Skutki zakazu handlu w niedzielę
dla centrów handlowych i całej
branży
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Prezentacja z raportu przygotowanego na zlecenie i we
współpracy z Polską Radą Centrów Handlowych

Handel detaliczny w Polsce i miejsce centrów handlowych

690 miliardów zł
obrotów handlu
detalicznego w 2015 roku
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obrotów w
sklepach o powierzchni
ponad 400m

handel detaliczny wygenerował

95 mld zł wartości
dodanej czyli 5,3% PKB

400 tys. osób
zatrudnionych w
centrach handlowych

zł
PwC

• Handel detaliczny w Polsce to wg. GUS ponad 690
miliardów złotych obrotów w 2015 roku
realizowanych w 360 tysiącach sklepów. Całkowita
powierzchnia sprzedażowa polskiego handlu
detalicznego to ponad 36 milionów metrów
kwadratowych. Sektor ten daje prace ponad 1,2
miliona osobom.
• Dwie trzecie obrotów ma miejsce w sklepach o
powierzchni powyżej 400 metrów kwadratowych.
• Wygenerowana przez handel detaliczny wartość
dodana to ponad 95 miliardów złotych. Odpowiada to
5,3% PKB Polski.
• Pod koniec 2015 w Polsce działało 448 centrów
handlowych różnych generacji o powierzchni ponad
11 milionów metrów kwadratowych. W oparciu o
dane z ICSC (International Council of Shopping
Centers) szacujemy, że obroty zrealizowanych w
centrach handlowych przekraczają 120 miliardów
złotych. Pracuje w nich ok. 400 tysięcy osób.

120 mld zł

Ponad
obrotu w centrach
handlowych
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Nasze podejście do badania

W naszej analizie przyjęliśmy podejście bottom-up, czyli najpierw oszacowaliśmy skutki zakazu handlu w
niedzielę dla wybranych branż w handlu działające w centrach handlowych. Następnie wyniki te uogólniliśmy na
cały handel uwzględniając różnice w wielkości sklepów i ich formach prawnych.
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Skutki dla handlu i zatrudnienia

Spadek obrotów nawet przy przeniesieniu większości zakupów na inne dni i tak może wynieść nawet 9,6 miliarda
złotych. Może się tak stać na skutek zróżnicowanego w poszczególnych branżach odsetka zakupów
kompulsywnych, czyli gdzie decyzje o zakupach podejmowane są spontanicznie. Wiele branż usługowych nie
ma takich możliwości do przeniesienia obrotów na inne tak jak np. ochrona i usługi sprzątające w obiektach
handlowych i mogą one stracić niemal cały niedzielny obrót. Prowadzi to do spadku zapotrzebowania na
świadczenie pracy w niedziele odpowiadającego ponad 36 tysiącom osób.

Dochody budżetu państwa mogą
Spadek obrotów w handlu może
wynieść

PwC

9,6 miliarda złotych

Zapotrzebowanie na pracę może
zmniejszyć się o ekwiwalent

36,4 tysiąca osób

1,8

uszczuplić się o
miliarda
złotych niższych wpływów z
podatków i składek społecznych
pracowników
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Skutki dla wybranych branż

Spadek obrotów
(mln zł)
Cały handel

8 085

Spadek
zapotrzebowania na
pracę
21 230

W tym m.in.:

Handel
niewyspecjalizowany

2 569

6 614

Moda

1 545

7 277

Elektronika
użytkowa

424

454

DIY

380

407

Gastronomia*

451

1 837

Usługi
wspierające*
Pozostałe usługi*

274

10 635

804

2 761

*Usługi świadczone dla sektora handlu i w placówkach handlowych
PwC
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Dziękuję.

Niniejszy Raport został przygotowany przez PwC Polska sp. z o.o. („PwC”). Praca nad dokumentem trwała od
października do listopada 2016 r. i polegała na przeprowadzeniu niezależnych badań przedmiotowego rynku. Aby
zapewnić niezależność i obiektywizm Raportu, PwC prowadziła prace niezależnie. Strony trzecie nie miały możliwości
ingerencji w treść Raportu.
PwC nie świadczyła dodatkowych usług po 28 listopada 2016r., tj. po dacie dostarczenia produktów końcowych
projektu. Raport nie uwzględnia efektów zdarzeń i okoliczności, które miały miejsce oraz informacji, które pojawiły się
po tej dacie, tj. po terminie dostarczenia produktów końcowych prac. PwC nie odpowiada za wpływ ww. efektów
zdarzeń, okoliczności oraz informacji na wynik końcowy Raportu.
Zwracamy uwagę na zawarte w Raporcie istotne komentarze dotyczące zakresu prac PwC, celu, w jakim Raport został
sporządzony i będzie używany oraz założeń i ograniczeń w dostępie do informacji, na których opieraliśmy nasz Raport.
Niezależnie od podstawy działania – czy to kontraktowej, czy deliktowej – w ramach obowiązującego prawa PwC nie
ponosi żadnej odpowiedzialności za czyny i konsekwencje ponoszone przez osoby trzecie ani żadne decyzje podjęte lub
nie na podstawie niniejszego Raportu.
PwC
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