
 

Stabilny rozwój rynku powierzchni

handlowych daje dobre perspektywy

na przyszłość
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Załączone dokumenty:

Rok 2017 przyniósł wiele ciekawych wydarzeń na polskim

rynku handlowym. Magdalena Sadal, Dyrektor Działu

Badań i Doradztwa Branży Handlowej w firmie Cresa Polska

podsumowała przełomowe wydarzenia w raporcie „Retail

Space Tracker” oraz przedstawia prognozy dla branży

nieruchomości handlowych na 2018 rok.

Jednym z najważniejszych wydarzeń było otwarcie Galerii

Północnej w Warszawie, pierwszej od dziesięciu lat dużej

galerii w stolicy. Na wyróżnienie zasługują także otwarcia:

spektakularnego obiektu handlowo-rozrywkowego

Wroclavii na już trudnym rynku, bo jednym z najbardziej

nasyconych powierzchnią handlową rynków w Polsce, jakim

jest aglomeracja wrocławska, krakowskiego centrum

handlowego Serenada oraz lubelskiego SKENDE Shopping,

z pierwszym we wschodniej Polsce sklepem IKEA.

Zakończyły się również rozbudowy szczecińskiego centrum

handlowo-rozrywkowego Galaxy oraz warszawskiej Arkadii.

W sumie w 2017 roku otworzyło się 19 nowych obiektów

handlowych o łącznej powierzchni 381 tys. mkw., w tym

dziewięć centrów handlowych o sumarycznej powierzchni

najmu 279 tys. mkw., siedem wolnostojących magazynów

handlowych o sumarycznej powierzchni 81 tys. mkw. oraz

trzy małe parki handlowe o łącznej powierzchni 21 tys.

mkw. Zakończono również dziewięć rozbudów istniejących

obiektów o sumarycznej powierzchni 45 tys. mkw. GLA,
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które stanowią prawie 11% całkowitej podaży ubiegłego

roku. Tutaj również dominuje format centrów handlowych,

który w wyniku zakończonych modernizacji i rozbudów

sześciu obiektów powiększył się prawie o 36,6 tys. mkw.

W 2017 roku zmiany nastąpiły również w formacie centrów

wyprzedażowych, ponieważ zakończyła się kolejna faza

rozbudowy Outlet Park Szczecin (3,8 tys. mkw.), a dzięki

zmianie formatu rzeszowskiej Galerii Graffica powstał

Outlet Graffica (17 tys. mkw.).

Obecnie w budowie znajduje się ok. 600 tys. mkw. nowej

powierzchni handlowej. Ok. 70% tej powierzchni

zaplanowane jest do otwarcia w 2018 roku. Największymi

nowymi obiektami 2018 roku będą Forum Gdańsk (62 tys.

mkw.), Galeria Libero w Katowicach (45 tys. mkw.) i Gemini

Park Tychy (36 tys. mkw.). Na 2018 rok zaplanowane jest

również oddanie do użytku powierzchni handlowych w

Cedecie (dawny Dom Towarowy Smyk) i Koneserze oraz

zakończenie kolejnej fazy rozbudowy Atrium Promenada. W

planach deweloperów na kolejne lata jest ok. 500 tys. mkw.

GLA powierzchni handlowej, m.in. w będących w budowie

Galerii Młociny w Warszawie, centrum handlowym Tkalnia

w Pabianicach czy obiekcie IKEA w Zabrzu, który jest w

końcowej fazie planowania.

Mimo ciągle wysokiej aktywności deweloperów

nieruchomości handlowych w najbliższej przyszłości

spodziewamy się dalszego spadku tempa przyrostu nowej

powierzchni handlowej. Natomiast większego znaczenia

nabiorą zmiany jakościowe istniejących już obiektów, w

postaci modernizacji i przebudów oraz dopasowywania

oferty do wciąż rosnących oczekiwań klientów.
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