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Prekybos centras „Europa“. Kai grėsmės virsta galimybėmis
Dėstymo instrukcija

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.

Šios dėstymo instrukcijos autorės yra Ieva Kvedaravičienė ir Lilija Vilkancienė iš ISM Vadybos ir
ekonomikos universiteto Lietuvoje.
Atvejis ir jame pateikta informacija skirta tik mokymo – mokymosi tikslams. Kopijuoti ir platinti be
autorių sutikimo draudžiama.
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Trumpa apžvalga
2009 m. gruodį Lietuvos „BPT“ vadovas Antanas Anskaitis tikėjosi bent per šventes atsikvėpti nuo
nuolatinių iššūkių, susijusių su verslo svyravimais, tačiau pastarojo laikotarpio statistiniai
duomenys tik patvirtino jo nuogastavimus: lankytojų skaičius prekybos centre sumažėjo 15%
palyginus su tuo pačiu 2008 metų laikotarpiu, o visų prekybos centre esančių parduotuvių vidutinė
apyvarta krito 54%. Ekonominė krizė tapo grėsme prekybos centrui „Europa“ (PC) ir jo
savininkams – „BPT“ („Baltic Property Trust Secura“). Pirmą kartą nuo centro atidarymo Vilniuje,
įmonė susidūrė su mažėjančiais pirkėjų srautais ir krentančia apyvarta. Mažėjančios pajamos
reiškė, kad dauguma prekybos centro parduotuvių patiria sunkumų, kylančių dėl pirkėjų, ir tuo
pačiu, grynųjų pinigų srautų mažėjimo.
Nedaug guodė ir tai, kad dauguma kitų prekybos centrų savininkų Lietuvoje ir pasaulyje patyrė
tokius pačius pirkėjų bei piniginių srautų mažėjimus. „Europa“ PC valdytojams skubiai reikėjo imtis
suderintų, bendrų veiksmų problemoms spręsti, o tam laiko nebuvo daug. Dėl ekonominio
nuosmukio ir didelės konkurencijos Vilniaus prekybos centrų segmente, prekybos centrų
savininkai susidūrė su augančiu patalpų neužimtumu ir nuomininkų nepasitenkinimu, tad siekiant
gauti planuotas pajamas ir pasiekti strateginius tikslus reikėjo skubiai didinti lankytojų srautus.
BPT Turto valdytojai yra nekilnojamojo turto investicijų valdymo kompanija, įkurta Danijoje 2001m.
2005 m. ji pirmavo Baltijos jūros regione tarp investuotojų į mažmeninės prekybos komercines
patalpas. BPT sukūrė penkis turto fondus, kurių vertė siekė daugiau kaip 1 milijardo Eurų vertės
turtą. Pasirinkusi klientus, kurie yra tik profesionalūs investuotojai (pirmiausia iš Šiaurės
Europos), BPT sukūrė patikimo ir profesionalaus investuotojo bei pavyzdinio valdytojo reputaciją.
Vienam iš jų fondų, BPT Secura, nuo 2004 m. priklauso prekybos centras „Europa“.
Mokymo tikslai
Išskirtini trys pagrindiniai atvejo mokymo tikslai:
(I)
(II)
(III)

Pritaikyti mažmeninės prekybos segmento funkcionavimo specifikos žinias ir aptarti
pagrindinius veiksnius, lemiančius prekybos centrų verslą
Taikyti žinias apie strateginio valdymo principus mažmeninės prekybos segmento turto
valdyme įvairių ekonomikos ciklų metu
Taikyti investicijų į nekilnojamą turtą žinias ir įvertinti pagrindinius vertę lemiančius
veiksnius, pagrindinę riziką, investuojant į prekybos centrus.

Atvejo naudojimas
Šis atvejis yra skirtas bakalauro studijų studentams, išklausiusiems makroekonomikos, verslo ir
strateginio planavimo kursus.
Viena pagrindinių šio verslo atvejo temų yra kaip valdyti šiuolaikinį ir geroje vietoje įsikūrusį
prekybos centrą esant įvairioms aplinkybėms: kai ekonomika auga ir konkurencija yra maža ir
esant ekonomikos nuosmukiui ir didelei konkurencijai šiame segmente. Kaip grėsmes paversti
galimybėmis?

Klausimai diskusijoms
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1 tema: Kuo mažmeninės prekybos segmentas skiriasi nuo kitų nekilnojamo turto segmentų? Kas
labiausiai įtakoja prekybos centrų rinką? Kas nutiktų, jei svarbiausi nuomininkai paliktų PC? Kas
gali nutikti, kai pirkėjai išleidžia vis mažiau pinigų? Kaip pritraukti pirkėjus, kai kiekvienas prekybos
centras kovoja dėl kliento?
2 tema: Kokie yra pagrindiniai prekybos centro vertę lemiantys veiksniai? Ar jie yra pastovūs, ar
keičiasi keičiantis situacijai: kurie aspektai yra svarbiausi, kai ekonomika auga/krinta, konkurencija
yra didelė/maža?
3 tema: Kokia yra pagrindinė investavimo į mažmeninės prekybos segmentą specifika ir rizika?
Kokie yra pagrindiniai investicijos vertę lemiantys veiksniai ir rizika?
Diskusijos organizavimas
Atvejį galima pradėti trumpa įžanga, kurioje pristatoma bendra situacija.
diskusiją laiką planuojant pagal lentelėje pateiktas rekomendacijas.

Vėliau organizuoti

Įžanga

Numatomi
pagrindiniai 5 minutės
diskusijos klausimai
1
tema:
Pagrindinės Siekiama 1 mokymosi tikslo
30 minučių*
mažmeninės
prekybos
segmento rinkos varomosios
jėgos
2 tema: Strateginis prekybos Siekiama 2 mokymosi tikslo
30 minučių*
centrų valdymas
3 tema: Investavimo į prekybos Siekiama 3 mokymosi tikslo
30 minučių*
centrus problemos/aspektai
Išvados
10 minučių
 Laikas yra planuojamas taip, kad iš siūlomų pasirenkama viena užduotis (Žr. mokymo
planą)
Mokymo planas
1 tema: Pagrindinės mažmeninės prekybos segmento rinkos varomosios jėgos
Kaip nurodoma ICSC leidinyje (Shopping centre management, 1999), dažnai sakoma, kad
mažmeninės prekybos nekilnojamasis turtas yra trimatis, kai tuo tarpu dauguma kito nekilnojamojo
turto – dvimatis. Palyginimas grindžiamas tuo, kad dauguma ne prekybinės paskirties
nekilnojamojo turto sprendimų –biurų, butų, ar sandėlių segmentuose – remiasi paprastais
šeimininko-nuomininko santykiais. Kalbant apie prekybos centrus ir kitus mažmeninės prekybos
objektus, analizuojame sudėtingesnius santykius, kurie apima anksčiau paminėtas šalis plius
pirkėjus, kurie yra būtini tam, kad procesas vyktų (taip kuriamas trimatis procesas). Situacija tampa
sudėtinga, nes reikia rasti tokius nuomininkus, kurie pritrauktų reikiamą pirkėjų skaičių ir tokiu
būdu užtikrintų verslo plano vykdymą, kuris taip pat apima ir nuomą savininkui. Daugeliu atvejų
ketvirtoji šalis, finansuotojas, vaidina svarbų vaidmenį aprūpinant kapitalu, kurio reikia prekybos
centro savininkams statyti, pirkti ar finansuoti centrą.
Prekybos centrai yra išskirtiniai mažmeninės prekybos rinkoje dėl to, kaip jie vystosi ir keičiasi. PC
adaptuojasi prie įvairių iššūkių ir galimybių daug greičiau nei dauguma kitų nekilnojamo turto formų.
Todėl sudėtinga trimatė dinamika reikalauja, kad nuomotojas ir nuomininkas (prekybininkas) dirbtų
kartu, kad patentkintų trečiosios šalies – pirkėjo – lūkesčius ir poreikius.
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1 tema: Pagrindinės mažmeninės prekybos segmento rinkos varomosios jėgos
Rinkos varomosios jėgos
Išsiaiškinkite įvairių nekilnojamojo turto rūšių (biurų, gamybinių, gyvenamųjų patalpų) rinkos
dinamiką lemiančius veiksnius ir varomąsias jėgas.
Pradžioje paprašykite studentus sudaryti pagrindinių PC segmento varomųjų jėgų sąrašą. Kurie jų
yra svarbiausi, ar varomosios jėgos kinta kintant situacijai? Paprašykite studentus parengti trumpą
Lietuvos ekonomikos analizę ir nustatyti PC segmentui svarbiausias tendencijas.
Žemiau pateiktos gairės gali padėti sustruktūruoti analizę:
Pagrindinės Vilniaus mažmeninės prekybos rinkos augimo varomosios jėgos yra:





Vienas mažiausių nedarbo lygių šalyje;
Aukštesnės nei kituose Lietuvos miestuose vidutinės pajamos;
Didėjantis vietinių ir užsienio investuotojų skaičius;
Besikeičiantys pirkimo įpročiai (vis daugiau žmonių apsiperka prekybos centruose, o ne
miesto gatvėse esančiose parduotuvėse)

Pagrindinės Vilniaus mažmeninės prekybos rinkos augimo grėsmės yra:




Dėl ekonominės situacijos mažėjanti pirkėjų perkamoji galia
Didelė konkurencija mažmeninės prekybos rinkos segmente
PC rinkos prisotinimas

Rinkos rodikliai
Kokie yra pagrindiniai rinkos rodikliai (neužimtumas, nuomos ir kainos lygiai, naujų patalpų pasiūla,
rinkos įsisavinimas)?
Aptarkite pagrindinę aukščiau išvardintų rodiklių dinamiką visuose rinkos segmentuose. Kuris PC
Vilniuje yra pagrindinis „Europa“ PC konkurentas? Kodėl? Kokia yra situacija tame centre?
Parenkite trumpą rinkos analizę užsienio investiciniam fondui, pristatydami dabartinę situaciją
mažmeninės prekybos nekilnojamojo turto rinkoje Vilniuje ir Lietuvoje. Koks yra šios rinkos
potencialas? Ar Vilniaus ir Lietuvos situacija yra tokia pati, ar kai kurie aspektai skiriasi?

2 tema: Strateginis prekybos centrų valdymas
Europos PC ir Vilniaus mažmeninės prekybos (PC) rinkos SWAT( SSGG) analizė
Paprašykite studentų parengti Europos PC ir Vilniaus mažmeninės prekybos (PC) rinkos SWOT
(SSGG- stiprybės, silpnosios pusės, galimybės, grėsmės) analizę. Kokios yra pagrindinės grėsmės
ir galimybės? Koks yra rinkos potencialas? Kurie PC yra pagrindiniai „Europa“ PC konkurentai?
Kodėl? Kaip konkurencija gali būti suvaldyta?
Derybos dėl nuomos sutarties – Vaidmenų žaidimas
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Paprašykite studentų suvaidinti pagrindinio PC nuomininko ir PC savininko derybas dėl nuomos
sutarties sąlygų. Kokie yra pagrindiniai abiejų šalių argumentai? Leiskite studentams derėtis
/diskutuoti apie 15 min., po to apibendrinkite atkreipdami dėmesį į pagrindinius Europos PC
ypatumus ir galimybes padaryti jį patrauklesnį nuomininkams.
Europos PC rinkodaros planas
Parenkite „Europa“ PC rinkodaros planą (atsižvelgdami į studentų parengtą SWOT/SSGG analizę).
Kas yra jų tikslinė rinka? Kaip grėsmes paversti galimybėmis? Kokius penkis pagrindinius
žingsnius turi žengti PC vadovas, kad padidintų PC patrauklumą ir skatintų pirkėjus išleisti daugiau
pinigų?

3 tema: Investavimas į prekybos centrų segmentą
Susitikimas tarp PC savininko ir potencialaus investuotojo
Suskirstykite
studentus į tris grupes: banko atstovus, PC savininkus
ir potencialius
investuotojus/pirkėjus. Susirinkime kiekviena grupė siekia skirtingų tikslų: bankas nori finansuoti
sandorį, savininkas nori išlaikyti pastovius grynųjų pinigų srautus ir pasiekti, kad prekybos centras
taptų patrauklus nuomininkams ilgalaikėje perspektyvoje ir galiausiai parduoti nuosavybę galimai
aukščiausia kaina. Investuotojas nori investuoti dalį pinigų Baltijos jūros šalyse ir ieško įvairių
pasiūlymų, vienas iš jų yra PC Vilniuje. Leiskite studentams pasirengi susirinkimui ir po to jį
suvaidinkite.
Ko galime pasimokyti iš šios atvejo temos? Kokios pagrindinės investuotojo rizikos ir kaip jų
išvengti? Jas įveikti?
Aptariant investavimo riziką galima naudoti žemiau pateiktą informaciją.
Investavimas į prekybos centrus (adaptuota J.Dasso versija)
Pagrindiniai
vertę
lemiantys veiksniai PC
segmente
Bendruomenės
augimas
Efektyvi
paklausa
(gyventojai, pajamos)
Palyginus
konkurentais
vieta

su
patogi

Pirkimo įpročiai
Patogus automobilių
parkavimas
Išlaidų
modelius
atitinkanti nuomininkų

Pagrindinės
investavimo
charakteristikos
Saikingai aktyvus

Didžiausia rizika

Labiausiai
tikėtinas
investuotojo tipas

Pradžioje:
rasti Pakankamai
tinkamą
nuomininkų pasiturintis – reikia
Ribotas
likvidumas įvairovę
investuoti
daug
(Lietuvoje – vidutinis)
kapitalo
Valdymo
poreikis:
Vidutinis
finansinis suteikti
atitinkamą Dažniausiai investuoja
svertas
paslaugų kokybę
privataus
kapitalo
fondai
Grąža - periodinės Neišnuomoti plotai
pajamos
ir
vertės
augimas
Konkurencingos
paslaugos
Mokestinės lengvatos
(LT netaikomos)
Moralinis
nusidėvėjimas
Ekonominės situacijos
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įvairovė
Veiksmingas
susiderėjimas
nuomos

pokyčiai- rinkos rizika
Likvidumo rizika
dėl

Svarbi teorija ir akademinė literatūra
1. Shopping center management (1999) ICSC, New York
2. J. Dasso, J.D. Shilling, A.A. Ring (1995) Real Estate (12th edition) Prentice-Hall
International. 1995.
3. McKenzie, D. J., Betts, R.M. (2008) Essentials of Real Estate Economics (Fifth edition),
Cengage Learning.
Kas nutiko vėliau?
Nuomininkų įvairovės reforma įgavo pagreitį 2011 m. pradžioje, kai 2010 m. PC atsidarė daug
naujų parduotuvių. Tais metais įvykdyti esminiai pokyčiai ir įgyvendinti svarbūs rekonstrukcijos
projektai. Iš viso trečdalis visų nuomojamų plotų buvo pertvarkyti, naujos arba atnaujintos
parduotuvės lankytojams pasiūlė ekstravagantišką aplinką, aukščiausios kokybės prekes ir
kolekcijas, aukščiausią/geriausią aptarnavimo lygį ir asmeninį dėmesį.
Pirmajame aukšte buvo įsikūrusi gausybė parduotuvių, todėl per 2010-2011 m. šis aukštas buvo
rekonstruotas sustiprinant atitinkamus segmentus. Dabar šiame aukšte įsikūrė greito, kasdienio
vartojimo prekes ir paslaugas siūlančios įmonės: restoranai, kepyklėlė, kavinės, kosmetikos,
saldainių, delikatesų parduotuvės, vaistinė, optikos salonas, aksesuarai ir pan.
Visa eilė rūbų parduotuvių buvo atidarytos antrame aukšte: Laurel, Guess , More & More, Ralph
Lauren, Baldessarini, Otto Kern. Kartu su ten jau buvusiomis Gant, Marc O‘Polo, Stefanel, Lancel,
Gerry Weber ir visa eile kitų parduotuvių, šis aukštas tapo madingų drabužių ieškančių pirkėjų
apsipirkimo vieta.
2011 m. trečiasis Europos aukštas taip pat buvo pertvarkytas, pakeičiant ir atnaujinant senąją
koncepciją. Nuomininkus papildė parduotuvės, siūlančios didelį sporto prekių pasirinkimą, naujas
350 kv.m knygynas su integruota biblioteka ir kavine, trys vaikams ir jų tėveliams skirtos
parduotuvės, naujas restoranas.
Visi aukščiau išvardinti nuomininkų sudėties pakeitimai turėtų generuoti papildomas nuomos
pajamas, siekiančias apie 140 00 EUR per metus. Be to, dėl šio reikšmingo nuomininkų
atnaujinimo išaugo lankytojų skaičius (+15% 2011 m. palyginus su 2010 m.) ir pastebimai pakilo
bendra PC apyvarta (+12% 2011 m. palyginus su 2010). (BPT informacija pateikta 2012 sausio
mėn.)
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