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Wp yw zagranicznych przedsi biorstw handlowych  
na funkcjonowanie handlu w Polsce  

1. Charakterystyka zmian w handlu w Polsce w latach 90-tych 

Obserwowany od po owy lat dziewi dziesi tych przyspieszony rozwój zagra-
nicznych sieci handlowych wzmocni  dokonuj ce si  od pocz tku tej dekady systemo-
we przeobra enia w handlu, dystrybucji i na rynku wewn trznym w Polsce. Spó ki z 
kapita em zagranicznym przyczyniaj  si  do unowocze nienia polskiego handlu powo-
duj c wzrost konkurencyjno ci. Wymuszaj  ich orientacj  rynkow , elastyczno  i 
wi ksz  efektywno  dzia a . Te niew tpliwie pozytywne rezultaty rozwoju i oddzia-
ywania sieci zagranicznych na polskim rynku s  dostrzegane i zyskuj  akceptacj  ze 

strony coraz wi kszego grona konsumentów. Jednak e zauwa a si  równie , e dyna-
miczny i ywio owy rozwój tych sieci niesie za sob  zagro enia dla polskiego kupiec-
twa i wywo uje tak e skutki negatywne dla polskiego rynku1.

Spó ki z kapita em zagranicznym wydatkowa y nak ady inwestycyjne przede 
wszystkim na: 

stacje paliw wraz z zapleczem handlowym i us ugowym (sklepy typu �convenience 
store�, myjnie samochodowe, zak ady gastronomiczne i inne us ugowe) oraz na 
dystrybucj  pojazdów mechanicznych; 
wielokierunkow  i zdywersyfikowan  dzia alno  inwestycyjn  w handlu detalicz-
nym i hurtowym koncernów: niemieckiego Metro AG (m.in. hipermarkety Real i 
o rodki handlowe M1, wielkopowierzchniowe magazyny cash and carry, sklepy 
specjalistyczne z artyku ami dla domu i ogrodu, domy mody Adler, sklepy Media 
Markt) i portugalskiego Jeronimo Martins Dystrybucja (magazyny cash and carry 
Eurocash, sklepy dyskontowe Biedronka i Grosik, hipermarkety Jumbo); 
handel detaliczny wyspecjalizowany2.

2. Funkcjonowanie zagranicznych przedsi biorstw handlowych w Polsce 

W Polsce funkcjonuje oko o 387 tys. sklepów. Prawie, co trzeci sprzedaje arty-
ku y spo ywcze. Oko o jednej czwartej z tych placówek realizuje, w skali roku 55% 
obrotów. Koncentracji w handlu sprzyja powstawanie sieci super- i hipermarketów, 
których liczba z roku na rok si  zwi ksza. Jak podaje magazyn � ycie handlowe� 

1  Z. K dzior (red.), Handel w rozwoju miasta, AE Katowice 2000, s. 20. 
2  U. K osiewicz-Góreckiej (red.), Raport o stanie handlu wewn trznego w roku 1999, Ministerstwo 

Gospodarki, Warszawa 2000, s. 105-106. 
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lipiec/sierpie  1998, najwi cej du ych obiektów handlowych znajduje si  obecnie w 
województwach: warszawskim, katowickim, gda skim, krakowskim, pozna skim, 
ódzkim, wroc awskim i szczeci skim. Najs abiej rozwini ta sie  handlowa rozwini ta

jest w województwach pilskim i przemyskim. 
W Polsce dzia a obecnie 77 sieci, w tym 9 sieci hipermarketów, 11 sieci super-

marketów, 8 sieci sklepów dyskontowych, 4 sieci franchisingowe. Do tej pory dzia al-
no  w Polsce uruchomi o ponad dwadzie cia zagranicznych sieci handlowych. Naj-
wi cej w Warszawie i w regionie katowicko-krakowskim. Nale  one do kilku koncer-
nów i funkcjonuj  pod ró nymi szyldami3. Charakterystyk  wybranych zagranicznych 
sieci handlowych przedstawiono w Tabeli 1. 

 Sieci zagraniczne zdobywaj  coraz mocniejsz  pozycj  na rynku. Sieci te wy-
ró niaj  si  poprzez: 

stosunkowo niski poziom cen, 
dobr  jako  towarów, 
znacz cy udzia  us ug dodatkowych w ofercie asortymentowej, 
atrakcyjn , specjalnie dobran  ofert  asortymentow , w wielu przypadkach utrwala-
j c  wizerunek firmy, 
zdecydowanie wi ksz  intensywno  akcji promocyjnych, 
relatywnie niskie koszty dystrybucji, 
bardziej efektywn  wspó prac  z dostawcami, 
wy sz  jako  us ug i poziom obs ugi4.

Zagraniczne sieci zyskuj  przewag  konkurencyjn , poniewa :
zachowuj  si  na rynku elastycznie i globalnie orientuj  si  na konsumenta i jego 
interesy; 
profesjonalnie zarz dzaj  zakupami i sprzeda ;
wykorzystuj  w asn  organizacj  jako nowy element wytwórczy o okre lonych 
kosztach, sprawno ci i efektywno ci;
orientuj  w asn  firm  i jej pracowników na sukces i konsekwentnie d  do jego 
zrealizowania; 
stosuj  marketing globalny, wykorzystuj c najlepsze rozwi zania w ca ej w asnej
sieci handlowej; 
stosuj  szeroki asortyment, globaln  reklam , strategi  obni ki kosztów jednostko-
wych, racjonalny dobór personelu5.

Prywatyzacji handlu towarzyszy o zjawisko nadmiernego rozdrobnienia sieci de-
talicznej. Obecnie w Polsce funkcjonuje 2 razy wi cej sklepów ni  w Portugalii i 
Hiszpanii oraz prawie 6 razy wi cej ni  w Anglii; jednak e jest 2-3 razy mniej po-
wierzchni handlowej ni  w krajach Unii Europejskiej. Oznacza to, e w Polsce jest 
jeszcze zbyt wiele ma ych sklepików, przewa nie spo ywczych z minimaln  po-
wierzchni  sprzeda ow , jednak e wielkopowierzchniowe sklepy stale si  rozwijaj 6.

3  A. Sielanko, Rozwijaj  si  zachodnie i polskie sieci sklepów, �Rzeczpospolita�, 13 sierpnia 1998. 
4  E. Maleszyk, Konsekwencje rozwoju zagranicznych sieci handlowych w Polsce w: Z. K dzior (red.), 

op. cit., AE w Katowicach, Katowice 2000, s. 32. 
5  Ibidem, s. 33. 
6  Owczasek J., Bienias M., Warunki inwestowania i funkcjonowania zagranicznych firm handlowych w: 

A. Szromik (red.), Warunki funkcjonowania i rozwoju handlu w Polsce, AE Kraków 1998, s. 113. 
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Tabela 1. Charakterystyka wybranych sieci detalicznych z kapita em zagranicznym 
funkcjonuj cych na rynku polskim (stan na sierpie  2000)

NAZWA 
SIECI 

PRZYNA-
LE NO
DO KON-
CERNU

RODZAJ 
SKLEPU

LICZBA SKLE-
PÓW W SIECI I 
LOKALIZACJA 

OGÓLNA CHARAKTERYSTY-
KA

Globi GIB (Belgia) supermar-
kety 

28
centralna Polska 

Zró nicowana powierzchnia 
sprzeda owa 300 � 700 m2, charak-

ter sklepów osiedlowych 

Billa Billa (Austria) supermar-
kety 

11
Polska centralna i 

po udniowa

Przeci tna powierzchnia handlowa 
ok. 1200 m2; oferuj  art. ywno-
ciowe, chemi  gosp., kosmetyki 

Netto 

Dansk Super-
market (Dania) 

Operatorem 
jest w 100% 
polska firma 

Netto 

sklepy 
dyskon-

towe 

35
zachód Polski 

Sklepy o przeci tnej powierzchni 
sprzeda owej 700-800 m2, oferuj ce 

wyselekcjonowany asortyment o 
du ej rotacji 

Hit 
Handelsgruppe
Dohle (Niem-

cy) 

hipermar-
kety 

13
ca a Polska, du e

miasta 

Przeci tna powierzchnia 8 � 10 tys. 
m2; oferuj  ok. 12 tys. pozycji 

asortymentowych 

Leclerc Leclerc 
(Francja)

supermar-
kety 

7
cz  po udniowa i 
wschodnia Polski 

Powierzchnia sprzeda owa ok. 2,5 
tys. m2, lokalizowane w/lub pobli u

du ych osiedli mieszkaniowych; 
oferuj  art. ywno ciowe, chemi

gospo., kosmetyki i odzie ; ok. 80-
90% asortymentu to produkty 

polskie

Auchan Auchan 
(Francja)

hipermar-
kety 

4
ca a Polska, du e

miasta 

Powierzchnia handlowa 12 tys. m2;
oferuje ok. 60 tys. pozycji asorty-
mentowych, z czego 65% to art. 

spo ywcze oraz ok. 40 us ug
handlowych; specyfik  s  bardzo 

niskie mar e

Plus Tengelmann 
(Niemcy) 

sklepy 
dyskon-

towe 

101
ca a Polska 

Sklepy o powierzchni ok. 600-700 
m2, oferuj ce ponad 1200 pozycji 

asortymentowych, polityka cenowa 
typu �off price�; skromne wyposa-

enie sklepu, zabieganie o niskie 
czynsze dla minimalizacji kosztów 

Savia Tesco
(W. Brytania) 

sklepy 
spo yw-

czo-
przemy-

s owe

30
po udniowa Polska 

Sklepy o zró nicowane powierzchni 
55 � 1135 m2, oferuj ce art. ywno-

ciowe i nie ywno ciowe 

Tesco Tesco
(W. Brytania) 

hipermar-
kety 

11
ca a Polska, du e

miasta 

Przeci tna powierzchnia handlowa 
ok. 10 tys. m2; oferuje ponad 20 tys. 
pozycji asortymentowych, charakte-
rystyczna cecha � produkty w asnej 

marki o niskich cenach 

Geant Casino
(Francja)

hipermar-
kety 

11
ca a Polska, du e

miasta 

Przeci tna powierzchnia handlowa 
oko o 12 tys. m2; oferuje ponad 20 

tys. pozycji asortymentowych z 
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czego 65% stanowi  art. ywno-
ciowe, a 75% asortymentu to 

produkty wytwarzane w Polsce 

Real Metro  
(Niemcy) 

hipermar-
kety 

23
ca a Polska, du e

miasta 

Przeci tna powierzchnia handlowa 
ok. 10 tys. m2; oferuje ponad 20 tys. 
pozycji asortymentowych, charakte-
rystyczna cecha � produkty w asnej 

marki o niskich cenach 

Intermarche Intermarche 
(Francja)

supermar-
kety 

30
cz  zachodnia 

Polski 

Przeci tna powierzchnia powy ej 
1000 m2, po o one na obrze ach 

miasta ale równie  i w centrum; art. 
ywno ciowe i podstawowe produk-

ty nie ywno ciowe 

MiniMal Rewe
(Niemcy) 

supermar-
kety 

18
cz  zachodnia 

Polski 

Przeci tna powierzchnia powy ej 
1000 m2, po o one mi dzy osiedla-
mi a centrum miasta; art. ywno-
ciowe, kosmetyki, chemia gosp. 

Biedronka
Jeronimo   
Martins 

(Portugalia)

sklepy 
dyskon-

towe 

612
ca a Polska 

Sklepy o powierzchni ok. 600-700 
m2, oferuj ce art. spo ywcze, 

chemia, odzie , obuwie, bardzo 
skromne wyposa enie sklepu 

ród o: opracowanie w asne na podstawie: Zagraniczne sieci handlowe ogólnospo ywcze i budowlane,
�Rzeczpospolita�, 24 sierpnia 2000. 

Z mapy Polski znikaj  szybko miejsca nie zaj te jeszcze przez du e zagraniczne 
sieci handlowe. O ile w pocz tkowej fazie ekspansji ich g ównym celem by o kilka 
najwi kszych miast, o tyle teraz na celowniku s  ju  coraz mniejsze o rodki. Udzia
super- i hipermarketów oraz tanich sklepów dyskontowych w sprzeda y polskiego 
handlu spo ywczego wzrós  w ubieg ym roku do 22% a do 2003 r. ma si  zwi kszy
do 40-45%. 

Jeszcze przed kilkoma laty wydawa o si , e zagraniczne koncerny nie widz  w 
Polsce rynku poza kilkoma najwi kszymi miastami. G ównym celem ich zaintereso-
wania by y: Warszawa, górnicze miasta l ska, Pozna  i Trójmiasto. Granica zaintere-
sowania oraz inwestycji du ych sieci przebiega a na linii Wis y � na wschód od niej 
dociera y tylko nieliczne zagraniczne firmy. 

Wed ug danych z badaj cej polski rynek firmy Company Assistance (CAL), 
udzia  super- i hipermarketów oraz tanich sklepów dyskontowych w sprzeda y pol-
skiego handlu spo ywczego wyniós  w 1999 roku 22%, chocia  Polska nadal jest 
najmniej skoncentrowanym rynkiem w Europie rodkowej i Wschodniej (dla porów-
nania w Czechach udzia  du ych sklepów w obrotach handlowych wynosi 50%, na 
W grzech 60%). CAL prognozuje, e ju  w 2003 r. nowoczesne sklepy zwi ksz  do 
40-45% udzia  w sprzeda y naszego detalu. 

3. Wp yw zagranicznych przedsi biorstw handlowych na funkcjonowanie 
rodzimego handlu na podstawie bada  empirycznych 

 W 2001 roku przeprowadzono badania empiryczne w ród 50 przedsi biorstw
handlowych zlokalizowanych w pobli u zagranicznych sieci handlowych w Zielonej 
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Górze. Funkcjonowanie zagranicznych sieci handlowych w województwie lubuskim 
przedstawiono w tabeli 2. 

Tabela 2. Formy handlu detalicznego istniej ce w województwie lubuskim 

Sklepy
dyskontowe Supermarkety Hipermarkety Markety

budowlane
Biedronka    25 Intermarche    8 Hit          1 Nomi         2 

Plus         3 MiniMAL     2 Auchan       1 
Sesam        1 Max          1 Tesco        1 Brichomarche  3 

ród o: Opracowanie w asne na podstawie: Zagraniczne sieci handlowe ogólnospo ywcze i budowlane,
�Rzeczpospolita�, 24 sierpnia 2000. 

W samej Zielonej Górze znajduj  si  nast puj ce zagraniczne przedsi biorstwa
handlowe:

3 sklepy dyskontowe (Biedronka), 
3 supermarkety (2 Intermarche, 1 MiniMal), 
2 hipermarkety (Auchan i Tesco), 
2 markety budowlane (Nomi i Brichomarche). 

W wyniku przeprowadzonych bada  mo na stwierdzi , i  pojawienie si  w po-
bli u rodzimych sklepów zagranicznych przedsi biorstw handlowych w 89% przedsi -
biorstwach zaistnia y zmiany w dzia alno ci:

w 74% przedsi biorstwach handlowych zmniejszy y si  obroty, 
w 14% przedsi biorstwach handlowych nie wywo a  ten fakt adnych zmian, 
w 12% przedsi biorstw handlowych obroty zwi kszy y si .

W ród przedsi biorstw, w których obroty zmniejszy y si , nale y wymieni
mi dzy innnymi. sklepy spo ywcze (59%), warzywnicze (28%). Natomiast przedsi -
biorstwa, w których obroty w handlu zwi kszy y si  to g ównie sklepy specjalistyczne 
(10%): z artyku ami biurowymi, z ubraniami oraz obuwnicze. 

 Do najcz ciej wymienianych przez respondentów zalet pojawienia si  zagra-
nicznego przedsi biorstwa handlowego mo na zaliczy :

zwi kszenie liczby potencjalnych klientów (61%), 
o ywienie i uatrakcyjnienie obszaru lokalizacji (28%), 
adne zagospodarowanie terenu (11%), 

Natomiast do najcz ciej wymienianych wad nale y zaliczy :
spadek wielko ci sprzeda y (48%), 
wymuszony spadek cen towarów (29%). 

4. Zako czenie 

Handel wewn trzny jest dziedzin  gospodarki, w której najszybciej dokonane 
zosta y przeobra enia w asno ciowe. Sta  si  on g ównym polem dzia ania dla rodz cej
si  w tamtym czasie przedsi biorczo ci i przyczyni a si  do aktywacji gospodarczej 
wielu regionów kraju. 
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Rozpowszechniony jest pogl d, e wi kszo  przedsi biorstw z rodzimym kapi-
ta em nie mo e sprosta  konkurencji sieci zagranicznych, poniewa :

pozycja rynkowa tych przedsi biorstw jest zbyt s aba;
cz sto pope niaj  b dy w okre laniu w asnej misji na rynku; 
przy ma ych powierzchniach sklepów stosuj  tradycyjne metody i techniki handlu z 
ograniczonym i cz sto przypadkowym asortymentem towarów i nieprofesjonaln
ekspozycj , obs ug 7.

Przysz o  zmusi polskie przedsi biorstwa do wysi ku intelektualnego oraz cie-
kawo ci, co do przysz ych wersji wydarze  rynkowych, a zw aszcza ws uchiwania si
w g osy klientów w celu zmiany lub budowania zupe nie nowych kierunków potrzeb 
konsumenckich. Stwarza si  w tym procesie ogromne zapotrzebowanie na pomys o-
wo , twórcze dzia anie oraz zaanga owanie pracowników w celu wykorzystania w 
przysz o ci pojawiaj cych si  szans na konkurencyjnym, dynamicznie zmieniaj cym 
si  rynku8.

Z przeprowadzonych bada  w Zielonej Górze wynika, e:
s siedztwo hipermarketu wp ywa na ogó  na zmniejszenie obrotów znacznej cz ci
lokalnych sklepów z artyku ami codziennego zakupu; 
dla sklepów specjalistycznych s siedztwo to powoduje wzrost liczby klientów i 
obrotów. 
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