aktywności spośród wszystkich badanych 
rynków, na ten kraj przypadła jedna czwarta podaży nowej powierzchni w
Europie w 2010 r. W drugim półroczu oddano do użytku 916 000 mkw. GLA, 
dzięki czemu łączne zasoby nowej powierzchni w ubiegłym roku przekroczyły
1,3 mln mkw. Po otwarciu City-Park Grad i trzech innych obiektów na Woroneż
przypadło 19% nowej powierzchni GLA. Jednak większość inwestycji
realizowanych jest nadal w Moskwie, w której oddano do użytku 29% nowej
powierzchni GLA.   
Bułgaria jest liderem rankingu państw pod względem procentowego wzrostu 
powierzchni handlowej. Ukończenie siedmiu nowych centrów handlowych
dostarczyło na rynek prawie 290 000 mkw. GLA w 2010 r. W porównaniu z 
poprzednim rokiem stanowi to wzrost powierzchni w centrach handlowych o
139%, co korzystnie wpłynęło na pozycję handlowców wchodzących na rynek
bułgarski. Jednak realizacja niektórych nowych inwestycji nie przebiegała
całkowicie zgodnie z planami biznesowymi i wielu handlowców nadal ostrożnie
podchodzi do ekspansji. Kilka planowanych projektów zawieszono i oczekuje się
znacznego spowolnienia inwestycji w latach 2011-2012.   
Wiele innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej również odnotowało
znaczny wzrost powierzchni handlowej pomimo ogólnego spowolnienia 
aktywności deweloperskiej. Na Słowacji i w Chorwacji podaż wzrosła o ponad
20%, a na Ukrainie, w Serbii, Rumunii, Turcji, Słowenii oraz Bośni-Hercegowinie 
– o 7-12%. Zasoby powierzchni GLA w Polsce wzrosły o ponad 5%.   
Na drugim końcu spektrum znalazły się trzy kraje: Irlandia, Luksemburg i Litwa,
w których nie otwarto w 2010 r. żadnego centrum handlowego. Na Litwie podaż
centrów handlowych w rzeczywistości nieznacznie się zmniejszyła po zamknięciu
Vilniaus Vartai. 
W Europie Zachodniej najwięcej nowej powierzchni oddano do użytku we
Włoszech i w Hiszpanii, zarówno w drugim półroczu, jak i w skali całego roku.
W 2010 r. otwarto we Włoszech 15 nowych centrów handlowych i 4 rozbudowy, 
co oznacza wzrost wolumenu powierzchni o ok. 350 000 mkw. GLA, czyli o 
prawie 3%. Jednak pomimo tego dużego przyrostu powierzchni poziom
inwestycji zmniejszył się o prawie 47% w porównaniu z 2009 r. Realizację wielu
projektów pierwotnie planowaną na 2010 r. przesunięto na lata 2011-2012. W 
Hiszpanii ukończono ubiegłym roku 7 nowych centrów handlowych i 3 obiekty
rozbudowane o łącznej powierzchni prawie 270 000 mkw. GLA, co stanowi
wzrost zasobów o niemal 3%. Oznacza to roczny wzrost ilości nowej
powierzchni oddanej do użytku o 29% w stosunku do 2009 r. Jednak w
porównaniu z poprzednimi latami aktywność na rynku deweloperskim jest nadal 
niewielka i w bieżącym roku może się zmniejszyć.   
W innych krajach Europy Zachodniej, między innymi we Francji i w Portugalii 
odnotowano szczególnie duży spadek wolumenu nowej powierzchni oddawanej 
do użytku – odpowiednio o 61% i 88%. Inwestycje w Niemczech zmniejszyły się
o 32%, a w Wielkiej Brytanii aktywność nieznacznie osłabła w porównaniu z
rokiem poprzednim.   

Centra handlowe - GLA (mkw.) na 1000 mieszkańców 
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ROZWÓJ CENTRÓW HANDLOWYCH W EUROPIE 

W oparciu o aktualne dane szacunkowe przewiduje się wzrost aktywności 
deweloperskiej w 2011 r. Ponad połowa badanych rynków, w tym wiele krajów Europy 
Środkowo-Wschodniej, odnotuje w najbliŜszym roku przyrost nowej powierzchni 
oddawanej do uŜytku. Jednak budowa większości obiektów planowanych na 2011 r. 
rozpoczęła się przed kryzysem; realizacja niektórych inwestycji została wcześniej 
wstrzymana i wznowiona dopiero niedawno. JeŜeli wszystkie planowane projekty 
zostaną ukończone w terminie, łączna podaŜ nowej powierzchni w bieŜącym roku 
przekroczy ubiegłoroczną o 33%. Do czynników stymulujących prognozowany wzrost 
zalicza się między innymi rosnący popyt ze strony handlowców oraz obawy o 
potencjalny niedobór powierzchni najlepszej jakości. 

Z drugiej strony w wielu krajach utrzymuje się niepewność co do warunków 
rynkowych, zwłaszcza związana z potencjalnym wpływem zacieśniania polityki 
fiskalnej na optymizm konsumentów i popyt najemców. Realizację szeregu waŜnych 
projektów przesunięto z 2010 r. na bieŜący rok, ale nie moŜna wykluczyć dalszych 
opóźnień. Warto zaznaczyć, Ŝe liczba obiektów w przygotowaniu moŜe się zmienić w 
zaleŜności od wyników gospodarczych. Z tego względu niepewność dotycząca 
warunków rynkowych utrudnia prognozowanie wielkości nowej powierzchni, która 
zostanie oddana do uŜytku w roku 2012 i latach późniejszych. Wolumen powierzchni 
w przygotowaniu w 2012 r. moŜe się zwiększyć, jeŜeli rozpocznie się budowa 
planowanych obiektów lub realizacja projektów z 2011 r.    

 

RYNEK INWESTYCYJNY – CENTRA HANDLOWE 

W 2010 r. aktywność inwestycyjna wzrosła ponownie we wszystkich sektorach. 
Wartość transakcji inwestycyjnych na rynku nieruchomości handlowych w Europie w 
2010 r. wyniosła prawie 38,5 mld euro, co stanowi wzrost o 72% w porównaniu z 2009 
r. Udział rynku nieruchomości handlowych w łącznej wartości inwestycji w 
nieruchomości komercyjne zwiększył się z 30% w 2009 r. do poziomu ok. 33%, co 
pokazuje, Ŝe ta klasa aktywów cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem w całym 
sektorze nieruchomości.   

Aktywność inwestycyjna znacznie wzrosła na większości rynków Europy Zachodniej, 
przy czym największe wzrosty wolumenu transakcji odnotowano w Wielkiej Brytanii, 
Niemczech i Francji. Na wielu rynkach Europy Środkowo-Wschodniej takŜe moŜna 
było zauwaŜyć większą aktywność w 2010 r., szczególnie w Polsce, Rosji, Turcji i 
Czechach, oraz oznaki ponownego zainteresowania rynkami takimi jak Rumunia i 
Bułgaria. Z drugiej strony niedobór zasobów wysokiej jakości powstrzymywał 
inwestorów na kilku rynkach. Austria, Belgia i Hiszpania odnotowały spadek 
aktywności na rynku inwestycyjnym w stosunku do 2009 r. 

W drugim półroczu 2010 r. stopy kapitalizacji za najlepsze centra handlowe nadal się 
obniŜały w całej Europie, aczkolwiek w wolniejszym tempie niŜ w pierwszych sześciu 
miesiącach. W wielu krajach utrzymały się na niezmienionym poziomie od czerwca. 
Średnia stopa kapitalizacji za najlepsze nieruchomości w Europie pod koniec roku 
wyniosła 7,08%, w porównaniu z 7,22% w czerwcu 2010 r. i 7,51% w grudniu 2009 r. 
Spośród wszystkich badanych rynków największą kompresję stóp kapitalizacji 
odnotowano w Rosji, gdzie w przypadku najlepszych nieruchomości spadły w drugim 
półroczu o 100 pb, a w całym roku – o 300 pb do poziomu 10% pod koniec 2010 r. 
Po gwałtownych spadkach pod koniec 2009 r. i w pierwszej połowie 2010 r. stopy 
kapitalizacji w Wielkiej Brytanii utrzymały się w drugim półroczu na stabilnym 
poziomie i wyniosły 5,50% w przypadku najlepszych nieruchomości. 

Oczekuje się, Ŝe w 2011 r. aktywność na rynku inwestycyjnym nieznacznie wzrośnie na 
większości rynków europejskich, a stopy kapitalizacji utrzymają się na stabilnym 
poziomie lub lekko spadną. MoŜna zauwaŜyć wzrost dostępności finansowania w wielu 
krajach Europy oraz oznaki oŜywienia popytu ze strony najemców. Korekta 
najwyŜszych czynszów przebiegła w duŜej mierze zgodnie z oczekiwaniami i w drugiej 
połowie roku czynsze utrzymały się na niezmienionym poziomie na większości 
rynków. Jednak banki na ogół nadal wykazują niechęć do podejmowania ryzyka i 
mimo iŜ poprawia się sytuacja na wielu rynkach najmu, większość handlowców nadal 
ostroŜnie planuje ekspansję. Ewentualne wzrosty będą raczej niewielkie, ale w 
przypadku pojawienia się odpowiedniej podaŜy po odpowiedniej cenie aktywność 
zdecydowanie wzrośnie. 

 

Średnie wskaźniki rynku nieruchomości handlowych 
 dla 27 krajów UE 

 2010 2009 

PKB na 1 mieszkańca (€)  20 892 20 586 

SpoŜycie indywidualne na 1 mieszkańca (€)  12 392 12 320 
13,500 SpoŜycie indywidualne (zmiana realna) 0,8% -1,6% 

Średnia cena konsumencka (zmiana)  2,1% 1,0% 

 

Rozwój centrów handlowych w Europie 
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Czynsze i stopy kapitalizacji - centra handlowe 

Kraj 
Czynsz  

(€/mkw./rok) 
Stopa kapit. (%) 

Prognoza 
krótkoterm. 

Austria 700-1000 6,10-6,75 � 
Belgia 800-1400 5,50-6,50 � 
Czechy 700-850 6,25-7,75 � 
Dania 500-1200 5,75-6,25 � 
Finlandia 900-1600 5,50-6,50 � 
Francja 1400-2000 5,25-5,75 � 
Niemcy 600-1000 5,10-6,00 � 
Węgry 600-1200 7,25-8,00 � 
Irlandia 1200-1700 7,25-7,75 � 
Włochy 600-750 6,25-7,25 � 
Holandia 650-900 6,25-7,00 � 
Norwegia 800-1050 6,25-7,00 � 
Polska 550-950 6,25-7,25 � 
Portugalia 700-900 6,50-7,75 � 
Rumania 300-650 9,00-10,00 � 
Rosja 1500-900 10,00-11,00 � 
Słowacja 650-800 7,25-8,00 � 
Hiszpania 700-950 6,00-6,75 � 
Szwecja 500-700 5,50-6,00 7.00 � 
Turcja 600-850 8,00-9,00 � 
Wlk. Brytania 1400-1950 5,50-6,25 � 

 Zakresy czynszów i stóp kapitalizacji  dotyczą najlepszych centrów handlowych w poszczególnych krajach i 
mają wyłącznie charakter informacyjny. Wobec zmieniającego się charakteru rynku jak równieŜ kosztów 
związanych z przeprowadzaniem transakcji, takich jak koszty finansowania, dane dotyczące stóp 
kapitalizacji naleŜy traktować jedynie jako dane orientacyjne przedstawiające przewidywany trend oraz 
kierunek zmian najlepszych stóp kapitalizacji i  nie powinny być traktowane jako dane porównawcze dla 
jakiejkolwiek nieruchomości czy transakcji bez uwzględnienia jej specyficznego charakteru. Występują 
róŜnice pomiędzy formatami centrów handlowych w poszczególnych krajach, które naleŜy uwzględnić przy 
bezpośrednim porównywaniu obiektów na róŜnych rynkach. 
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