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Sprzedaż na poziomie 1,4 mln złotych i spadek w maju o 24,6 % r/d/r 
 
Obroty firm prowadzących działalność handlową, usługową i rozrywkową w 140 centrach handlowych 
monitorowanych przez Retail Institute spadły w maju o 24,6 proc. w porównaniu do roku 2019 i wyniosły  
1,4 mld złotych. Zakupy w galeriach robiliśmy częściej sami, bez rodzin i przyjaciół, starannie je planując. 
Zdecydowanie lepiej radziły sobie w maju branże, w których niezwykle istotny jest element doradztwa, gorsze 
wyniki miały natomiast te, które opierały się na zakupach spontanicznych i impulsowych 
 
Średni obrót z metra w maju 2020 roku wyniósł 570,6 zł / m.kw. pow. najmu; tj. o 186,5 złotych mniej niż rok 
temu. Jedyną kategorią, która w maju odnotowała wzrosty, była elektronika (16,3 proc. r/d/r). Firmy z tego 
sektora rozpoczęły maj od agresywnych kampanii reklamowych i wyprzedażowych. Wysokie obroty, 
przeznaczone w dużej mierze na pokrycie bieżących zobowiązań i zachowanie płynności, zostały osiągnięte 
kosztem marży. Z uwagi na krótki cykl życia elektroniki był to jednak zabieg niezbędny.  
 
Branża modowa zamknęła maj korektą na poziomie 31,4 proc., zdrowie i uroda 26,5 proc., dom, wnętrze  
i ogród 12 proc., książki i multimedia 31,3 proc., specjalistyczne sklepy spożywcze 14,7 proc. Ograniczenia dot. 
działalności kawiarni i restauracji, które obowiązywały do 18 maja, znacząco wpłynęły na wynik firm (56,3 
proc.), rozrywka pozostawała w dużej mierze nadal zamknięta.  
 
 
Odwiedzalność rośnie, jednak nadal na minusie w maju i czerwcu o 31,5 % r/d/r 
 
W II kw. 2019 roku, 140 centrów handlowych monitorowanych przez Retail Institute, odnotowało 44,2 proc. 
spadek odwiedzin w porównaniu do wyników osiągniętych w tym samym okresie 2019 roku. Tym samym 
pierwsze półrocze zamknięto 33,2 proc. spadkiem. Silnie ograniczona funkcja handlowa przez siedem tygodni 
odcisnęła piętno na wynikach za marzec (-51,7 proc. r/d/r) i kwiecień (-74,9 proc.). Od maja obserwujemy 
jednak stopniowy powrót klientów do galerii. I tak w maju (-37 proc. r/d/r) centra monitorowane  
przez RI odwiedziło 21 milionów osób, a w czerwcu już ponad 31,5 mln klientów (-26,1 proc. r/d/r). 
 
Najszybciej wyniki odbudowują małe galerie handlowe (od 5000 do 20 000 m.kw. powierzchni najmu)  
oraz centra wyprzedażowe (tzw. outlety), które wg ekspertów Retail Institute mają szanse na powrót  
do wskaźników sprzed pandemii jesienią tego roku. Największa sieć outletów w Polsce już w pierwszych 
tygodniach po otwarciu notowała poziom sprzedaży na poziomie 70 proc., natomiast odwiedzalności  
na poziomie 80 proc. r/d/r. Obiekty średniej wielkości i duże galerie handlowe odczują skutki pandemii dłużej, 
ale na znaczącą poprawę wyników mogą liczyć już w IV kw. tego roku.  
 
Prognozy na kolejne miesiące są nadal ostrożne, choć z tygodnia na tydzień widzimy oznaki ożywienia. Wiele 
firm walczy dziś z czasem i utrzymaniem płynności. Zniesienie zakazu handlu w niedziele, nawet czasowe, 
przy silnym wsparciu działań parasolowych dla pracowników  zatrudnionych w handlu, dałoby impuls, 



 

 

który pozwoliłby w krótszym czasie nadrobić straty, a wielu po prostu przetrwać. Dlatego apelujemy 
do Rządu oraz organizacji branżowych o pilne rozpoczęcie rozmów na temat zmian prawnych, które będą 
realnym wsparciem dla branży handlowej.  
 
 
Centra duże (pow. 40 000 m.kw. pow. najmu)  
 
Centra duże zamknęły pierwsze półrocze 35,4 proc. spadkiem odwiedzalności r/d/r oraz 15,7 proc. spadkiem 
L4L. II kwartał był bardzo wymagający dla galerii mających 40 000 m.kw. pow. najmu. 81,9 proc. spadek 
odwiedzin w kwietniu, 42,3 proc. w maju i 29,3 proc. w czerwcu pokazują z jak dużą skalą trudności zmagają 
się dziś zarządcy obiektów oraz ich najemcy.  
 
Centra duże i bardzo duże mają jednak największy potencjał, aby w krótkim czasie wejść z powrotem  
na ścieżkę wzrostów. Bogata oferta handlowa, usługowa i rozrywkowa, a także dobra lokalizacja i dostępność 
obiektów są ich największymi atutami. Duży wpływ na wyniki będzie mieć jednak kondycja sektora restauracji, 
kawiarni oraz usług, które najbardziej ucierpiały z powodu COVID-19.  
 
Centra duże i bardzo duże są najbardziej wrażliwe na zachodzące zmiany w ich otoczeniu. W marcu 2018 r., 
po wprowadzeniu pierwszych ograniczeń handlu w niedziele, obiekty te również borykały się  
z kilkumiesięcznym spadkiem frekwencji, które udało się odpracować po dwóch kwartałach. Klienci tych 
galerii potrzebują znacznie więcej czasu na wypracowanie nowych zwyczajów i nawyków zakupowych.  
 
 
Centra średnie (od 20 000 m.kw. do 39 999 m. kw. pow. najmu)  
 
Centra zamknęły pierwsze półrocze 32,4 proc. spadkiem odwiedzalności r.d.r oraz 14,6 proc. spadkiem L4L. 
Wyniki za II kwartał są obciążone wynikami za kwiecień (-72,9 proc. r/r/d) – wyniki w maju (-36 proc.)  
i czerwcu (-24,5 proc.) stabilnie rosły z tygodnia na tydzień, dając tym samym nadzieję na lepszy III kwartał. 
 
Centra średnie mają potencjał, aby odpracować spadki w średnim okresie. Zarządcy tych galerii szczególnie 
intensywnie poszukują dziś nowych pomysłów, technologii i rozwiązań, które umożliwią im funkcjonowanie  
w konkurencyjnym środowisku.  
 
 
Centra małe (od 5000 m.kw. do 19 999 m.kw. pow. najmu)  
 
Centra zamknęły pierwsze półrocze 30,4 proc. spadkiem odwiedzalności r/d/r oraz 14 proc. spadkiem L4L.  
Na wyniki za II kwartał (- 38,3 proc.) składa się okres zamknięcia 93 proc. powierzchni galerii w kwietniu  
(- 67,3 proc.), oraz słabsze niż przed rokiem wyniki w maju (-29,1 proc.) i czerwcu (-22,7 proc.).  
 
Mimo spadków, korekta wyników w tych obiektach jest relatywnie najmniejsza. Do czasu ustabilizowania 
wyników i pojawienia się potrzeb związanych z dostępem do szerszej oferty handlowej i usługowej, obiekty 
małe i bardzo małe będą odnotowywały lepsze wyniki niż inne formaty handlowe. Centra te powinny uważnie 
przyglądać się popularnym dyskontom i oferowanym przez nie krótkim ofertom produktowym,  
które są silnym magnesem dla klientów. Eksperci zalecają również monitorowanie działań prowadzonych 
przez większe obiekty handlowe, które walczą dziś o przejęcie klientów właśnie z tych centrów. Małe obiekty 



 

 

handlowe, mające dominującą rolę w małych miejscowościach, powinny odpracować wyniki odwiedzalności 
już jesienią.   
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