Wzrost kosztów – wyższe czynsze
W niedziele otwarte mogą być
tylko te punkty handlowe, które
prowadzone są osobiście przez
właścicieli. Dlatego wpływ efektów
sieciowych i klastrowych będzie
zostanie zminimalizowany.

Te koszty funkcjonowania
obiektu, które związane są
wyłącznie z funkcjonowaniem
obiektu w danym dniu, ponoszone
będą przez faktycznie handlujące
podmioty. Nie rozłożą się
równomiernie na wszystkich
najemców, lecz obciążą jedynie
tych, którzy zdecydują się
otworzyć sklepy.

REZULTAT :
Spadek przychodów z
nieruchomości

REZULTAT :
Wzrost jednostkowych
kosztów utrzymania
nieruchomości
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Wzrost kosztów – wyższe czynsze
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Service
charge
czynsz

Service
charge

czynsz

Proporcja czynszu i opłaty
eksploatacyjnej należnej za
niedzielę (10% najemców ponosi
całość kosztów zmiennych i
część kosztów mieszanych)a

Proporcja czynszu i opłaty
eksploatacyjnej należnej za
„normalny” dzień handlowy (koszty
eksploatacyjne rozłożone na
wszystkich najemców)

3 4
Dodatkowe koszty ponoszone w
niedziele prowadzą do
podwyższenia opłat
eksploatacyjnych najemcom, którzy
decydują się na handel w niedziele
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W praktyce należy oczekiwać
wzrostu czynszu dla
handlujących w niedziele przy
utrzymaniu dotychczasowej
wysokości opłaty service charge

Service
charge

czynsz

Service
charge

czynsz
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6-krotny wzrost kosztów na pojedynczego
najemcę

10% najemców ponosi 100%
kosztów zmiennych; koszty
zmienne przypadające na
jednego najemcę rosną 10 razy

40%

Koszty
zmienne

30%

Koszty
mieszane

30%

Koszty
stałe

Koszty mieszane rosną w
proporcji mniejszej niż 10:1.
Przyjmujemy, że przy 10%
otwartych sklepów rosną 5 razy
Najemca ponosi koszt w tej samej
wysokości co w każdy inny dzień
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W wyniki wprowadzenia zakazu handlu z niedziele obroty centrów
handlowych spadną o około 4%, czyli 4-5 miliardów złotych, a
zatrudnienie spadnie o 19-20 tysięcy osób.
Szacowany
spadek obrotów
(mld zł)
W centrach
handlowych ogółem
w tym:
Handel
niewyspecjalizowany
Odzieżowy

Spadek
zatrudnienia (tys.
osób)

4,60

Na skutek wprowadzenia zakazu handlu w niedziele obroty punktów
handlowych i usługowych zlokalizowanych w centrach w centrach
handlowych spadną o

4,6 mld złotych. Czyli o około 4%.

19,21

0,38

0,79

1,35

6,37

Będzie to skutkowało spadkiem zapotrzebowanie na pracę równoważnego
spadkowi zatrudnienia o 19-20 tysięcy osób

Największy udział w ogólnym spadku obrotów i zapotrzebowania na pracę
będzie miał sektor handlu odzieżą, którego obroty spadną o 1,3 mld

RTV/AGD

0,21

0,22

DIY

0,21

0,23

Gastronomia

0,45

1,84

Usługi sprzątające

0,05

1,59

Spadek obrotów i zapotrzebowania na pracę dla innych nie analizowanych
szczegółowo rodzajów handlu i usług zlokalizowanych w centrach
handlowych (np. fryzjerzy, kosmetyczki, biżuteria, centra opieki nad

Usługi ochrony

0,05

1,83

dziećmi, optycy itp.) to odpowiednio

Pozostały handel i
usługi

1,91

6,34
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złotych, a zatrudnienie o blisko

6,5 tysiąca osób

1,9 mld. Złotych i 6-7 tysięcy osób.

Bezpośrednie pochodzące z centrów handlowych straty skarbu państwa
wynikające z potencjalnego wprowadzenia zakazu handlu z niedziele to
około 890 mln złotych, z czego większość,
niezapłacony podatek VAT.

695 mln. Przypada na
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Za zakazem handlu w niedziele opowiada się 39% Polaków. Jest to taki
sam odsetek jak na Węgrzech przed wprowadzeniem restrykcji…
Poparcie dla zakazu handlu w niedziele w różnych
grupach społecznych w Polsce

39% Polaków popiera zakaz handlu w niedzielę, niemal tyle samo co na
Węgrzech przed jego wprowadzeniem. W dużych miastach jest to 32%

60%
54%
50%

55%
53%

49%
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Zakaz ma niewiele więcej zwolenników wśród pracowników handlu (

42%

jego przeciwników (

39%

40%

32%

32%

17%
15%

10%

42%)

48% pracowników handlu przeciwnych zakazowi byłoby skłonnych zmienić
zdanie w przypadku wprowadzenia dobrowolności pracy, 45% w przypadku
zwiększonego wynagrodzenia, a 38% w przypadku skrócenia czasu pracy.

30%
30%

20%

49%) co

14%

13%

9%

50% poparcia ma zakaz wśród osób bezrobotnych natomiast wśród studentów
już 32%

0%
Pracownicy
handlu

Ogół Polaków Polacy robiący
Polacy
zakupy w
pracujący w
niedziele
niedziele

Popierający zakaz

Przeciwnicy zakazu
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Mieszkańcy
wielkich miast

Podobne poparcie dla zakazu deklarują zarówno pracujący w niedzielę (
jak i robiący wówczas zakupy (

55%)

54%)

Niezdecydowani
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