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W marcu nieco silniejszy od oczekiwań spadek 

sprzedaży detalicznej, prawdopodobne pogłębienie 

spadku w kwietniu 

• W marcu sprzedaż detaliczna w ujęciu realnym obniżyła się o 9,0% r/r, 
wobec wzrostu sprzedaży o 7,3% r/r w lutym. Wynik ten ukształtował się na 

poziomie słabszym wobec naszej prognozy (-6,4% r/r) oraz wyraźnie niższym od 

mediany oczekiwań rynkowych wg ankiety Parkietu (-2,0% r/r).  

 

• Podobnie jak w przypadku danych dot. produkcji przemysłowej, choć błąd 

prognozy w „normalnych” warunkach należałoby uznać za znaczny, to przy 

bieżących silnych dostosowaniach, można uznać za umiarkowany. Przedział 

prognoz poszczególnych ośrodków analitycznych wg ankiety Parkietu był 

bardzo szeroki (od -19,4% r/r do +7,8% r/r).  

• Gwałtowne obniżenie marcowej sprzedaży detalicznej to oczywiście skutek 

wprowadzonych w połowie miesiąca obostrzeń administracyjnych tj. 

zamknięcia galerii handlowych, ale także generalnego wezwania do 

ograniczenia aktywności ekonomicznej oraz społecznej (powszechna 
kwarantanna). Fakt, że te obostrzenia w kwietniu obowiązują przez cały 

miesiąc (w marcu połowa miesiąca) implikuje głębsze dostosowanie 

sprzedaży w miesiącu kolejnym. 

• Struktura danych wskazuje natomiast na nieco mniejsze ryzyko dot. skali 

dalszego spadku sprzedaży w kwietniu. Inaczej niż w przypadku danych dot. 

produkcji w przemyśle, słabszy od naszych oczekiwań wynik był w większym 

stopniu skutkiem mniejszych wzrostów w kategoriach, które w okresie pandemii 

notowały lepsze wyniki tj. sprzedaży żywności, produktów farmaceutycznych 

oraz sprzedaży w dyskontach, super- i hipermarketach. Wydaje się zatem, że 

przy bardzo silnym popycie na żywność w I poł. miesiąca, który miał charakter 

dokonywania „zapasów”, stabilne funkcjonowanie sklepów w kolejnych 

tygodniach obostrzeń, skutkowało pewnym odreagowaniem tego 

wcześniejszego podwyższonego popytu z przełomu lutego i marca.  

• W bardziej dotkniętych kategoriach odnotowano per saldo tylko 

nieznacznie słabsze wyniki sprzedaży wobec naszych oczekiwań. 

Zdecydowanie silniejszy spadek sprzedaży miał miejsce w przypadku odzieży 

i obuwia, nieco silniejsze spadki w przypadku prasy i książek oraz 

samochodów, natomiast lepsze od oczekiwań wyniki odnotowano w zakresie 

dane lut 20 mar 20 prognoza BOŚ
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% r/r 7,3 -9,0 -6,4

sprzedaż detaliczna w cenach 

bieżących

% r/r 9,6 -7,1 -5,0

% m/m 0,6 -13,2 -10,9

% r/r 4,5 -9,3 -7,0
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sprzedaży paliw i zdecydowanie mniejsze spadki sprzedaży w grupie meble, 

sprzęt RTV i AGD. 

• Analizując te wyniki wydaje się, że sprzedaż silniej od oczekiwań była 

wspierana wyższym popytem na sprzęt elektroniczny, a jednocześnie w 

mniejszym stopniu wobec założeń wspierał ją kanał sprzedaży internetowej (w 

obszarze odzieży i obuwia, prasy i książek). W przypadku samochodów bardzo 

niska sprzedaż to zapewne efekt generalnego ograniczenia aktywności, większej 

ostrożności klientów w zakresie dużych wydatków (w tym inwestycyjnych tzw. 

zakupów na firmę), a w części także problemów po stronie podażowej (tj. 
problemy z dostępnością samochodów z tytułu problemów importu 

komponentów z Chin i produkcji aut w krajach Europejskich). 

• Teoretycznie rzeczywiste dane dot. zakupu dóbr i towarów w gospodarce 

mogą w marcu kształtować się nieco lepiej w porównaniu do danych GUS dot. 

sprzedaży detalicznej. Zgodnie z metodyką, te dane dotyczą przedsiębiorstw 

zatrudniających ponad 9 pracowników, co naturalnie czyni je bardziej 

podatnymi na negatywne skutki obostrzeń administracyjnych. Mniejsze 

jednostki mogły w tym okresie cieszyć się większym zainteresowaniem w 

przypadku sklepów spożywczych, ponadto o ile właściciele mniejszych sklepów 

nie zdecydowali się na dobrowolne zamknięcie, spadki ich sprzedaży mogły być 

mniejsze.  

• Biorąc pod uwagę obowiązujący przez cały miesiąc (a nie połowę jak w 
marcu) restrykcje administracyjne, w kwietniu oczekujemy głębszego spadku 

sprzedaży w kierunku -20% r/r. Być może w kolejnych tygodniach kwarantanny 

silniej rosła sprzedaż internetowa (świadomość dłuższego okresu zamkniętych 
sklepów), nie wydaje się jednak, aby pewne odreagowanie popytu 
konsumentów w nowych warunkach w drugiej połowie kwietnia, choćby w 

niewielkiej części, można było porównywać do standardowych warunków 

gospodarczych z I połowy marca, stąd w całym miesiącu oczekujemy silnego 

spadku sprzedaży.  

• Zakładając, że w trakcie maja zostaną otwarte galerie handlowe, 

oczekujemy od maja wzrostu dynamiki sprzedaży (choć jeszcze nie do 
dodatnich poziomów dla rocznej dynamiki). Obecnie kluczowe dla danych 

majowych jest tempo wdrażania kolejnych etapów „odmrażania” gospodarki. 

Harmonogram 1-tygodnoiwy skutkowałby otwarciem sklepów zaraz po 

weekendzie majowym (przy założeniu utrzymania otwarcia galerii w III etapie 
znoszenia restrykcji), gdyby natomiast odstępy między etapami „rozmrożenia” 

trwały 2 tygodnie nastąpiłoby to w połowie miesiąca, co istotnie wpłynęłoby na 

prognozę majowej sprzedaży detalicznej. 

• Od czerwca wyniki sprzedaży będą już w coraz większym stopniu zależne od 

skłonności konsumentów do ponownego zwiększania aktywności 

ekonomicznej i społecznej determinowanej m.in. przez obawy przed 

zarażeniem oraz sytuacji popytowej, determinowanej przez skalę pogorszenia 

sytuacji na rynku pracy. Choć w II poł. roku oczekujemy odreagowania popytu i 

sprzedaży (w przypadku towarów i dóbr także pewnego „nadrabiania”), to 
jednak przy wyraźnie słabszej aktywności gospodarczej kolejne miesiące mogą 

nie pozwolić na nadrobienie spadków z okresu marzec – maj, stąd w całym 

2020 r. dynamika sprzedaży może ukształtować się nieco poniżej 0% r/r.  
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wskaźnik kwi 19 maj 19 cze 19 lip 19 sie 19 wrz 19 paź 19 lis 19 gru 19 sty 20 lut 20 mar 20

sprzedaż detaliczna w cenach 

bieżących
% r/r 13,6 7,3 5,3 7,4 6,0 5,3 5,4 5,9 7,5 5,7 9,6 -7,1

sprzedaż detaliczna w cenach 

stałych
% r/r 11,9 5,6 3,7 5,7 4,4 4,3 4,6 5,2 5,7 3,5 7,3 -9,0

% m/m 1,8 -1,3 1,7 -1,0 0,5 0,0 0,9 2,0 -0,8 0,1 0,6 -13,2

% r/r 7,8 5,0 6,5 4,3 4,7 4,7 4,7 6,8 5,6 4,7 4,5 -9,3

sprzedaż detaliczna w cenach 

stałych - wyrównane sezonowo

Dynamika sprzedaży detalicznej 
 

Dynamika sprzedaży detalicznej w cenach stałych po 
wyeliminowaniu wpływu efektów sezonowych 
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WAŻNA INFORMACJA: Niniejszy materiał ma charakter prognozy, został opracowany wyłącznie w celu informacyjnym i nie może być traktowany 

jako doradztwo ani porada inwestycyjna. W szczególności nie może być traktowany jako oferta lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek 

transakcji. Nie jest to forma reklamy ani oferta sprzedaży jakiejkolwiek usługi oferowanej przez BOŚ Bank. Przedstawione w niniejszej publikacji opinie 

i prognozy są wyrazem niezależnej oceny autorów w momencie ich wydania i mogą ulec zmianie bez zapowiedzi. Informacje, w tym dane 

statystyczne, zawarte w materiale pochodzą z ogólnie dostępnych, wiarygodnych źródeł, jednak BOŚ Bank nie może zagwarantować ich 

dokładności i pełności. BOŚ Bank nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszym 

materiale.  

Niniejszy dokument stanowi własność BOŚ Bank. Materiał może być wykorzystywany do opracowań własnych pod warunkiem powołania się na 

źródło. Powielanie bądź publikowanie niniejszego raportu lub jego części bez pisemnej zgody BOŚ Bank jest zabronione.  

Bank Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Żelaznej 32, 00-832 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla 

m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000015525 NIP: 527-020-33-13; kapitał zakładowy: 

929 476 710 zł wpłacony w całości. 

  


