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Prekybos centras „Europa“. Kai grėsmės virsta galimybėmis
Atvejo analizė

Projektą finansavo Europos Komisijos Mokymosi visą gyvenimą programa. Ši publikacija atspindi
tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį straipsnyje
pateikiamos informacijos naudojimą.

Šio atvejo autorės yra Ieva Kvedaravičienė ir Lilija Vilkancienė iš ISM Vadybos ir
ekonomikos universiteto Lietuvoje.
Instrukcija dėstytojams ir joje pateikta informacija skirta tik mokymo – mokymosi tikslams.
Kopijuoti ir platinti be autorių sutikimo draudžiama.
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Vieną ankstų 2009 m. gruodžio pirmadienio rytą, patikrinęs savo elektroninio pašto
dėžutę, Antanas Anskaitis, BPT vadovas Lietuvoje, rado keletą naujų laiškų. Vieną jų buvo
atsiuntęs prekybos centro „Europa” nuomininkas, prašydamas susitikti, kad galėtų aptarti naujas
nuomos sutarties sąlygas. Per pastaruosius keletą mėnesių tai buvo jau dešimtas iš nuomininkų,
dėl susidariusios nepalankios ekonominės situacijos prašančių persvarstyti nuomos sąlygas. Kitas
laiškas buvo iš prekybos centro „Europa“ vadovo Dariaus Urbono. Savo laiške Darius pateikė
preliminarią 2009 m. lankytojų srautų ir nuomininkų apyvartos suvestinę. Joje nebuvo nė vieno
rodiklio, kurį būtų galima laikyti optimistiniu: palyginti su tuo pačiu ankstesnių metų laikotarpiu, 2009
m. prekybos centre apsilankė 15 % mažiau lankytojų, o vidutinė daugelio parduotuvių apyvarta
atitinkamai sumažėjo 54 %. Ekonomikos krizė kėlė grėsmę ir prekybos centrui „Europa“, ir jo
savininkei BPT.
Pirmąkart nuo tada, kai prekybos centras atvėrė duris Vilniuje, įmonė susidūrė su greitai
mažėjančiais lankytojų srautais ir prekybos apyvarta. Mažėjančios pajamos reiškė, kad visoms
prekybos centro parduotuvėms sunkiai sekasi išlaikyti grynųjų pinigų apyvartą ir rentabilumą.
Per keletą pastarųjų mėnesių ne vienas nuomininkas siekė persvarstyti su BPT sutartas
patalpų nuomos sąlygas. Jei Antanas nusileistų nors vienam prekybos centro nuomininkui ir pritartų
prašymui sumažinti nuomos mokestį, tai taptų precedentu, kuriuo nedelsiant pasinaudotų ir kiti
nuomininkai. Kai kurie jų jau buvo grasinę nutraukti patalpų nuomos sutartį, jei nebus suteikta
nuolaidų, tad prekybos centro „Europa“ komanda atsidūrė nepavydėtinoje padėtyje – ir sutikus, ir
atsisakius sumažinti nuomos mokestį, įspūdingojo prekybos centro laukė niūri ateitis.
Tai, kad daug kitų prekybos centrų savininkų Lietuvoje ir pasaulyje susidūrė su lygiai
tokiomis pačiomis grynųjų pinigų srauto problemomis, menkai teguodė. Reikėjo rasti abiem pusėms
naudingą kolektyvinį šios problemos sprendimą, o laikas vis labiau spaudė.
Trumpai apie BPT
2001 m. Danijoje įkurta „BPT Asset Management A/S“ yra nekilnojamojo turto investicijų
valdymo bendrovė. 2005 m. ši bendrovė tapo didžiausia Baltijos šalių regione nekilnojamo turto
investuotoja. BPT sukūrė penkis turto valdymo fondus, kurių bendras valdomas turtas sudaro
daugiau kaip 1 mlrd. eurų. Dirbdama tik su profesionaliais investuotojais (dauguma mūsų klientų
yra iš Šiaurės Europos), BPT garsėja saugia ir profesionalia investicine veikla ir pavyzdiniu turimo
turto valdymu. Vienas jos fondų – „BPT Secura“ – nuo 2004 m. rudens yra prekybos centro
„Europa“ valdytojas.
Mažmeninės rinkos dinamika - lyderystė nėra savaime suprantamas dalykas
2004 m. „BTP Secura“ įsigijus prekybos centrą „Europa“, šis buvo naujausias ir
šiuolaikiškiausias prekybos centras Vilniuje. Įsikūręs naujame dinamiškiausiame sostinės verslo
rajone, PC „Europa“ buvo puiki vieta susitikti, pavalgyti ir apsipirkti po vienu stogu. Kadangi
kaimynystėje buvo Vilniaus apskrities viršininko administracija ir Vilniaus miesto savivaldybė, taip
pat kiti svarbūs verslo centrai, prekybos centras kasdien pritraukdavo didesnes pajamas
gaunančius lankytojus. Nuo pat atidarymo 2004 m. prekybos centras „Europa“ buvo mados, stiliaus
ir pavydėtinos sėkmės pavyzdys. Dėl aukščiausios kokybės rinkai atstovaujančių nuomininkų,
patogios prekybos centro vietos ir draugiškos atmosferos „Europa“ netrukus tapo patraukliausia
apsipirkimo vieta mieste. Be to, 2005 m. PC „Europa“ turėjo vos keletą konkurentų. Tada prekybos
centrų rinka Vilniuje dar nebuvo pakankamai išvystyta. Tačiau po šešerių metų situacija pasikeitė iš
esmės; ekonomikos augimas ir PC „Europa“ bei kitų mažesnių prekybos centrų sėkmė paskatino
nekilnojamojo turto vystytojus Vilniuje ir visoje Lietuvoje atidaryti naujus mažmeninės prekybos
kompleksus.
2004–2007 m. išaugusi vartotojų perkamoji galia, besikeičiantys apsipirkimo įpročiai ir
mažmeninės rinkos branda lėmė didesnį tarptautinių mažmeninės prekybos atstovų susidomėjimą
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Lietuva ir visu Baltijos regionu. Tada potencialių prekybos centro „Europa“ nuomininkų buvo
gerokai daugiau negu centras galėjo jų priimti, tad konkurencija dėl vietos šiame prekybos centre
buvo be galo didelė.
Situacija mažmeninėje rinkoje bei Vilniaus sostinės statusas skatino mažmeninės rinkos
plėtrą ir augimą. Per 5 metus nuo PC „Europa“ atidarymo prekybos centrų rinka Vilniuje padidėjo
maždaug 160 tūkst. kv.m.
2008 m. ir situacija rinkoje, ir jos klestėjimas jau nebebuvo tokie kaip anksčiau. Dėl
pasaulinės ekonominės krizės, nors ši Lietuvoje ir nebuvo tokia sunki kaip kitose šalyse, 2009 m.
Lietuvos ekonomika smuko 15 %, o nedarbas siekė 13,7 %. Mažmeninės prekybos sektoriuje vyko
nuožmi konkurencija. 2008–2009 m. mažmeninės prekybos apyvarta krito 30 %. Nenuostabu, kad
daugeliui mažmeninės prekybos parduotuvių ar prekybos centrų teko grumtis dėl išlikimo.
Konkurencija tarp esamų prekybos centrų, palyginti su 2004 m. ar 2005 m., gerokai paaštrėjo.
Ekonominės suirutės poveikis
Siekdami išvengti tuščių plotų, kai kurie prekybos centrai buvo priversti sumažinti nuomos
mokesčius arba leisti nuomininkams kurį laiką naudotis patalpomis nemokamai. Nepaisant šių
priemonių, kai kuriuose prekybos centruose neišnuomotas plotas siekė 15 %. Nutraukiamos
patalpų nuomos sutartys, bankrotai ir stabdomi parduotuvių plėtros planai tapo kasdienybe.
Išsiaiškinti problemas, ypač praėjus laikui, nebuvo sunku, tačiau rasti veiksmingą sprendimą buvo
kur kas sunkesnė užduotis.
Ieškoti prekybos centro „Europa“ problemų sprendimo teko Antanui ir jo komandai. Tada,
kai kiti ruošėsi šeimos šventėms, PC „Europa“ vadovų grupė surengė keletą susitikimų, kuriuose
derino savo pasiūlymų argumentus bei aptarė strategiją ir taktiką artėjant sausio mėnesį
numatytam akcininkų ir pagrindinių nuomininkų susitikimui.
Kokią informaciją reikėtų išnagrinėti?
Koks įmanomas kompromisas su nuomininkais?
Ką galima padaryti artimiausiu metu?
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Priedai
1. Nedarbo lygis Baltijos šalyse (2006-2011) ir socialiniai rodikliai Lietuvoje
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Šaltinis: Newsec

2. Mažmeninės prekybos ir vartotojų pasitikėjimo indeksai
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3. Prekybos centrų plėtra Lietuvoje (2002-2013P)

Thousands

Shopping center supply in Lithuania
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4. Shopping Centre Dynamics in Vilnius
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Šaltinis: Newsec

4.

Prekybos centrai Vilniuje

Projektas
Akropolis
VCUP
Mada
Domus galerija
Flagman
Europa
Mandarinas
BIG
Gedimino 9
Panorama
Pupa
Ozas
Šaltinis: Newsec

Atidarymo
data
2002/
2004
2003
2003
2003
2004
2004
2005
2006
2007
2008
2008
2009

Bendras
plotas, m²
100 500
19 760
18 645
14 000
7 000
22 611
9 000
18 779
16 600
52 000
5 300
62 000
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5. PC Europa vietovė
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