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Szanowni Państwo, 

Bezrobocie maleje, płace rosną, PKB rośnie i, co więcej, wskaźnik ten prezentuje się nadzwyczaj dobrze na tle europejskich 
państw, inflacja ciągle a niskim poziomie aczkolwiek z perspektywą wzrostu, zwłaszcza, że drożeje żywność, paliwo i energia. 
Jak na tym tle przedstawia się rynek centrów handlowych i jego głównych najemców – firm modowych? Na razie całkiem 
nieźle, aczkolwiek odnotowywane od wielu miesięcy spadki: obrotów, frekwencji, a także pogłębiające się zmiany społeczne 
i prawne wyhamowały dotychczasowy hurraoptymizm firm. Branża weszła na ścieżkę poszukiwania nowych kierunków 
i zmian, na której bez dobrej analityki łatwo się pogubić. 

Retail Institute podjął próbę stworzenia kwartalnych publikacji, które będą stanowiły podsumowanie najważniejszych 
wskaźników mających wpływ na gospodarkę i wyniki firm, operujących na terenie centrów handlowych. W pierwszym 
raporcie zostały zebrane wyniki firm za I kw. 2019 r., z rozszerzoną analizą spółek modowych, które stanowią największy 
odsetek struktury najmu monitorowanych przez RI centrów handlowych w Polsce. Następne planowane publikacje 
uwzględnią pozostałe kategorie analizowane w Retail Institute.

Pierwsza publikacja ma charakter otwarty, kolejne będą dostępne dla Partnerów Retail Institute w formie rocznego 
abonamentu dla uczestników projektów ReIndex oraz NextGenLab. 

z poważaniem, 

Anna Szmeja, Prezes Retail Institute 
Dorota Kaczyńska, Analityk  Retail Institute 



4 WPROWADZENIE

Pierwszy kwartał 2019 roku minął przede wszystkim na po-
szukiwaniu odpowiedzi na pytanie o skutki zaostrzenia 
przepisów dotyczących zakazu handlu w niedziele i ich 
wpływu na wyniki firm oraz zwyczaje zakupowe klientów. 
Eksperci Retail Institute, chcąc lepiej zrozumieć przyczyny 
zmian monitorowanych parametrów, poza analizą odwie-
dzalności i obrotów, sięgneli również po główne wskaźniki 
makroekonomiczne, budujące szerszy kontekst otocze-
nia, w którym funkcjonuje biznes oraz sprawozdania fi-
nansowe głównych spółek giełdowych z sektora 
modowego. 

Analizując wyniki należy zwrócić uwagę na: 
•  przesunięcia kalendarzowe 
•  strukturę najmu centrów handlowych (miks najemców) 
•  udział poszczególnych segmentów i branż w wynikach 

Indeksu

PRZESUNIĘCIA KALENDARZOWE

Po nałożeniu na siatkę tygodniową kalendarza dni ustawo-
wo wolnych od pracy i handlu widać istotne różnice 
w liczbie dni roboczych w I kwartale 2018 i 2019 roku. 
W I kw. 2018 r. były tylko 4 dni niehandlowe (1 i 6 stycznia 
oraz 11 i 18 marca), a wzmożony ruch spowodowany przy-
gotowaniami do świąt Wielkanocy rozpoczął się już 
w drugiej połowie marca, tj. w tygodniu 11 i 12. W I kw. 
2019 r. było już 11 dni niehandlowych (1, 6, 13, 20 stycznia, 
3, 10, 17 lutego oraz 3, 10, 17, 24 marca), a gorączka przed-
świąteczna zaczęła się w tygodniu 13 i trwała przez dwa 
kolejne tygodnie kwietnia (14 i 15). Tym samym jej efekty 
można zaobserwować dopiero w raporcie za kwiecień.

STRUKTURA NAJEMCÓW 
CENTRÓW HANDLOWYCH

Aby właściwie zinterpretować dane i nadać wynikom od-
powiednią wagę, Retail Institute określił 10 kategorii najmu, 
które zajmują łącznie 80-85 proc. pow. najmu centrów 
handlowych. Są to kolejno: (1) moda mieszana, (2) rozryw-
ka, (3) specjalistyczne sklepy spożywcze, (4) obuwie, (5) 
moda damska, (6) moda sportowa i artykuły sportowe, (7) 
zdrowie i uroda, (8) dom, ogród i wyposażenie wnętrz, (9) 
kawiarnie i restauracje, (10) elektronika.

Moda 
Największą grupą najemców centrów handlowych w Pol-
sce są sklepy modowe, które zajmują 56 proc. powierzch-
ni centrów. W metodologii przyjętej przez Retail Institute, 
na tę kategorię składają się firmy z branż: moda damska, 
moda męska, moda mieszana, obuwie, bielizna, moda 

i artykuły sportowe, artykuły dla dzieci i kobiet w ciąży, 
biżuteria i zegarki, galanteria skórzana.

W latach 2015 – 2019 powierzchnia zajmowana przez 
najemców modowych wzrosła o 0,7 proc. W tym czasie 
odnotowano następujące zmiany struktury najmu cen-
trów biorących udział w projekcie Retail Institute, tzn.:

•  Moda mieszana (np. Zara, Reserved, HM, Carry, Grupa 
Redan i inne) – największy, 29,7 proc. udział w strukturze 
najmu centrów. Firmy z tego segmentu zajmują 
o 0,7 proc. więcej pow. niż w roku 2015.

•  Obuwie (np. CCC, Deichmann, Gino Rossi, Kazar) – po-
wierzchnia sklepów obuwniczych wzrosła o 0,4 proc, 
zajmując na koniec marca 2019 r. 7 proc. pow. najmu. 

•  Moda damska (np. Solar, Orsay, Mohito, Sinsay, Monnari) 
– redukcja pow. lokali z tego segmentu o 0,4 proc. 
To trzeci największy najemca w kategorii moda w centrach 
handlowych, zajmujący 6,4 proc pow. najmu centrów.

•  Moda i artykuły sportowe (np. 4F, Martes Sport, Go Sport) 
– spadek zajmowanej pow. o 0,1 proc.; tym samym na 
koniec marca 2019 roku, zajmował  5,6 proc pow. najmu

•  Akcesoria dla dzieci i kobiet w ciąży – spadek o 0,1 proc.; 
dziś sklepy z tego segmentu zajmują łącznie 3,7 proc. 
proc. pow. najmu centrów handlowych 

•  Moda męska – nie odnotowano zmian w strukturze 
najmu; sklepy z tej kategorii zajmują dziś 2,1 proc. pow. najmu

•  Biżuteria - nie odnotowano zmian w strukturze najmu; 
udział w strukturze najmu na poziomie 1,4 proc.

•  Bielizna - wzrost pow. najmu o 0,1 proc; sklepy z tej kate-
gorii zajmują na koniec marca br. 1 proc. pow. najmu.

•  Galanteria skórzana, brak zmian w strukturze najmu, kate-
goria zajmuje 0,6 proc pow. najmu centrów handlowych. 

Pozostałe kategorie: 
W ciągu ostatnich 5 lat pow. najmu specjalistycznych skle-
pów spożywczych (super i hipermarkety, koncepty delika-
tesowe, sklepy spożywcze, sklepy tematyczne np. jedze-
nie organiczne, świeża żywność: mięsny, piekarnia, 
warzywa, owoce oraz alkohol, wina, wyroby spirytusowe 
oraz tytoń i e-tytoń) zmniejszyła się o 1 proc. Firmy z tego 
segmentu zajmowały na koniec marca już tylko 7 proc. 
pow. najmu centrów handlowych. 

Zgodnie z przewidywaniami ekspertów, rozwija się na-
tomiast sektor firm rozrywkowych (kino, kręgielnia, auto-
maty do gier, place zabaw dla dzieci, przedszkola, fitness, 
usługi sportowe, parki rozrywki, itd.), który w latach 
2015-2019 zwiększył zajmowaną w centrach handlowych 
powierzchnię o 0,7 proc. i dziś, po modzie mieszanej, 
to drugi największy najemca centrów handlowych w Polsce 
(10 proc. pow. najmu). 

Spada pow. sklepów z elektroniką (-0,1 proc.; 4,2 proc. 
pow. najmu) oraz, co dość zaskakujące w dobie tworzenia 
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centrów „społecznych”, zmniejsza się pow. najmu kawiarni 
i restauracji (-0,1 proc; 4,6 proc).

Stopa pustostanów
We wszystkich centrach handlowych w Polsce stopa 
pustostanów na koniec marca 2019 r. wyniosła 3,2 proc. 
Najwyższy poziom pustostanów odnotowano w centrach 
małych (7,5 proc.) i dużych (3 proc.). Wynik ma prawdopo-
dobnie charakter przejściowy i jest sygnałem o planowa-
nych zmianach w strukturze najmu centrów. Niezbędny 
jest dalszy, miesięczny monitoring parametru.

Koncentracja kapitału na małej powierzchni 
Analizując obroty poszczególnych kategorii należy pamię-
tać o różnicach w wielkości lokali wynajmowanych w cen-
trach handlowych przez poszczególne kategorie najem-
ców. W przypadku najemców wielkopowierzchniowych, 
nominalne spadki obrotów będą niższe niż u najemców 
butikowych czy średniopowierzchniowych. To klasyczny 
efekt „koncentracji” kapitału na małej powierzchni lub 
jego „rozrzedzenia” na dużej.

Struktura najemców Centrów Handlowych, marzec 2019 roku

kategoria najemców Wszystkie
Małe

(5000 - 19 999 
m2 pow. najmu)

Średnie
(20 000 - 39 999 

m2 pow. najmu)

Duże
(> 40 000 m2 
pow. najmu) 

Moda 56 52,8 56,7 56,3

Moda - damska 6,4 5 6,4 6,6

Moda - męska 2,1 1,4 1,8 2,3

Moda - mieszana (rodzinna) 29,7 31,1 29,5 29,6

Moda - bielizna 1 0,7 1 1,1

Moda - sportowa i artykuły sportowe 5,6 4,1 6,1 5,6

Artykuły dla dzieci i kobiet w ciąży 3,7 2 4,3 3,7

Obuwie 7 8,1 7,3 6,7

Galanteria skórzana, torby, walizki 0,6 0,4 0,4 0,7

Biżuteria, Zegarki i Akcesoria 1,4 1,2 1,4 1,5

Zdrowie i Uroda – USŁUGI 0,7 0,5 0,7 0,8

Zdrowie i Uroda 5,8 8,1 6,2 5,3

Elektroniczny sprzęt i akcesoria 4,2 6,7 3,5 4,1

Dom, wnętrze, ogród 5 4,3 5,1 5

Książki, muzyka, multimedia, prasa, gry i upominki 2,7 3,1 3,2 2,4

Rozrywka 10 9 10,1 10,2

Specjalistyczne sklepy spożywcze 7 8 6,1 7,2

Kawiarnie i Restauracje 4,6 3,1 4,6 4,8

Usługi 1,9 2,5 1,9 1,8

Inne 0,6 0,7 0,5 0,7

źródło: RI



6 OTOCZENIE 
MAKROEKONOMICZNE

Analiza obrotów sieci handlowych rozwijających się na 
terenie centrów handlowych w Polsce nie może być ode-
rwana od analizy głównych wskaźników makroekonomicz-
nych: PKB, inflacji, stóp procentowych, bezrobocia, pozio-
mu wynagrodzeń oraz kursów walut. Poniżej prezentujemy 
podstawowe informacje budujące kontekst ekonomiczny 
funkcjonowania centrów handlowych w Polsce.

Produkt Krajowy Brutto
Według danych Eurostat, PKB w strefie euro (EA 191) wzrósł 
w I kw. 2019 r. średnio o 0,4 proc., a w całej Unii (UE 28) – 
o 0,5 proc., w zestawieniu z IV kw. 2018 r. Z kolei w porów-
naniu z I kw. 2018 r. wzrost PKB sięgnął 1,2 proc. w strefie EA 
19 oraz 1,5 proc. w UE 28.
W Polsce PKB w I kw. 2019 r. wzrósł o 4, 7 proc. r/r – wynika 
z danych Eurostat. Tym samym Polska nadal znajduje się 
w gronie liderów wzrostu gospodarczego w UE – zajmujemy 
trzecie miejsce, za Węgrami oraz Rumunią, w których w I kw. 
br. wzrost PKB przekroczył 5 proc. – podaje Eurostat. 

Prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) Adam Glapiński, 
przewiduje, że wzrost PKB w 2019 r. może przekroczyć 
4,5 proc. Co istotne, według najnowszych prognoz Orga-
nizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), na 
2019 r. polska gospodarka  będzie rosnąć w tempie 
4,2 proc. PKB. Oznacza to, że w br. wyprzedzi nas tylko 
Malta w Unii Europejskiej, natomiast w skali globalnej, Pol-
skę wyprzedzą tylko rynki Indii (7, 2 proc.), Chin (6,2 proc.) 
oraz Indonezji (5,1 proc.). Natomiast banki w Polsce pod-
noszą prognozy PKB do 4,5 a nawet 5 proc.

Z kolei w Niemczech, z którymi prowadzimy największą 
wymianę handlową, wzrost PKB wyniósł, według Eurostat, 
w I kw. br. zaledwie 0,4 (wobec 0,0 proc. w poprzednim 
kwartale, i -0,2 proc. w III kw. 2018 r.) Pokłosiem pogorsza-
jącej się sytuacji gospodarczej za Odrą stała się rosnąca 
popularność polskich towarów. Polski eksport netto do 
Niemiec, w okresie styczeń – luty br. wzrósł o 4,3 proc. r/r, 
osiągając wysokość ponad 10 mld euro – podaje Główny 
Urząd Statystyczny (GUS).

Jeszcze słabszą niż Niemcy sytuację notują Włochy – 0,2 
proc. za I kw. 2019 r., oraz Francja i Austria z PKB na pozio-
mie 0,3 proc. w tym okresie. Wśród państw z Europejskie-
go Obszaru Gospodarczego, Norwegia w I kw. 2019 r. za-
notowała ujemny PKB ( – 0,1 proc.) – podaje Eurostat.

W I kw. 2019 r. głównym czynnikiem wzrostu gospodar-
czego był popyt krajowy, którego wzrost w skali roku wy-
niósł 4,2 proc. i był niższy od notowanego w IV kw. 2018 r. 
(wzrost o 4,8 proc.). Spożycie ogółem wzrosło w tempie 
nieco szybszym niż w IV kw. 2018 r. W I kw. 2019 r. zwięk-
szyło się ono o 4,4 proc. (wobec 4,3 proc. w IV kw. 2018 r.). 
Spożycie w sektorze gospodarstw domowych wzrosło 
o 3,9 proc. i było słabsze niż w IV kw. 2018 r. (wzrost o 4,2 
proc.) – podaje GUS.

Wpływ popytu krajowego na tempo wzrostu gospodar-
czego wyniósł +4 p. proc. (wobec +4,6 p. proc. w IV kw. 
2018 r.). Złożył się na to pozytywny wpływ spożycia ogó-
łem, który wyniósł +3,5 p. proc. (wobec +3 p. proc. w IV 
kw. 2018 r.), z tego wpływ spożycia w sektorze gospo-
darstw domowych +2,4 p. proc. oraz spożycia publiczne-
go +1,1 p. proc. (w IV kwartale 2018 r. odpowiednio: +2,1 p. 
proc. i +0,9 p. proc.). Wpływ popytu inwestycyjnego na 
wzrost PKB wyniósł +1,6 p. proc. (w IV kw. 2018 r. było to 
+1,9 p. proc.). 

Jak podkreślają w komunikacie urzędnicy GUS, tempo 
wzrostu popytu inwestycyjnego było największe od 
I kw. 2015 r., kiedy to zanotowano wzrost o 12,7 proc. r/r. 
Wartość dodana brutto w gospodarce narodowej 
w I kw. 2019 r., w porównaniu z analogicznym okresem 
2018 r., była wyższa o 4,6 proc. Jednocześnie szybsze tem-
po wzrostu niż przeciętnie w gospodarce narodowej za-
notowano w: przemyśle, budownictwie, transporcie, dzia-
łalności finansowej i ubezpieczeniowej; słabsze - w handlu 
i naprawach – zauważają urzędnicy GUS.
W I kw. br. zanotowano pozytywny wpływ eksportu netto 
na wzrost gospodarczy, który wyniósł +0,7 p. proc. 
(wobec +0,3 p. proc. w IV kw. 2018 r.).2

Wzrost PKB w krajach UE

II kw. 2018 III kw. 2018 IV kw. 2018 I kw. 2019

Zmiana  w porównaniu do poprzedniego kwartału [proc] 0,5 0,3 0,3 0,5

Zmiana w porównaniu do poprzedniego roku [proc] 2,2 1,8 1,5 1,5

źródło: Eurostat

1 Kraje, których walutą jest euro. Do strefy euro należy 19 państw członkowskich Unii Europejskiej: Austria, Belgia, Cypr, Estonia, Finlandia, 
Francja, Niemcy, Grecja, Irlandia, Włochy, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Malta, Holandia, Portugalia, Słowacja, Słoweniaoraz Hiszpania.
2 Wstępny szacunek produktu krajowego brutto w I kw. 2019 r.; GUS; 31.05 2019 r.
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Inflacja
Jak wynika z danych Eurostatu, roczna stopa inflacji w stre-
fie euro w marcu 2019 r. wyniosła 1,4 proc. To wynik iden-
tyczny z marcem 2018 r. Natomiast dla UE inflacja wyniosła 
1,6 proc., również tyle samo co rok wcześniej. Najniższy 
wskaźnik inflacji zanotowano w Portugalii na poziomie 0,8 
proc., Grecji – 1 proc. oraz w Irlandii – 1,1 proc. Polska w tym 
zestawieniu znalazła się na 16 miejscu (1,7 proc.), najwyższą 
natomiast inflację zanotowano w Rumunii( 4,2 proc.), Wę-
grzech (3,8 proc.) oraz w Holandii (2,9 proc.). 

W pierwszym kwartale br., w Polsce, według wyliczeń 
NBP, na podstawie GUS, inflacja wyniosła 1,2 proc. W tym 
okresie lekko zaczęła przyspieszać: w styczniu br. wskaź-
nik wynosił 0,7 proc., w lutym – 1,2 proc. a w marcu – 1,7 
proc. Przeciwna sytuacja miała miejsce w analogicznym 
okresie 2018 roku, kiedy to, choć poziom inflacji był nieco 
wyższy, wykazywał trend malejący – oscylując w styczniu 
2018 r. na poziomie 1,9 proc., w lutym – 1,4 proc. a w marcu 
– 1,2 proc. 
W kolejnych miesiącach 2019 r. inflacja dalej rośnie – 
w kwietniu br. doszła do 2,2 proc. w ujęciu rocznym. Jest 
to efekt rosnących cen, głównie żywności i paliwa.

Inflacja (CPI) w Polsce

IV kw. 2015 99,4

I kw. 2016 99,1

II kw. 2016 99,1

III kw. 2016 99,2

IV kw. 2016 100,2

I kw. 2017 102,0

II kw. 2017 101,8

III kw. 2017 101,9

IV kw. 2017 102,2

I kw. 2018 101,5

II kw. 2018 101,7

III kw. 2018 102,0

IV kw. 2018 101,4

I kw. 2019 101,2

źródło: NBP, GUS

Stopy procentowe
Rada Polityki Pieniężnej (RPP) utrzymuje stopy procentowe 
NBP na identycznym poziomie, ustalonym w marcu 2015 r.: 
1,5 proc. w skali rocznej. Decyzję swoją RPP uzasadnia 
utrzymaniem dobrej koniunktury w kraju, mimo wzrostu 
dynamiki cen konsumpcyjnych wywołanych podwyżkami 
energii, paliw i żywności.

Bezrobocie 
Bezrobocie w Polsce pozostaje ciągle bardzo niskie – na 
koniec I kw. 2019 wyniosło 5,9 proc., w porównaniu z ana-
logicznym okresem ubiegłego roku, spadło o 0,7 p.p. Dla 
przypomnienia – w latach 2002 – 2003 stopa bezrobocia 
sięgała nawet 20 proc.
W I kw. 2019 r. we wszystkich głównych miastach Polski 
(Warszawa, Wrocław, Kraków, Łódź, Trójmiasto, Poznań, 
Katowice) odnotowano dalszy spadek bezrobocia. 
W Poznaniu wyniosło ono 1,3 proc., w Warszawie 
– 1,5 proc. a we Wrocławiu – 1,9 proc. Najwyższą stopę 
bezrobocia zanotowano w Łodzi – 5,6 proc., Katowicach 
– 2,8, oraz Trójmieście – 2,6 proc.
Wśród województw najniższe bezrobocie pod koniec 
I kw. br. zanotowano w Wielkopolsce – 3,2 proc., na Śląsku 
– 4,4 proc. oraz w Małopolsce – 4,8 proc. Najwyższe 
wskaźniki objęły regiony: Warmia i Mazury (10,4 proc.), 
Kujawy i Pomorze (8,8 proc.) oraz Podkarpacie (8,7 proc.). 
Warto dodać, że powiaty o najwyższym stopniu bezrobo-
cia znajdują się głównie w województwie warmińsko-ma-
zurskim. Jest to powiat braniewski – (21,1 proc.), kętrzyński 
(18,8 proc.), białogardzki (18,7 proc.) oraz bartoszycki 
(18,1 proc.). Nie mniej jednak powiatem o najwyższej w kra-
ju stopie bezrobocia okazał się szydłowiecki na Mazowszu 
(24,3 proc.). Wysokie bezrobocie zanotowano także w po-
wiecie łobeskim na Zachodnim Pomorzu (19,7 proc.). Jed-
nocześnie, co warto podkreślić, we wszystkich wskaza-
nych powyżej powiatach, stopa bezrobocia uległa 
obniżeniu w I kw. br. w porównaniu z I kw. 2018 r.
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marzec 2018 r. 
(w proc.)

marzec 2019 r. 
(w proc.)

zmiana, w p. 
procentowych

Polska 6,6 5,9 -0,7

MAKROREGION POŁUDNIOWY 5,2 4,5 -0,7

Małopolska 5,3 4,8 -0,5

Kraków 2,7 2,4 -0,3

Śląsk 5,1 4,4 -0,7

Katowice 3,6 2,8 -0,8

MAKROREGION PÓŁNOCNO-ZACHODNI 5,3 4,6 -0,7

Wielkopolska 3,7 3,2 -0,5

Poznań 1,5 1,3 -0,2

Zachodnie Pomorze 8,5 7,5 -1

Szczecin 3,1 2,6 -0,5

Lubuskie 6,5 5,8 -0,7

podregion gorzowski 6 5,3 -0,7

podregion zielonogórski 6,9 6,1 -0,8

MAKROREGION POŁUDNIOWO-ZACHODNI 6,1 5,5 -0,6

Dolny Śląsk 5,8 5,3 -0,5

Wrocław 2,2 1,9 -0,3

Opolskie 7,1 6,2 -0,9

podregion opolski 5,8 5,1 -0,7

MAKROREGION PÓŁNOCNY 8,5 7,6 -0,9

Kujawsko-pomorskie 9,8 8,8 -1

podregion bydgosko-toruński 5,5 4,9 -0,6

Warmia i Mazury 11,7 10,4 -1,3

podregion olsztyński 10,7 9,2 -1,5

Pomorze 5,4 5,1 -0,3
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Trójmiasto 2,8 2,6 -0,2

MAKROREGION CENTRALNY 7,5 6,9 -0,6

Łódzkie 6,8 6,2 -0,6

Łódź 6,3 5,6 -0,7

Świętokrzyskie 9,1 8,3 -0,8

podregion kielecki 10 9,2 -0,8

MAKROREGION WSCHODNI 9 8,2 -0,8

Lubelskie 8,7 8 -0,7

podregion lubelski 7,2 6,6 -0,6

Podkarpacie 9,6 8,7 -0,9

podregion rzeszowski 8,7 8,2 -0,5

Podlasie 8,5 7,7 -0,8

podregion białostocki 8,4 7,6 -0,8

MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE 5,5 4,9 -0,6

Warszawa 1,9 1,5 -0,4

Opracowanie: RI na podstawie GUS

Najwięcej polskich powiatów, w tym miast na prawach 
powiatu (47 proc.), notuje stopę bezrobocia w przedziale 
5,1 – 10 proc., co daje 453,7 tys. zarejestrowanych bezro-
botnych. W ponad 26 polskich powiatach stopa bezrobo-
cia waha się w przedziale 10,1 – 20 proc. (312,8 tys. zareje-
strowanych bezrobotnych) a w 34 powiatach – stopa 
bezrobocia nie przekracza 3 proc., co daje w sumie tylko 
93,3 tys. osób bezrobotnych.
Przy tak silnym rynku pracy większość branż boryka się 
z deficytem pracowników. Ten problem szczególnie od-
czuwają m.in. podmioty działające w handlu. GUS w ubie-
głym roku opublikował wyniki badań prowadzonych od 1 
grudnia 2017 r. do 31 maja 2018 r. które wskazywały, że naj-
więcej wolnych miejsc pracy czekało na sprzedawców – 
67 tys. ofert pracy, czyli 14 proc. poszukiwanych ogółem 
pracowników, a w perspektywie roku pracodawcy plano-
wali zwiększyć zatrudnienie o 297,6 tys. osób, z czego 
15 proc. (44,7 tys.) dotyczyło stanowiska sprzedawcy.
Warto dodać, że w Polsce, w okresie badania najwięcej 
zatrudnionych osób pracowało właśnie na stanowisku 
sprzedawcy – ok. 931 tys. czyli 17,2 proc. ogólnej liczby 
zatrudnionych3

Wynagrodzenia
Średnie płace w Polsce ciągle pną się w górę. W marcu 
2019 r., jak podaje GUS, przeciętne miesięczne wynagro-
dzenie (brutto) było wyższe o 5,7 proc. r/r i wyniosło 
5164,5 zł. Z kolei średnia płaca brutto w sektorze przedsię-
biorstw w Polsce na I kw. 2019 r. wyniosła, miesięcznie, 
ok. 5058,7 zł. W analogicznym okresie 2018 r. sięgała 
ok. 4728 zł, co daje wzrost 7 proc. r/r, a w porównaniu 
z I kw. 2016 r. przeciętne płace poszybowały w górę 
o 20 proc.
Najwyższe, miesięczne zarobki są w Warszawie (6814,3 zł) 
oraz w Krakowie (6255,3 zł). Jednak patrząc przez pryzmat 
województw – prym wiedzie Mazowsze (6311,4 zł mie-
sięcznie), na drugim miejscu plasuje się pomorskie 
(5429,2 zł miesięcznie) a na trzecim – małopolskie 
(5263,5 zł). Listę wynagrodzeń zamka kolejno: wojewódz-
two lubelskie – 4178,5 zł, świętokrzyskie – 4069,9 zł oraz 
warmińsko-mazurskie – 4069 zł.
Z kolei przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze han-
del i naprawa pojazdów wyniosło, według GUS, dla całej 
Polski, ok. 4512,2 zł (dane za IV kw. 2018 r.)

3 Zapotrzebowanie rynku pracy na zawody z systemu szkolnictwa zawodowego; praca badawcza GUS; 2018 r.
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REGION POŁUDNIOWO-ZACHODNI

Dolnośląskie 5203,29

Opolskie 4553,3

PÓŁNOCNY

Kujawsko-pomorskie 4487,47

Warmińsko-mazurskie 4069,65

Pomorskie 5429,21

* dane za II 2019 r.
Opracowanie: RI na bazie danych GUS

Kursy walut
W ciągu I kw. 2019 r. amerykański dolar dalej się umocnił, 
drożejąc o 2 proc. w stosunku do PLN. Mocny kurs USD 
odbija się na wynikach spółek z sektora modowego, 
zwłaszcza rozliczających się za produkcję na rynkach azja-
tyckich. Z kolei kurs euro w I kw. br. pozostał na stabilnym 
poziomie (4,3 zł) z lekką tendencją spadkową.

PODSUMOWANIE NAJWAŻNIEJSZYCH WSKAŹNIKÓW 

Na tle Unii Europejskiej, polska krajowa gospodarka prezentuje 
się bardzo silnie. W Polsce PKB w I kw. 2019 r. wzrósł o 4, 7 proc. 
r/r– wynika z danych Eurostat. 

PKB  + 4,7 proc. 
Stabilny rozwój 

gospodarczy

I kw. 2019 r. jeszcze nie przyniósł istotnych zmian w inflacji 
w polskiej gospodarce – według GUS, po odjęciu zmiennych 
cen żywności i energii, inflacja w okresie styczeń- marzec 2019 r., 
wyniosła, średnio, 1,2 proc. Jednak w kolejnych miesiącach 
inflacja zaczyna przyspieszać, stanowiąc m.in. odpowiedź na 
podwyżki cen żywności.

Inflacja   +1,2 proc. Wzrost cen 

Stopy procentowe pozostają na niezmiennie niskim poziomie - 
1,5 proc. I nie ma wyraźnych sygnałów do ich podniesienia 
w kolejnych kwartałach.

Stopy 
procentowe   

1,5 proc. 

Zachęta do 
zaciągania 

kredytów, większy 
konsumpcjonizm

Średnia stopa bezrobocia dla całego kraju wyniosła w I kw. 
2019 r. 5,9 proc. Tylko w dwóch powiatach polskich – braniewskim 
na Warmii i Mazurach oraz szydłowieckim na Mazowszu 
aktualnie bezrobocie przekracza 20 proc.

Bezrobocie  5,9 proc. 

Mała dostępność 
do pracowników. 

Mocna siła 
nabywcza, itd. 

Średnie płace w Polsce ciągle idą w górę – w marcu br. 
przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto sięgało 5164,5 zł. 
W ciągu trzech ostatnich lat przeciętne pensje w kraju wzrosły 
o 20 proc.

Wynagrodzenia +20 proc.

Wzrost siły 
nabywczej oraz 

kosztów 
zatrudnienia 

W I kw. br. giełdowy indeks WIG-odzież4 odnotował 8 proc. 
wzrostu, podczas gdy notowania WIG 205 pozostawały na 
podobnym poziomie.

W I kw. br. spółki z sektora WIG-odzież odnotowały w większości 
dwucyfrowe wzrosty przychodów w porównaniu z I kw. 2018 r. 
i jednocześnie stratę netto.

WIG 8 
WIG 20

+8 proc.
-Odbicie notowań 

spółek 
giełdowych

4 Indeks WIG-odzież jest subindeksem sektorowym warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych. Jego skład stanowią spółki 
notowane na GPW i jednocześnie zakwalifikowane do sektora Odzież i kosmetyki.
5 WIG 20 (Warszawski Indeks Giełdowy 20) to indeks największych spółek akcyjnych, notowanych na GPW. By żaden sektor nie 
zdominował indeksu, została wprowadzona zasada, w myśl której na jeden sektor może przypadać maksymalnie 5 spółek.
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W I kw. br. średnie miesięczne obroty najemców powierzchni 
handlowych w Polsce nieznacznie spadły, o 0,1 proc. 
w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. 

Największy wzrost obrotów zanotowali właściciele: kawiarni 
i restauracji (+12,2 proc. r/r) oraz sklepów z biżuterią, zegarkami 
i akcesoriami (+11,9 proc. r/r). Największe spadki odnotowały 
dwie kategorie: książki, muzyka, multimedia, prasa, gry 
i upominki ( – 8,6 proc.) oraz artykuły dla dzieci i kobiet w ciąży 
( – 6 proc.).

W CH w Regionie Północno – Zachodnim zanotowano w I kw. 
br. najwyższy, średni wzrost obrotów najemców (2 proc. r/r.). 
W tym samym czasie największa korekta miała miejsce 
w Regionie Centralnym – o 6,7 proc.

TO 
ReIndex

-0,1 proc.

Po bardzo słabym 
I kw. 2018 

rozrywka oraz 
kawiarnie 

i restauracje 
odrabiają powoli 

straty. 

W I kw. 2019 r. odwiedzalność ponad 120 centrów handlowych 
biorących udział w badaniach Retail Institute spadła o 0,5 proc. 
w porównaniu do wyników z 2018 r. Oznacza to, że centra 
handlowe w I kw. 2019 r. odwiedziło 0,5 mln klientów mniej niż 
w analogicznym czasie roku poprzedniego. Największe spadki 
nadal odnotowują centra małe (-4,8 proc.) i średniej wielkości 
(-1,8 proc.). Klienci natomiast chętnie odwiedzają centra duże 
i bardzo duże, mające ponad 40 tys. mkw. powierzchni najmu, 
które I kw. 2019 r. zamknęły 2,2 proc wzrostem.

W styczniu i lutym 2019 r. centra handlowe były otwarte o 5 dni 
krócej niż w tym samym okresie 2018 r.. Zakaz handlu w niedziele 
przełożył się w tym okresie na spadek odwiedzin o -1,8 mln 
osób. Marzec odnotował natomiast pozytywny trend wzrostowy 
(2,74 proc r/r) pomimo , że centra w 2019 r. były otwarte o 2 dni 
krócej niż w 2018 r.

FF
ReIndex

-0,5 proc.

Efekt przesunięcia 
daty świąt 

Wielkanocy na 21 
kwietnia oraz 
zmniejszonej 

liczby niedziel 
handlowych

Obroty najemców z sektora modowego wzrosły o 2 proc. 
w I kw. br. w porównaniu do analogicznego okresu w 2018 r. 
Największy wzrost zanotowali najemcy obiektów średniej 
wielkości o (+ 4,1 proc. r/r.)

Obroty najemców modowych zwiększyły się szczególnie 
w Małopolsce i na Śląsku w I kw. 2019 r. (5,8 proc. r/r), a największą 
korektę zanotowano na Mazowszu i w Łódzkiem ( - 1,8 proc. r/r)

+2 proc.

Spółki 
modowe 
odrabiają 

powoli 
straty 

ODWIEDZALNOŚĆ CENTRÓW 
HANDLOWYCH

W I kw. 2019 r. odwiedzalność ponad 120 obiektów han-
dlowych biorących udział w badaniach Retail Institute spa-
dła o - 0,5 proc. w porównaniu do wyników z 2018 r.. Ozna-
cza to, że centra handlowe w I kw. 2019 r. odwiedziło 
0,5 mln klientów mniej niż w analogicznym czasie roku 
poprzedniego. Największe spadki nadal odnotowują cen-
tra małe (-4,8 proc.) i średniej wielkości (-1,8 proc.). Klienci 
natomiast chętnie odwiedzają galerie duże i bardzo duże, 

mające ponad 40 tys. mkw. powierzchni najmu, które I kw. 
2019 r. zamknęły 2,2 proc. wzrostem.

W styczniu i lutym 2019 r. centra handlowe były otwarte 
o 5 dni krócej, niż w tym samym okresie 2018 r. Zakaz han-
dlu w niedziele przełożył się w tym okresie na spadek od-
wiedzin o - 1,8 mln osób. Marzec odnotował natomiast 
pozytywny trend wzrostowy (2,74 proc. r/r) mimo, że cen-
tra w 2019 r. były otwarte o 2 dni krócej niż w 2018 r.

Rok 2018 był dla handlu bardzo trudny. W I kw. 2018 roku 
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centra straciły - 2,5 miliona klientów (-2.8 proc r/r) z czego 
1,8 miliona właśnie w marcu. Choć w marcu 2019 r. widać 
powolne wyhamowanie trendu spadkowego należy pa-
miętać, że ten relatywnie pozytywny wynik, jest efektem 
tzw. niskiej bazy porównawczej. 
Retail Institute porównał odwiedzalność w I kw. 2019 r. 
z wynikami centrów w 2017 r. Centra straciły w I kwartale 

- 2,9 mln klientów (3,4 proc. r/r), przy czym największe stra-
ty odnotowały centra małe (7,08 proc. r/r) oraz średnie 
(4,3 proc). Obiekty duże są również na minusie (-1,5proc. r/r). 
W 2017 roku, w pierwszym kwartale, centra były zamknięte 
2 dni (1 i 6 stycznia), natomiast w 2019 r. aż 11. Wielkanoc 
w obu latach przypadała na kwiecień.

Odwiedzalność Centrów Handlowych w I kw. 2019 roku 

Wszystkie

centra 
bardzo 

małe 
(< 5000 m2 

pow. 
najmu) 

Małe 
(5000 

- 19 999 
m2 pow. 
najmu) 

Średnie 
(od 20 000 
do 39 999 
m2 pow. 
najmu) 

Duże 
(> 40 000 
m2 pow. 
najmu) 

lokalizacja: 
centra 
miast 

lokalizacja: 
obrzeża miast 

Dominujący 
motyw 

odwiedzin: 
oferta 

spożywcza

Dominujący 
motyw 

odwiedzin: 
oferta 

modowo-
usługowo-

rozrywkowa 

I kw. 2019 r. 
vs I kw. 2018 r. 
[proc]

-0,3 -2,2 -4,8 -1,8 2,2 -0,4 -0,2 0,2 -0,6

OBROTY W CENTRACH 
W I KW. 2019 ROKU 

Retail Institute, RI, wspólnie z grupą ponad 120 polskich 
centrów handlowych, od września 2016 roku, prowadzi 
badania odwiedzalności centrów handlowych oraz ich 
obrotów w 19 kategoriach np.: moda damska, męska, mie-
szana, obuwie, sklepy jubilerskie, czy dla sektora usług. 
Instytut przeanalizował wyniki centrów i sieci handlowych 
w I kw. 2019 r., koncentrując się w dużej mierze na wyni-
kach spółek modowych, stanowiących ponad połowę 
pow. najmu centrów handlowych w Polsce.

Obroty w centrach handlowych 
Według danych Retail Institute w I kw. br. obroty najem-
ców centrów handlowych w monitorowanych 120 obiek-
tach, spadły minimalnie, o - 0,1 proc. w porównaniu do 
analogicznego okresu ubiegłego roku. W marcu 2019 r. 
kształtowały się one na poziomie 751,6 zł na mkw. po-
wierzchni najmu, a w całym I kwartale, wyniosły 706,4 zł na 
mkw. Ogółem, firmy modowe zanotowały 2 proc. wzrost 
obrotów w I kw. br. w porównaniu do analogicznego 
okresu w 2018 r.

Różnice w osiągniętych obrotach są o wiele mniejsze, gdy 
spojrzy się na wyniki analiz „rolling 12 months cumul.”, tzn. 
porównujących okresy (marzec 2019 r. do luty 2018 r.) do 
(marzec 2018 r. do luty 2017r.), co pozwala zminimalizować 
wpływ przesunięć kalendarzowych. I tak, w analizowanym 
okresie, duże centra handlowe odnotowały wzrost zaled-
wie 0,1 proc., a obiekty średniej wielkości spadek - 0,1 
proc. Największy spadek odnotowały ponownie małe 
centra handlowe, wyniósł on - 0,4 proc. 

Negatywnie na indeks obrotów wpłynęły przede wszyst-
kim słabsze wyniki sprzedaży następujących segmentów: 
rozrywka (-0,9 proc.), specjalistyczne sklepy spożywcze 
(-5,1 proc.), dom, wnętrze, ogród (-0,2 proc.), elektronika, 
sprzęt i akcesoria (-1,6 proc.), książki, muzyka, multimedia, 
prasa, gry i upominki (-8,6 proc.), artykuły dla dzieci i ko-
biet w ciąży (-6 proc.) oraz moda męska (-5,3 proc.).

Centra duże i bardzo duże, mające powyżej 40 000 mkw. 
pow. najmu (zwane dalej centra „duże”) odrabiają 
straty. 
Wyniki wszystkich najemców dużych centrów handlo-
wych wzrosły w I kwartale 2019 r. o 1,8 proc. w porównaniu 
do wyników z 2018 r. W tym samym czasie odwiedzalność 
centrów wzrosła o 2,2 proc. Średni obrót z metra w cen-
trach dużych był o 10,5 zł wyższy niż w I kw. 2018 i wyniósł 
763,5 zł na mkw. pow. najmu. 
Firmy modowe, stanowiące w centrach dużych 56,3 proc. 
pow. najmu (+1,7 proc.), odnotowały w I kw. 2 proc. wzrost 
obrotów r/r.
Pozytywny wpływ na indeks miały: moda mieszana (+4,6 
proc.), obuwie (+2,4 proc.), moda damska (+2,2 proc.), 
moda i artykuły sportowe (+3,7 proc.), zdrowie i uroda 
(+4,8 proc.), kawiarnie i restauracje (+16,3 proc.), elektroni-
ka (+0,3 proc.). 
Negatywnie na indeks wpłynęła natomiast: rozrywka 
(-1,3 proc.), specjalistyczne sklepy spożywcze (-1,3 proc.), 
wyposażenie wnętrz, dom i ogród (-4,6 proc.). 

Centra mające pow. od 20 000 do 39 999 mkw. (dalej 
zwane „centra średniej wielkości”) na minusie
Wyniki wszystkich najemców centrów średniej wielkości 
spadły w I kw. o 1,6 proc. r/r. W tym samym czasie odwie-
dzalność centrów spadła o 1,8 proc. Średni obrót z metra 
był o 11,8 zł niższy w porównaniu do wyników z I kw. 2018 r. 
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i wyniósł 714,3 zł na mkw. pow. najmu. 
Firmy modowe, stanowiące 56,7 proc. pow. najmu, odno-
towały w tym samym czasie 4,1 proc. wzrost obrotów, 
średni obrót z metra w I kwartale wyniósł 547 zł. 
Pozytywny wpływ na indeks obrotów miały dwa najwięk-
sze segmenty: moda mieszana (+6,1 proc.) oraz rozrywka 
(+2,6proc.). Duży wpływ na wynik miały również: obuwie 
(+7,7 proc.), moda i artykuły sportowe (+10,7 proc.), wypo-
sażenie wnętrz, dom i ogród (+1,5 proc.) kawiarnie i restau-
racje (+2,9 proc.),
Negatywnie na indeks obrotów wpłynęły przede wszyst-
kim spadki wyników specjalistycznych sklepów spożyw-
czych (-15,3 proc.) oraz mody damskiej (-0,4 proc) a także 
najemców z sektorów: zdrowie i uroda (-4,9 proc) i elek-
tronika (-3,9 proc.).

Centra mające od 5000 do 19 999 mkw. pow. najmu 
(dalej zwane „centra małe”) ostro w dół 
Wyniki wszystkich najemców centrów małych spadły 
w I. kw. o - 7,4 proc. w porównaniu do wyników z 2018 r. 
Średni obrót z metra był o 47,8 zł niższy wobec I kw. 2018 r. 
W tym samym czasie odwiedzalność centrów spadła 
o -4,8 proc. 
Firmy modowe, stanowiące 52,8 proc. pow. najmu odno-
towały w I kw. 2019 r -3,8 proc. spadek. 
Pozytywny wpływ na indeks obrotów miały kolejno bran-
że: obuwie (1,3 proc.), moda damska (+5,2 proc.), moda 
sportowa i artykuły sportowe (+3,7 proc.), zdrowie i uroda 
(+6 proc.), dom, ogród i wyposażenie wnętrz (+18 proc.), 
kawiarnie i restauracje (+3,7 proc.). 
Negatywny wpływ na indeks miały kolejno 3 największe 
segmenty: moda mieszana (-6,6 proc.), rozrywka (-5,3 
proc) i specjalistyczne sklepy spożywcze (-16,8 proc). 
Spadki również odnotowała elektronika (-2,4 proc). 

POZOSTAŁE KATEGORIE: 
We wszystkich centrach handlowych firmy z segmentu: 
książki, muzyka, multimedia, prasa, gry i upominki odnoto-
wują zmiany in minus. Indeks przychodów firm z tej kate-
gorii spadł przede wszystkim w centrach małych, o 122 zł 
na mkw. miesięcznie w I kw. br. v porównaniu z analogicz-
nym okresem 2018 r. Obroty w centrach małych dla tej ka-
tegorii są niższe o 29 i 24 proc. w porównaniu do wyników 
osiąganych w średnich i dużych centrach handlowych. 
Wyniki tej kategorii wymagają pogłębionej analizy. 

Spadki obrotów można zaobserwować również wśród 
sprzedawców specjalistycznej żywności. Pamiętać jednak 
należy, że spółki z tego segmentu odnotowywały dosko-
nałe wyniki w I kw. 2018 r. Wówczas, na skutek wprowa-
dzenia zakazu handlu w niedziele, firmy te osiągnęły na 
koniec marca aż 13,1 proc. wzrost we wszystkich centrach, 
w tym 14,6 proc. w dużych, 6,1 proc. w średnich i 21,5 proc. 
w małych. 

Obroty sieci handlowych z uwzględnieniem 
wielkości centrów handlowych

I kw. 2019 
vs I kw. 2018 

wyniki za okres 
(marzec 2019 
do luty 2018) 

vs (marzec 2018 
do luty 2017) 

Małe
(5000-19 999 m2 
pow. najmu)

-7,4 -0,4

Średnie
(20 000-39 999 m2 
pow. najmu)

-1,6 -0,1

Duże
(> 40 000 m2 
pow. najmu)

1,8 0,1

OBROTY FIRM MODOWYCH 
W CENTRACH HANDLOWYCH

Obroty spółek modowych wzrosły we wszystkich centrach 
monitorowanych przez Retail Insitute o 2 proc. Gdy jednak 
spojrzeć na wyniki poprzez pryzmat wielkości centrów 
i poszczególnych branż widać spore różnice. Porównując 
wyniki w I kw. 2019 r. z analogicznym okresem 2018 r. moż-
na wskazać następujące zmiany: 

• Moda: 
 o  wzrost obrotów o 4,1 proc. w centrach średniej wielko-

ści przy jednoczesnym spadku pow. najmu ( - 0,7 proc.) 
Co ciekawe, średni obrót z metra w centrach średnich 
był o 7 złotych wyższy niż w centrach dużych i bardzo 
dużych, które kojarzone są dobrymi wynikami firm 
modowych. 

 o  spadek obrotów o -3,8 proc w centrach małych, przy 
czym obroty z metra były o 127 zł niższe niż w obiek-
tach średnich.

 o  Wyniki w centrach dużych i bardzo dużych na 2 proc. 
plusie. 

Największy udział w wynikach mają kolejno: 

• Moda mieszana stanowiąca 29,7 proc. pow. najmu. Ta 
kategoria jest uznawana przez wielu ekspertów jako domi-
nujący motyw odwiedzin centrów handlowych. Niewąt-
pliwie cieszy pozytywny wynik firm w centrach dużych 
(+4,6 proc.) i średnich (6,1 proc.). Centra małe, niestety, na 
sporym minusie (-6,6 proc.), przy jednoczesnym wzroście 
powierzchni najmu o 3,7 proc.. Średni obrót z metra 
w I kwartale br. był w centrach dużych o 51 zł wyższy niż 
w obiektach średniej wielkości i o 103 zł wyższy niż w ma-
łych galeriach.  

• Obuwie w I kw. br., stanowiło 7 proc. pow. najmu, 
tj. o 0,4 proc. więcej niż w tym samym okresie 2018 r. Bran-
ża odnotowała 3,5 proc. wzrost obrotów we wszystkich 
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monitorowanych przez RI centrach. Analizując dane warto 
pamiętać o bardzo słabych wynikach branży obuwniczej 
w 2018 r. Wygląda jednak na to, że firmy obuwnicze złą 
passę mają już za sobą, bo wyniki rosły od 1,3 proc. w cen-
trach małych do 7,7 proc. w centrach średnich. Najwyższe 
obroty z metra spółki obuwnicze notowały jednak w cen-
trach dużych, które były aż o 170,2 zł za mkw. miesięcznie 
wyższe niż w centrach małych i o ok. 57 zł niż w średnich. 
Warto dodać, że w ujęciu kwotowym zmiany obrotów na-
jemców tego sektora w I kw. br. vs I kw. 2018 r. w przypad-
ku obiektów dużych, średniej wielkości oraz małych oscy-
lują na poziomie odpowiednio: 36 zł, 13 zł i 5 zł.

• Moda damska, stanowi 6,4 proc. pow. najmu – obserwu-
jemy stabilny wzrost obrotów w centrach dużych 
(2,2 proc.) i małych (5,2 proc). W centrach średniej wielko-
ści nieznaczny spadek o 0,4 proc. W tym samym czasie 
powierzchnia lokali w tej kategorii spadała w centrach ma-
łych (-1,4 proc) i średniej wielkości (-0,1 proc.), a w dużych 
rosła (0,2 proc.). Najwyższe obroty moda damska osiąga 
w obiektach dużych i bardzo dużych, są jednak tylko 
o 5,2 zł na mkw. miesięcznie wyższe niż w centrach śred-
niej wielkości i 67,2 zł wyższe niż w małych. 

• Moda i artykuły sportowe stanowią 5,6 proc. pow. naj-
mu, tj. o 0,3 proc. mniej niż w tym samym czasie 2018 r. 
Obroty w centrach małych i dużych wykazały 3,7 proc. 
wzrost, a w centrach średniej wielkości aż 10,7 proc. na 
plusie. Jednocześnie, obiekty średniej wielkości oraz duże 
odnotowały spadek pow. lokali, odpowiednio o -0,4 proc. 
i -0,3 proc. W centrach małych spółki z tej branży zwięk-
szyły pow. najmu o +0,3 proc. Najwyższe obroty segment 
moda i artykuły sportowe osiąga w centrach dużych i bardzo 
dużych, są jednak tylko o 65,6 zł (za mkw. miesięcznie) wyż-
sze niż w centrach średnich i 154,4 zł wyższe niż w małych.

• Artykuły dziecięce i dla kobiet w ciąży zajmują 3,7 proc. 
pow. najmu. Firmy z tej branży odnotowały duże spadki 
obrotów (-7,3 proc.) w centrach średniej wielkości oraz 
(-6,6 proc) w dużych. Centra małe są na 5,2 proc. plusie. 
Mimo tego wyniku, najwyższe obroty z metra firmy osią-
gały w centrach średniej wielkości, które były o 17,8 zł 
wyższe niż w obiektach dużych i 14,8 zł niż w małych. Co 
dość zaskakujące, różnica między obrotami z metra w ga-
leriach małych i dużych wyniosła w I kw. jedynie 3 złote 
z metra. Szukając przyczyn słabnących obrotów tej branży 
z pewnością warto mieć na uwadze rozwierające się no-
życe demograficzne – według GUS, w 2018 r. zmarło 
w Polsce 414 tysięcy osób a urodziło się zaledwie 388 tys. 
dzieci, co więcej było to o 3,5 proc. mniej niż w 2017 r. 

• Moda męska stanowi 2,1 proc. pow. najmu centrów han-
dlowych, w porównaniu ze strukturą najmu w I kw. 2018 
roku spadła o - 0,1proc. Spadki obrotów odnotowują loka-
le we wszystkich formatach centrów handlowych: 

- 2,4 proc. w obiektach średniej wielkości, -5,9 proc w du-
żych i -6 proc. w małych. Najwyższy obrót z metra firmy 
w tej kategorii odnotowują w centrach dużych i bardzo 
dużych, jest on o 49,4 zł wyższy niż w centrach średniej 
wielkości i 143,8 zł w małych. 

• Biżuteria, akcesoria i zegarki zajmują 1,4 proc. pow. naj-
mu. Firmy z tej kategorii odnotowały wzrosty obrotów 
w I kwartale: w centrach małych +16,9 proc., dużych 
12,6 proc. oraz galeriach średniej wielkości 1,6 proc. 

• Galanteria skórzana stanowi 0,6 proc. pow. najmu cen-
trów handlowych. Obroty firm z tej kategorii wzrosły we 
wszystkich badanych centrach o 0,8 proc. W centrach 
średniej wielkości obroty spadły o -11,5 proc. czyli o 113 zł 
na mkw. miesięcznie. Wzrosły natomiast o 16,4 proc. 
w małych i 1,9 proc w dużych. Warto dodać, że na koniec 
I kw. br. to właśnie w małych obiektach najemcy wygene-
rowali największe wyniki, w wysokości, przeciętnie, 913 zł 
z metra miesięcznie, tj. o 40 zł więcej niż w centrach śred-
niej wielkości i o prawie 50 zł na metrze więcej w stosunku 
do wyników osiągniętych w dużych centrach.

Obroty firm modowych 
w centrach handowych w Polsce 

I kw. 2019 
vs I kw. 2018 

wyniki za okres 
(marzec 2019 
do luty 2018) 

vs (marzec 2018 
do luty 2017) 

Małe
(5000-19 999 m2 
pow. najmu)

-3,8 0,2

Średnie
(20 000-39 999 m2 
pow. najmu)

4,1 0,8

Duże
(> 40 000 m2 
pow. najmu)

2 0,6

OBROTY NAJEMCÓW 
W REGIONACH

Wielkopolska, Zachodnie Pomorze i Lubuskie – wzrost 
obrotów. Łódzkie i Mazowsze – korekta 

Patrząc przez pryzmat regionów, największe wzrosty 
w I kw. br. zanotowali najemcy obiektów handlowych 
w Regionie Północno – Zachodnim , o 2 proc. W marcu br. 
ich obroty wynosiły średnio 712,5 zł na mkw.

In plus wypadł także Region Południowy, w którym wyniki 
najemców wzrosły o 1,4 proc., 661,1 zł na mkw. w marcu 2019 r.

Najemcy centrów handlowych w Regionie Północnym 
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zanotowali w tym okresie 1 proc. wzrostu, które w marcu br. 
oscylowały na poziomie, średnio, 678,2 zł na mkw.

I kw. br. nie przyniósł natomiast żadnych zmian w obrotach 
najemców obiektów handlowych w Regionie Wschod-
nim. W marcu br. wypracowali oni ok. 724,6 zł na mkw.

Z kolei korekta -6,7 proc. miała miejsce w Regionie Cen-
tralnym. W marcu br. najemcy osiągnęli przeciętny wynik 
na poziomie 776,2 zł na mkw.

Obroty najemców Centrów handlowych 
w 6 regionach Polski 

Obrót w marcu 
2019 [zł/ mkw. 
pow. najmu]

I kw. 2019 vs 
I kw. 2018 

Region 
Północno-Zachodni

773,3 2

Region Południowy 700,8 1,4

Region Północny 729,3 1

Region Wschodni 788,3 0

Region Centralny 800,2 -6,8

źródło:RI

OBROTY NAJEMCÓW 
Z KATEGORII MODA 
W REGIONACH

Wzrost w Małopolsce i na Śląsku, spadek obrotów 
na Mazowszu i w Łódzkiem

W I kw. br. największy wzrost obrotów sklepy modowe 
zanotowały w centrach handlowych w Regionie Połu-
dniowym (+ 5,8 proc. r/r). W marcu br. obrót z metra pow. 
najmu plasował się na poziomie 503 zł.  

W Regionie Północno-Zachodnim najemcy modowi 
w I kw. 2019 r. zanotowali 1,2 proc. wzrost obrotów w po-
równaniu z I kw. 2018 r., osiągając w marcu br. wynik na 
poziomie 550,4 zł na mkw.

Minimalny wzrost, o 0,1 proc. miał miejsce również w Re-
gionie Wschodnim, ze średnimi obrotami rzędu 561,7 zł na 
mkw. miesięcznie na koniec I kw. br. 

NOTOWANIA SPÓŁEK SEKTORA 
MODOWEGO (WIG-ODZIEŻ)

Interpretując wyniki poszczególnych branż warto sięgnąć 
po sprawozdania finansowe głównych najemców. Przede 
wszystkim zauważalny jest wzrost przychodów, w tym 
z kanału e-commerce, oraz postępująca ekspansja, 
głównie w postaci wzrostu powierzchni sklepów zloka-
lizowanych w centrach handlowych. To pozytywny sy-
gnał, na który inwestorzy powinni zareagować sponta-
nicznie. W praktyce zareagowali jednak z opóźnieniem 
i z mniejszym entuzjazmem niż się spodziewano. Po wni-
kliwej analizie parametrów makroekonomicznych oka-
zuje się, że wynik spółek osiągany jest wysokim kosztem, 
a to oznacza, że w wielu spółkach w I kw. zysk netto był 
zdecydowanie poniżej oczekiwanego. 

Reasumując, podmioty modowe, znajdujące się w subin-
deksie WIG-odzież w I kw. br. zanotowały wzrost przycho-
dów netto, średnio na poziomie ok. 24 proc. przy czym 
rekordzistą okazała się firma CCC ( w I kw. 58 proc. wzrost 
przychodów r/r). Jednocześnie praktycznie wszystkie 
spółki  w tym czasie zanotowały stratę netto.
Wycena subindeksu WIG- odzież pod koniec marca br. 
była o 5 proc. niższa w zestawieniu z analogicznym okre-
sem 2018 r. Dla porównania w tym czasie wycena WIG 20 
wzrosła o 5 proc. Inaczej jednak przedstawiają się noto-
wania w samym I kw. br. – podczas gdy w ubiegłym roku 
nastroje inwestorów co do spółek z tego sektora jeszcze 
nie były najlepsze, w I kw. subindeks WIG-odzież odnoto-
wał 8 proc. wzrostu, podczas gdy WIG 20 pozostał na po-
dobnym poziomie.
Najwyższy w okresie styczeń – marzec 2019 r. wzrost wy-
ceny walorów zanotowały: 
•  Monnari Trade – o 28 proc. (6 zł za walor, z dn. 29 03 2019 r.), 
•  Solar Company, o 26 proc. (0,61 zł, z dn. 29 03 2019 r.) 
•  Inter Sport Polska, o 25 proc. (2,6 zł, z dn. 29 03 2019 r.). 

Warto zwrócić uwagę na notowania spółek cieszących się 
dużym zaufaniem inwestorów a więc z grona tzw. blue 
chipów czyli LPP oraz CCC, które w I kw. wzrosły odpo-
wiednio o 6 proc. i 9 proc., osiągając 29 marca br. wycenę, 
odpowiednio 8325 zł i 215,2 zł za akcję. To dobry progno-
styk na kolejne miesiące, biorąc pod uwagę, że 2018 r. 
upłynął dla obu spółek pod znakiem korekty notowań.
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- Przychody Grupy CCC wyniosły w I kw. 2019 r. 1 039,6 mln zł, co oznacza wzrost 
o 58 proc. rok do roku.
- Sprzedaż detaliczna na 1 mkw. – za okres 01-03.2019 r. wyniosła 1,10 tys. zł na 
m. kw. (miesięcznie 0,37 tys. zł na m. kw.) wobec 1,04 tys. zł na m. kw. (miesięcznie 
0,35 tys. zł na m. kw.) w analogicznym okresie 2018 r., przy wzroście średniej 
powierzchni sklepu CCC o 1,5 proc. rok do roku. Na wielkość osiąganych 
przychodów wpływ ma zmiana sprzedaży w istniejących placówkach oraz 
zmiany wynikające z otwarcia i zamknięcia placówek detalicznych. Wzrosty 
w placówkach porównywalnych (like for like) odnotowano na rynkach: Polska 
+14 proc.; Europa Środkowo-Wschodnia +9 proc., a w segmencie Europa 
Zachodnia odnotowano spadek – 11 proc.
- Pozytywny wpływ na wyniki spółki miało rozszerzenie oferty produktowej 
w sieci sklepów CCC, w tym rozpoczęcie sprzedaży obuwia DeeZee oraz 
markowych butów sportowych.
- Wpływ na wyniki pierwszego kwartału miały koszty funkcjonowania spółek 
przejętych (KVAG, DeeZee, Gino Rossi), które sięgnęły 126 mln zł.
- CCC zmaga się z problemami ze swymi niemieckimi sklepami - w lutym br. 
spółka podawała informację o odpisach 68 mln zł na CCC Germany.
- W pierwszym kwartale 2019 r. CCC zanotowało 155,8 mln zł straty netto wobec 
144,1 mln zł straty przed rokiem. 
- Sprzedaż w segmencie e-commerce wyniosła 289 mln zł (169 mln zł w I kw. 
2018, wzrost o 71 proc. r/r) i stanowi już 28 proc. przychodów grupy. Za 
dynamiczny rozwój w tym kanale sprzedaży odpowiada głównie eobuwie.pl 
(spółka zależna od CCC). W segmencie e-commerce uwzględnione są także 
wyniki DeeZee oraz sprzedaż KVAG i Gino Rossi w kanale online.
- Łączna powierzchnia sieci sprzedaży CCC na koniec I kw. 2019 r. wynosiła ponad 
674 tys. mkw. i liczyła 1 196 sklepów, w tym ponad połowa była zlokalizowana za 
granicą. Grupa CCC obecna była łącznie w 23 krajach (18 offline i 15 online).

CCC
1 mld zł -przychody 
netto; 155,8 mln zł 

- strata netto

- Przychody netto w I kw. br. na poziomie 39,1 mln zł, co daje wzrost o 16 proc. 
w porównaniu z I kw. 2018 r.
- Strata netto spółki za okres styczeń – marzec br. wyniosła ok. 1,07 mln zł wobec 
straty w wysokości 56 tys. zł w analogicznym okresie 2018 r.
- Skonsolidowana marża brutto wyniosła w I kw. 2019 r. 57 proc. i była niższa o 4 
p.p. w porównaniu z marżą osiągniętą w analogicznym okresie 2018 r. Jest to 
efekt intensywnych działań promocyjnych, związanych z wyprzedażą kolekcji 
jesień/zima, które zaowocowały rekordową wysokością przychodów spółki 
jednak kosztem niższej marży.
Skonsolidowana sprzedaż e-commerce w I kw. 2019 roku wyniosła 4 mln zł, o 150 
proc. więcej porównaniu z 2018 r. Sprzedaż internetowa stanowi obecnie ok. 10 
proc. przychodów.
-Na koniec I kw. br. powierzchnia handlowa wyniosła 18,1 tys. mkw. (+4 proc. r/r). 
Sieć salonów marki Esotiq liczy 297 salonów, w tym 233 franczyzowych.

Esotiq & 
Henderson

39,1 mln zł – 
przychody netto 

1,07 mln zł – strata 
netto

- Spółka w I kw. 2019 r. osiągnęła łączne przychody netto w wysokości ok. 60 mln 
zł, o 23,8 proc. więcej w porównaniu do I kw. 2018 
- W I kw. br. obroty netto w ujęciu like for like wyniosły 55,4 mln zł i były wyższe 
o 18,6proc. w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Główne 
wzrosty sprzedaży odnotowano w kategoriach: fitness, narciarstwo sprzęt 
i odzież, running oraz buty sportowe.
- Dynamika sprzedaży za pośrednictwem kanału e-commerce wzrosła w I kw. br. 
o 113,2 proc. i stanowiła 8,6 proc. udziału w ogólnej sprzedaży.

Intersport

39,1 mln zł – 
przychody netto 

1,07 mln zł – strata 
netto
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- Grupa zanotowała w I kw. br. przychody ze sprzedaży w wysokości 1 830 mln zł, 
co daje wzrost o 16 proc. r/r.,
- Przychody ze sprzedaży w sklepach porównywalnych like for like, w walutach 
lokalnych w całym I kwartale 2019 r. wzrosły o 11,4 proc.,
- Strata netto wyniosła w I kw. 114,6 mln zł wobec 104,8 mln zł straty rok wcześniej
- Powierzchnia handlowa na koniec I kw. 2019 r. wyniosła 1 086 tys. mkw., oznacza 
to wzrost o 8,5 proc. r/r.

LPP

1,8 mld zł przychody 
netto 

114,6 mln zł strata 
netto

- Wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży towarów zrealizowanych 
w okresie styczeń – marzec 2019 r. wyniosła ok. 58,3 mln zł. Przychody były 
wyższe o ok. 20 proc. od osiągniętych w analogicznym okresie ubiegłego roku.

- Przychody za okres styczeń - marzec 2019 r. obejmują ok. 3,3 mln zł przychodów 
osiągniętych przez spółki grupy Centro 2017.
- Strata netto za I kw. br.: 2,1 mln zł wobec straty na poziomie 920 tys. zł w I kw. 2018 r.

Monnari

58,3 mln zł 
– przychody netto 

2,1 mln zł 
– strata netto

-Spółka zanotowała w I kw. br. przychody netto na poziomie 31,9 mln zł, wobec 
27,7 mln zł w analogicznym okresie rok wcześniej.
- Strata netto kształtowała się na poziomie 1,2 mln zł wobec 1,8 mln zł straty netto 
w I kw. 2018 r.

Solar 
Company

31,9 mln zł 
– przychody netto 

1,2 mln zł 
– strata netto

- Spółka osiągnęła w I kw. br. 214,4 mln zł przychodów netto wobec 160,6 mln zł 
w analogicznym okresie 2018 r. 
- Strata netto na poziomie 2,4 mln zł wobec zysku netto 111 tys. rok wcześniej.
W tym:
- Przychody ze sprzedaży detalicznej w segmencie odzieżowym marki Vistula, 
Wólczanka, Deni Cler, Bytom w okresie styczeń – marzec 2019 r. wyniosły 
ok. 132,5 mln zł, w tym Bytom - 38,9 mln zł, i były wyższe o ok. 45,7 proc. od 
osiągniętych w analogicznym okresie 2018 r.
- Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie jubilerskim 
marki W.KRUK wyniosły ok. 72,3 mln zł i były wyższe o ok 22,3 proc. 
w porównaniu I kw. 2018 r.
- Skonsolidowana marża ze sprzedaży w okresie styczeń-marzec 2019 wyniosła 
około 49,3 proc. i była wyższa o 0,9 p.p. od marży osiągniętej w analogicznym 
okresie ubiegłego roku.
- Łączna powierzchnia sprzedaży detalicznej na koniec marca 2019 r. wyniosła 
52,4 tys. mkw.; w tym Bytom - 15,8 tys. mkw.

Vistula 
Group 
(VRG)

214,4 mln zł 
– przychody netto 

2,4 mln zł 
– strata netto

-Wielkość skonsolidowanych przychodów w okresie styczeń - marzec 2019 r. 
50,7 mln zł i była wyższa o 8 proc. w stosunku do przychodów osiągniętych 
w I kw. 2018 r.

- Strata netto w I kw. br. wyniosła ponad 3,1 mln zł wobec straty na poziomie 
ponad 1,8 mln zł rok wcześniej.

Wojas

50,7 mln zł 
– przychody netto 

3,1 mln zł 
– strata netto

- Grupa zanotowała w I kw. br. przychody netto ze sprzedaży w wysokości 
38 mln zł wobec 34,6 mln w I kw. 2018 r. 
- Strata netto wyniosła 5,1 mln zł, wobec 1,3 mln zł w I kw. 2018 r.

Grupa 
Redan 

38 mln zł 
– przychody netto

5,1 mln zł 
– strata netto

- Grupa zanotowała w I kw. br. 18,4 mln zł przychodów netto ze sprzedaży, 
o ponad 20 proc. więcej wobec I kw. 2018 r. 
- Strata netto spółki sięgnęła w I kw. br. 4,8 mln zł, w porównaniu ze stratą netto 
a poziomie 905 mln zł rok wcześniej

Interma 
Trade

18,4 mln zł 
– przychody

4,8 mln zł 
– strata netto
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spółka
skonsolidowane 

przychody za 
I kw. 2019, [mln zł]

I kw. 2019 vs I kw. 
2018 [%]

wycena 1 waloru, 
[zł; stan na 

28 marca 2019r.]

zmiana 
wyceny akcji 

[2.01 do 29.03.2019 r.; %]

CCC 1038,6 58 proc. 215,2 9

Esotiq & Henderson 39 16 proc. 22,2 21

Inter Sport Polska 60 24 proc. 2,6 25

Interma Trade 18,4 20,3 proc. 2,8 -29

LPP 1 830 16 proc. 8325 6

Monnari Trade 58,3 20 proc. 6 28

Grupa Redan 38 10 proc. 0,53 -10

Solar Company 31,9 15 proc. 0,61 26

Wittchen 50,9 18 proc. 16,7 9

Wojas 50,7 8 proc. 4,91 23

Vistula Group (GK VRG) 214,4 34 proc. 4,3 11

Opracowanie:RI, na podstawie danych GPW oraz sprawozdań i komunikatów finansowych spółek

PRZEGLĄD WAŻNIEJSZYCH 
WYDARZEŃ WŚRÓD SPÓŁEK 
Z SEKTORA MODOWEGO W I KW. BR.

OTCF (4F, 4F, Outhorn, 4Faces) objęła 7,49 mln akcji Inter-
sportu, a Łukasz Bosowski i Wojciech Mikulski, członkowie 
zarządu OTCF, objęli po 2,5 tys. walorów Intersportu. 
Obecnie OTCF posiada 24,68 proc. akcji Intersportu, które 
uprawniają do 20,51 głosów na WZA emitenta, a łącznie 
walorami  Łukasza Bosowskiego i Wojciecha Mikulskiego 
jest to 20,52 proc. głosów. Rynek zareagował na tę infor-
mację pozytywnie – po upublicznieniu informacji o zmia-
nach właścicielskich kurs akcji Intersportu osiągnął naj-
wyższy od siedmiu lat poziom (3,10 zł)

Adidas (Reebok) na konferencji wynikowej Herzogenau-
rach ogłosiła, że błędnie oszacowała tegoroczną podaż 
na swoje produkty w Ameryce Północnej i w efekcie nie 
nadąża z produkcją. Problemy ze zbyt małą podażą mogą 
kosztować w br. koncern od 200 do 400 mln euro. 
CCC przejęła 66 proc. walorów Gino Rossi, mimo, że Gino 
Rossi nie udało się spełnić jednego z warunków tej umo-
wy – czyli skłonić wszystkich wierzycieli, którym jest winna 
co najmniej 100 tys. zł z tytułu zobowiązań handlowych, na 
umorzenie 50 proc. tych zobowiązań, z wyłączeniem roz-
liczeń dotyczących wynajmu lokali handlowych.

ECCO oraz Dassault Systèmes zaprezentowały projekt Qu-
ant-U (quantified you) związany z personalizacją obuwia. 
Personalizacja obuwia uwzględnia nie tylko budowę sto-
py ale również parametry chodu. Uczący się algorytm 
analizuje parametry stopy i buduje jej bliźniaczą, cyfrową 
kopię. Elementy drukowane w technologii 3D są wytwa-
rzane przez Dow Chemical Company z silikonu. Cały pro-
ces odbywa się w sklepie i zajmuje niecałą godzinę.

Inditex (Zara, Pull & Bear, Bershka, Stradivarius, Massimo 
Dutti, Oysho) zapowiedziała nową strategię dla marki Zara 
Home, której oferta będzie systematycznie wprowadzana 
do sprzedaży w ramach marki Zara, na razie w kanale on-
line. Nowa strategia, polegająca na połączeniu oferty obu 
marek online, może zostać rozwinięta również w kanale 
offline, m.in. dzięki wyraźnemu powiększeniu powierzchni 
sklepów Zara – nowo otwierane sklepy tej marki są nawet 
o 50 proc. większe od uruchamianych pięć lat temu. 

Inditex ogłosiła zawarcie wieloletniej umowy z Massachu-
setts Institute of Technology (MIT) na prowadzenie wspól-
nych badań dotyczących zrównoważonego rozwoju i recy-
klingu materiałów włókienniczych, jak również nowe linie 
badań związane z analizą danych. Koncern na sfinansowanie 
działalności badawczej MIT wyda 4 mln USD.
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Interma Trade (Briju) zawarła umowę nabycia mniejszo-
ściowego pakietu udziałów w spółce kirgiskiej Sprint-Stroj 
OcOO przez spółkę zależną Briju Solo Investment S.A. r.l. 
Cena nabycia 5 proc. akcji wynosi 680 tys. USD. Interma 
Trade deklaruje przejęcie kolejnych udziałów w tym pod-
miocie. Dzięki tej umowie spółka zyskuje możliwość pozy-
skania metali szlachetnych z lokalnego rynku, a także może 
powrócić na rynek handlu metalami szlachetnymi.

LPP (Cropp, House, Mohito, Reserved, Sinsay) powiększyła 
o 1,6 tys. mkw. swoje centrum dystrybucyjne na terenie 
parku logistycznego w Strykowie. Centrum dystrybucyjne 
obsługuje kanał e-commerce LPP, a produkty wysyłane są 
z niego nie tylko do Polski, ale także do wielu europejskich 
państw

LPP podjęła decyzję o transgranicznym połączeniu z jed-
noosobową spółką zależną Gothals Ltd. W konsekwencji 
połączenia LPP przejmie całość majątku Gothals Ltd, w tym 
prawa do znaków towarowych Reserved, Cropp, House, 
Mohito i Sinsay. Według spółki, ma się to przyczynić do 
uproszczenia struktury Grupy Kapitałowej LPP i tym sa-
mym, pozytywnie wpłynąć na jej postrzeganie przez ry-
nek i otoczenie biznesowe oraz uprościć procesy we-
wnątrzgrupowe a także obniżyć koszty operacyjne.

Nike wprowadziła na rynek buty treningowe – Adapt BB, 
które mają zaawansowany system sznurowania, oprogra-
mowanie i aplikację na smartfona. Kiedy zawodnik je za-
kłada, mechanizm wyczuwa napięcie stopy i dostosowuje 
się odpowiednio do utrzymania jej w odpowiedniej 
pozycji.

Wojas zawarła warunkową umowę kupna do 56 proc. 
udziałów producenta obuwia dziecięcego Bartek i udzie-
lenia mu pożyczki. Celem tej umowy jest osiągnięcie lep-
szych efektów synergii poprzez wzajemną współpracę 
w obszarach: sprzedaż e-commerce, poszerzenie oferty 
towarowej w sklepach stacjonarnych, zwiększenie sprze-
daży eksportowej na rynki wschodnie, tańsze zakupacysu-
rowcowe, lepsze wykorzystanie istniejących zasobów 
produkcyjnych oraz obniżenie kosztów najmu w centrach 
handlowych i ogólnego zarządu, co pozwoli do wzrostu 
wartości obu podmiotów.

TRENDY 

Analizując wyniki firm warto zwrócić uwagę na trendy, 
które mają lub mogą mieć znaczący wpływ na wyniki 
najemców centrów handlowych. 

eCommerce oraz mCommerce 
Obecnie, według Admitad Report 2018/2019, w Polsce 
udział e-commerce w handlu detalicznym sięga 7 proc. 

W ciągu kolejnych 2-3 lat ma zwiększyć się do 10 proc. 
W ślad za rozwojem zakupów online pojawiają się kolejne 
rozwiązania ułatwiające klientom zakupy w sieci. Np. 
w I kw. 2019 r. Instagram w prowadził nową aplikację, dzię-
ki której można kupić produkty ok. 20 marek, m.in. H&M, 
Adidas, Nike, Zara. 

Coraz więcej ekspertów Retail Institute zwraca uwagę, 
że podział na online i offline staje się sztuczny. Firmy, które 
osiągają najlepsze wyniki patrzą na handel w sposób har-
monijny, bez podziałów na online i offline. Spółki i ich dzia-
ły: operacyjny, sprzedaży i marketingu orientowane są 
(jeszcze bardziej) na budowanie doświadczenia zakupo-
wego we wszystkich miejscach styku z marką. Ten rodzący 
się powoli trend będzie determinował dalszy obraz retailu 
w długim czasie. 

Ekologia

Choć brakuje twardych danych, widać rosnącą grupę 
społeczną, której przyświeca idea „odpowiedzialnej 
konsumpcji”. Grupę tę w kolejnych latach będą zasilać 
przede wszystkim klienci z pokolenia Z a więc osoby, 
które przyszły na świat od połowy lat 90. ubiegłego 
wieku. Są one coraz bardziej świadome swojego wpły-
wu na otoczenie. Wśród trendów „odpowiedzialnej 
konsumpcji” można wyróżnić:

• Moda „eko”:  Coraz więcej konsumentów interesuje się 
ekologicznymi ubraniami. Jest to odzież wykonana nie tyl-
ko z materiału przyjaznego środowisku ale także produko-
wana i sprzedawana zgodnie z zasadami Sprawiedliwego 
Handlu. Sprawiedliwe uprawy wspierają ochronę zdrowia 
i bezpieczeństwo rolników. Wiążą się także z zakazem sto-
sowania chemikaliów oraz promują oszczędzanie wody.

• Bawełna organiczna: Jest to materiał, który powstaje 
wyłącznie przy użyciu naturalnych metod uprawy roślin 
i produkcji tkanin. W bawełnie organicznej nie ma więc nie 
ma żadnych szkodliwych substancji, toksycznych chemi-
kaliów, pestycydów czy nawozów chemicznych. 
• Odzież z recyclingu: To odpowiedź na miliony ton wy-
rzucanych ubrań. Według danych Europejskiej Komisji Go-
spodarczej kupujemy średnio o 60 proc. więcej sztuk 
odzieży w porównaniu do 2000 r., z czego znaczna część 
używana jest tylko jeden raz. W efekcie na wysypiskach 
śmieci pojawiają się co roku tony nowych ubrań, z których 
duża część nadaje się do przetworzenia i ponownego wy-
korzystania czyli recyclingu. 
Odzież z recyclingu to nie tylko przeróbka niepotrzebnych 
czy niemodnych ubrań. Do stworzenia nowych kreacji wy-
korzystywane są również zupełnie inne, nieużywane ma-
teriały i surowce – np. Tchibo zaproponowała kostium 
kąpielowy i biustonosz sportowy, wykonany z przetwo-
rzonych sieci rybackich czy też leginsy z butelek PET.
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• Zero waste: Ruch dążący do minimalizowania produko-
wanych przez nas śmieci, w który wpisuje się m.in. odzież 
z recyclingu. M.in. w ramach ruchu zero waste, Parlament 
Europejski przyjął rezolucję, w myśl której, od 2021 r. plasti-
kowe talerzyki i sztućce, patyczki kosmetyczne, kijki do 
balonów, styropianowe pudełka i kubki (EPS) oraz produk-
ty z utleniającego się (oxodegradowalnego) plastiku mają 
zniknąć na terenie całej Unii. Nowe przepisy wpłyną na 
działalność wielu podmiotów gospodarczych, które mu-
szą poszukać alternatywnych rozwiązań dla plastikowych 
naczyń.

• Minimalizm – hasło przewodnie tego trendu brzmi „im 
mniej posiadasz, tym lepiej”, w segmencie modowym 
oznacza nic innego jak minimalizm w szafach konsumen-
tów, korzystający chętnie z terminu „szafa kapsułowa”. Mi-
nimalizm to pojęcie powiązane z koncepcją slow fashion, 
którą można zdefiniować stwierdzeniem „ miej to, czego 
naprawdę potrzebujesz”.

• Personalizacja i dopasowanie – dopasowanie oferty do 
indywidualnych potrzeb i estetyki klienta. Np. sklepy Nike 
w Los Angeles i w Nowym Jorku korzystają z danych Nike 
Plus, by personalizować wizytę w sklepie, dzięki opcji roz-
poznawania wchodzących, dostępności produktów i płat-
ności on-shelf. H&M w otwartym pod koniec 2018 r. skle-
pie w Londynie proponuje klientom możliwość 
wyhaftowania dowolnego motywu na zakupionym ubra-
nia. Z kolei sklepy Levi's Tailor umożliwiają klientom druko-
wanie nowoczesnych ubrań w 3D, na miejscu w sklepie.

• Moda na marki niszowe/lokalne – klienci w Polsce coraz 
chętniej zwracają uwagę na propozycje lokalnych projek-
tantów, spoza grona znanych sieciowych marek. Wokół tej 
idei organizowane są wydarzenia, głównie na stadionach 
i halach sportowych, stające się realną alternatywą dla kla-
sycznego retailu. To coraz częściej miejsce pierwszego 
realnego kontaktu sklepu internetowego z klientem.

Customer Experience 
Patrząc na wyniki firm należałoby sięgnąć po opinie klien-
tów i konsumentów oraz ich doświadczenia zakupowe. 
Niepokoi jednak zjawisko: 
•  niepełnego zatowarowania sklepów (m.in.: brakujące 

rozmiary) będącego źródłem frustracji klientów poszu-
kujących okazji online, ale chcących obejrzeć produkt 
lub dokonać zakupu w sklepie stacjonarnym, ROPO.

•  spadki w jakości obsługi klientów, przejawiające się: 
 o  niewystarczającą liczbą sprzedawców i kasjerów 

w sklepach 
 o  słabym przeszkoleniem sprzedawców
 o  brakiem osób dedykowanych usługom „click & collect”, 

które wydawałyby paczki, a tym samym nie były od-
ciągane od doradztwa klientom w sklepie 

•  W przypadku centrów dużych i bardzo dużych, zwięk-
szona odwiedzalność centrów w piątki i soboty, spowo-
dowana pojawieniem się niedzieli niehandlowych, jest 
źródłem dyskomfortu klientów począwszy od próby 
znalezienia miejsca na parkingu po wydłużający się czas 
oczekiwania w sklepach, kasach, do przymierzalni lub 
uzyskania wsparcia sprzedawcy. 

Zjawisko wymaga jednak pogłębionej analizy. Uogólnie-
nia w tym obszarze mogą być szczególnie niekorzystne 
dla firm, które inwestują duże środki właśnie w obsługę 
klientów. 

Definicje: 
Charakterystyka centrów handlowych pod względem 
powierzchni
Duże centrum handlowe: Obiekt o powierzchni ponad 
40 tys. mkw.
Centrum handlowe średniej wielkości: Obiekt o powierzchni 
od 20 do 39,9 tys. mkw.
Małe centrum handlowe: Obiekt o powierzchni od 5 
do 19,9 tys. mkw.

Charakterystyka regionów: 
Region Centralny: Województwo Łódzkie oraz 
Mazowieckie;
Region Południowy: Województwo Małopolskie i Śląskie; 
Region Południowo-Zachodni: Dolnośląskie i Opolskie; 
Region Północno: Zachodni: Województwo Wielkopolskie, 
Zachodniopomorskie i Lubuskie,
Region Północny: Województwo Kujawsko-Pomorskie, 
Warmińsko-Mazurskie i Pomorskie,
Region Wschodni: Województwo Lubelskie, Podkarpackie, 
Świętokrzyskie i Podlaskie,
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