Czy nowe 500+ oznacza nową hossę w handlu? Zobacz, co
sądzą eksperci
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Podczas konwencji programowej PiS prezes partii rządzącej Jarosław Kaczyński
zapowiedział rozszerzenie programu 500+ na pierwsze dziecko, a także „trzynastkę” dla
emerytów. Do kieszeni konsumentów trafi dodatkowe 30 mld zł. Zapytaliśmy ekspertów, czy
sieci handlowe, hurtowe i niezależni detaliści mogą cieszyć się z nadchodzącej handlowej
hossy.
prof. Witold Orłowski, PwC: Bardziej od handlu zyskają restauratorzy
Wcale nie musi tak być, choć rzeczywiście duża grupa osób będzie wydawać dodatkowe środki na
bieżące potrzeby. Jednak w większej mierze te pieniądze wpłyną na zwiększenie zdolności
kredytowej, skłaniając Polaków do większych zakupów na raty. Można wręcz mówić o paradoksie –
kiedy ludzie mają za mało pieniędzy na zakupy droższych rzeczy, wydają więcej. Na przykład biorą
kredyty na samochody, ograniczając wydatki na mniejsze codzienne zakupy. Jedno jest jednak pewne
– te pieniądze trafią na rynek. Natomiast w jakiej części zasilą segment produktów szybko
zbywalnych (FMCG), trudno powiedzieć. Ogromna część, a nawet większość pieniędzy z tej puli
zostanie przeznaczona na droższe zakupy, co może oznaczać, że rynek FMCG tak mocno nie odczuje
przepływu dodatkowych środków. Ale generalnie, dla gospodarki to dobra wiadomość. Nie wiadomo
jednak, który segment rynku na tym najbardziej skorzysta. Intuicyjnie powiedziałbym, że większe
oddziaływanie tego programu będzie widoczne w zakresie dóbr trwałego użytkowania. Z kolei w
przypadku emerytów dodatkowe pieniądze mogą być wydane na bieżące potrzeby. Należy też dodać,

że modyfikacja działającego programu 500+, gdzie do tej pory w większości beneficjentami były
wielodzietne rodziny oszczędzające na codziennych wydatkach, nieco zmieni efekt jego
oddziaływania na rynek. Jeśli wcześniej dodatkowa gotówka przyczyniała się do większej konsumpcji,
to w przypadku rodzin z jednym dzieckiem – lepiej sytuowanych – te pieniądze mogą być
przeznaczone na inne cele, m.in. zakup dóbr trwałego użytkowania. Na nowym programie skorzysta
też sektor restauracyjny. Więcej pieniędzy w kieszeni powoduje, że rośnie popularność jedzenia na
mieście i tutaj spodziewałbym się wyraźnego efektu w postacie zwiększonych wydatków.
Piotr Bogusz, analityk finansowy mBanku: Wzrośnie popyt na dobra wyższego rzędu
Pierwotna forma 500+ wpłynęła pozytywnie na budżety wielu rodzin o najniższych dochodach, w
związku z czym duża część dodatkowych pieniędzy została przeznaczona na dobra podstawowej
potrzeby także jak żywność. Przełożyło się to pozytywnie na sprzedaż w spółkach handlu
spożywczego. Moim zdaniem rozszerzenie programu 500+ powinno mocniej wpłynąć na popyt na
dobra wyższego rzędu oraz powinno zwiększyć stopę oszczędzania. Możliwymi beneficjentami mogą
być spółki sprzedające odzież, obuwie, AGD czy firmy oferujące wycieczki. Ostatnie wzrosty kursów
spółek handlowych na giełdzie było próbą zdyskontowania zapowiedzi rozszerzenia programu 500+.
W najbliższym czasie na wyceny spółek wpłyną czynniki fundamentalne, perspektywa poprawy
wyników w kolejnych kwartałach.
Szymon Mordasiewicz, commercial director Panelu Gospodarstw Domowych, GfK Polonia:
Na pierwszym 500+ najwyraźniej skorzystały… dyskonty
W programie 500+ uczestniczy ponad 2,6 mln rodzin, objętych nim jest blisko 4 mln dzieci, a
szacowana wielkość transferów po pierwszym roku trwania programu wyniosła ponad 27 mln zł. W
opinii MRPiPS środki te miały być przeznaczone na zaspokojenie podstawowych potrzeb,
wzmocnienie aktywności rekreacyjnej, edukację, rozpoczęcie oszczędzania, a także zakup dóbr
trwałego użytku czy spłatę zaległych zobowiązań. Według danych resortu 25% rodzin zaczęło po raz
pierwszy oszczędzać, a blisko jedna trzecia beneficjentów wydaje te środki na bieżąco. Zbierając i
analizując dane w badaniu Panelu Gospodarstw Domowych, mieliśmy okazję przyjrzeć się wydatkom
także w kontekście wpływu tych subwencji na polski rynek detaliczny. W zrealizowanym badaniu
dodatkowym, po pierwszym roku 60% rodzin zadeklarowało, że część pieniędzy przeznaczy na
oszczędności. 36% rodzin potwierdziło zakup produktów finansowo-ubezpieczeniowych, głównie dla
dzieci. Zadeklarowano też wydatki na dobra trwałego użytku takie jak elektronikę, wyposażenie
mieszkania, sprzęt AGD (55% ankietowanych rodzin), a co druga rodzina przeznaczyła część
środków na cele rodzinne takie jak wyjazdy czy rekreacja, 67% beneficjentów kupowało produkty dla
dzieci (głównie odzież i obuwie, zabawki, elektronikę oraz opłacało dodatkowe zajęcia edukacyjne.
25% rodzin przyznało, że dzięki świadczeniom mogło zainteresować się nowymi kategoriami
wydatków. W opinii 70% rodzin, program poprawił sytuację finansową i dzięki niemu mogą sobie
pozwolić na więcej. W kontekście rynku FMCG w pierwszym roku trwania programu, gospodarstwa
domowe objęte programem 500+ zwiększyły swoje wydatki na dobra szybko zbywalne w odróżnieniu
od rodzin nieuprawnionych o ponad 1,3 mln zł i szczególnie dotyczyło to dóbr niespożywczych.
Widać więc, że z całej puli na rynek detaliczny trafia niewielka część. Najważniejsze grupy
produktów, które odczuły wzmożone wydatki, to mrożona i chłodzona żywność, przekąski, artykuły
do pielęgnacji domu i kosmetyki. Ważnym wnioskiem dla rynku FCMG jest to, że pieniądze mogły
być wydane w każdym formacie sklepów, a kluczowe było to, co format ma do zaproponowania w
kontekście potrzeb i profilu beneficjentów. A największymi beneficjentami były sklepy dyskontowe.
Gospodarstwa domowe uprawnione do świadczenia 500+ zwiększyły średnie wydatki na koszyk
zakupowy praktycznie we wszystkich kanałach poza hipermarketami, ale to w dyskontach wzrost
wyniósł 13%, podczas gdy w handlu małoformatowym jedynie 6%. Jest jeszcze druga strona medalu,
a mianowicie fakt, że w tym samym czasie uprawnieni w skali roku realizowali tyle samo wizyt w
dyskontach, podczas gdy w przypadku handlu małoformatowego częstotliwość zakupów zmalała o

14%. W efekcie tego sieci dyskontowe stały się jeszcze ważniejsze dla tej grupy nabywców.
Paweł Radwański, starszy ekonomista BGŻ BNP Paribas: Dobry prognostyk dla żywności w
wyższej półki
Propozycje rządu udostępnią gospodarstwom domowym posiadającym dzieci, emerytom oraz osobom
młodym dużą kwotę, około 30-40 mld zł. Może ona zostać dodatkowo wzmocniona większą
zdolnością kredytową tych osób, ale zależy to od polityki banków. Wynikający z tego wzrost popytu
jest na pewno istotny, w granicach 2,4-3,2% konsumpcji gospodarstw domowych w 2018 roku. Nie
musi to jednak mieć bezpośrednio dużego przełożenia na handel żywnością. Po pierwsze wrażliwość
popytu na artykuły spożywcze na zmiany dochodu jest niewielka. Po drugie sytuacja materialna
rodzin z jednym dzieckiem jest średnio lepsza niż rodzin z większą liczbą dzieci. Niemniej, w
przypadku żywności bardzo prawdopodobny jest efekt przesunięcia (lub przyspieszenia przesunięcia)
gustów klientów w kierunku towarów spożywczych z wyższej półki, o większej wartości dodanej (np.
wędlin wysokogatunkowych) lub też częstszego korzystania z punktów gastronomicznych, sięgania
po dania gotowe z czystą etykietą, gotowe kanapki itp.
Aleksander Łaszek, główny ekonomista Forum Obywatelskiego Rozwoju: Sama konsumpcja
to za mało, potrzeba inwestycji
Tym razem efekt zwiększenia obrotów w sklepach w wyniku rozszerzenia programu 500+ najpewniej
będzie słabszy. Nasza gospodarka już rozwija się powyżej potencjału, więc tym razem pozytywny
wpływ na gospodarkę będzie mniejszy. Zaczynamy mieć lekki deficyt obrotów handlowych, a zatem
popyt będzie się też „wylewał” za granicę. Poza tym trzeba pamiętać, że w przeszłości 500+ było
tylko jednym z efektów, które podgrzewały konsumpcję; przede wszystkim chodziło o bardzo dobrą
sytuację na rynku pracy. Teraz, przy starzeniu się społeczeństwa, będzie też fizycznie coraz mniej
pracowników, co też będzie osłabiało perspektywy naszej gospodarki. Jednak przede wszystkim
powinniśmy martwić się o inwestycje, a nie o konsumpcję. Jeżeli porównamy Polskę do innych krajów
europejskich, to wzrost konsumpcji w ciągu ostatnich trzech lat był u nas bardzo silny, natomiast
wzrost inwestycji był jednym z najsłabszych w całej Unii Europejskiej. W 2018 roku inwestycje
nieznacznie się odbiły po dołku z 2017 roku, ale – nie licząc trzech lat rządów PiS – wynik za 2018
rok jest najgorszym wynikiem od ponad 20 lat. To pokazuje, że przy super koniunkturze mamy stopę
inwestycji, jakbyśmy byli w recesji. I to jest ostrzeżenie co do perspektyw rozwojowych Polski, bo bez
wzrostu inwestycji trudno zwiększyć wydajność pracy, a bez wzrostu wydajności pracy trudno trwale
podnosić płace.
Marcin Lipka, główny analityk portalu Cinkciarz.pl: Największy na świecie transfer
pieniędzy dla dzieci
Międzynarodowa Organizacja Pracy (ILO) przeanalizowała programy zabezpieczenia społecznego na
całym świecie. Wynika z nich, że średniorocznie świat wydaje na świadczenia dla dzieci (zarówno
gotówkowe, jak i rzeczowe czy w formie usług) zaledwie 0,4% PKB. Poza Zachodnią Europą nie ma
regionu na świecie, gdzie ta pomoc przekraczałaby 1% PKB. Wyłączając Stary Kontynent, tylko kilka
zamożnych krajów świata (Australia, Nowa Zelandia, Izrael) przeznacza więcej niż 2% PKB na
transfery dla dzieci. Nie są to jednak tylko cykliczne świadczenia gotówkowe, lecz także opłaty za
przedszkola i mieszkania dla uboższych rodzin, dofinansowania posiłków w szkole lub opieki
zdrowotnej, jak również pomoc w domu. Przybierają one też postać wsparcia rzeczowego – np. ubrań
dla dzieci. Znaczna część krajów w ogóle nie prowadzi programów wsparcia dla dzieci. Z kolei te,
które są, bywają powiązane z zatrudnieniem lub zależą od dochodu świadczeniobiorców. W
rezultacie można stwierdzić, że poza Europą i kilkoma krajami OECD transfery gotówkowe dla
rodzin mających dzieci są symboliczne lub w ogóle ich nie ma. Polska przed wprowadzeniem
pierwszej tury programu 500 plus wydawała 1,5% PKB na świadczenia dla rodzin, w tym jedynie

0,8% na transfery pieniężne (prawie najmniej z całej UE). Po 2016 roku program Rodzina 500+
znacznie zmienił tę statystykę. Transfery gotówkowe wzrosły do poziomu 1,8% PKB i wyprzedzało
nas w Unii tylko 6 państw. A jak będzie po 1 lipca 2019 roku? Z analiz wynika, że Polska będzie
miała największe w Unii Europejskiej transfery gotówkowe do rodzin w relacji do PKB. Poza
Luksemburgiem (2,4%) w innych krajach te świadczenia są przynajmniej o 0,8 pkt proc. niższe.
Wsparcie rodzin gotówką od państwa (czyli de facto od podatników) poza Unią jest mało popularne.
W rezultacie polskie transfery pieniężne dla dzieci, głównie w postaci programu Rodzina 500+, będą
od 1 lipca największe na świecie.
Bartosz Bolecki, starszy analityk handlu detalicznego w PMR: Pierwsze efekty będzie widać
pod koniec roku
W przypadku rozszerzenia programu Rodzina 500+ o rodziny z jednym dzieckiem, zaryzykuję
stwierdzenie, że pozytywny wpływ na rynek detaliczny w Polsce będzie mniejszy niż po
wprowadzeniu programu w 2016 roku, kiedy rzeczywiście konsumpcja znacząco wzrosła. Powodów
takiej sytuacji jest kilka. Po pierwsze teraz program obejmie rodziny stosunkowo zamożniejsze niż
trzy lata temu, które już obecnie wydają więcej niż rodziny posiadające dwójkę i więcej dzieci. Po
drugie najmniej zamożne rodziny z jednym dzieckiem już teraz są objęte programem. Dlatego
spodziewałbym się raczej, że wzrost wydatków nastąpi w kategoriach związanych z usługami, np.
gastronomią i turystyką, które już po wprowadzeniu programu w 2016 roku mocno zyskały, oraz w
kategoriach nieżywnościowych. Część pieniędzy z pewnością zostanie przeznaczona na oszczędności
lub odłożona w celu dokonania większego zakupu w późniejszym okresie – to dotyczy zwłaszcza
gospodarstw domowych, które już obecnie znajdują się w dobrej sytuacji finansowej. Wpływ
projektów rządowych na sam rynek spożywczy (FMCG) będzie zdecydowanie mniejszy i należy
spodziewać się raczej wzrostu wydatków w związku z zakupem droższych, lepszych produktów niż
znaczącego wzrostu konsumpcji ilościowo. Prognozy PMR opracowane pod koniec 2018 roku (a więc
nieuwzględniające nowych propozycji programowych partii rządzącej) zakładały wzrost wartości
rynku spożywczego o 4% w 2019 roku i 3,7% w 2020 roku. Wpływ funduszy, które rodzice otrzymają
w ramach projektu 500+ na pierwsze dziecko – na wartość rynku FMCG w 2019 roku powinna być
jeszcze ograniczona.
W związku z tym, że program ma wejść w życie dopiero w lipcu, należy też zakładać, że pierwsze
wypłaty nastąpią później. Tym samym pierwsze efekty powinny być widoczne dopiero pod koniec
tego roku. Jeżeli chodzi o wpływ na poszczególne formaty sklepów, to nie należy spodziewać się
rewolucji. - Zyskiwać będą te, które już obecnie rosną najszybciej oraz cieszą się największą
popularnością, czyli dyskonty, supermarkety proximity i sklepy convenience.
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