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DEFINICJE 

 

1. Europejskie sieci handlowe: firmy z branŜy handlowej, które prowadzą 
działalność w róŜnych krajach. Zarządzają duŜą siecią sklepów, najczęściej: 
hipermarketów, supermarketów lub sklepów dyskontowych.  

2. Nowoczesne Kanały Dystrybucji (NKD): hipermarkety, supermarkety i sklepy 
dyskontowe, naleŜące do europejskich lub polskich sieci handlowych.  

3. Sklepy wielkopowierzchniowe: hipermarkety, supermarkety i sklepy 
dyskontowe. 

4. Handel tradycyjny: sklepy o powierzchni do 300 m², spoŜywcze i kosmetyczno 
- chemiczne. 

5. Produkty FMCG: produkty szybkozbywalne (Fast Mooving Consumer Goods), 
które stanowią podstawowy asortyment sklepów spoŜywczych i kosmetyczno-
chemicznych. W szczególności: produkty spoŜywcze, kosmetyki, artykuły 
higieniczne i chemia gospodarcza (proszki do prania, płyny do płukania etc.). 

6. Hipermarkety: sklepy o powierzchni >= 2 500 m², dla których większość 
sprzedaŜy stanowią produkty FMCG. 

7. Supermarkety: sklepy o powierzchni 300 – 2 499 m² dla których większość 
sprzedaŜy stanowią produkty FMCG. 

8. Sklepy dyskontowe: sklepy o powierzchni 300 – 2 499 m² dla których 
większość sprzedaŜy stanowią produkty FMCG. Sklepy dyskontowe oferują 
ograniczony asortyment produktów. Koncentrują się na zapewnieniu 
najniŜszych cen dla oferowanego (wąskiego) asortymentu. 

9. Centra Handlowe (CH): budynki o przeznaczeniu handlowym, których 
powierzchnia handlowa przeznaczona na wynajem jest większa niŜ 5 000 m². 
CH są zarządzane centralnie i działa w nich więcej niŜ 10 sklepów (definicja 
za firmą Cuchman & Wakefield). 

10. Marki własne: produkty sprzedawane pod marką własną sieci handlowej. 
Marka własna moŜe być nazwą sieci handlowej lub stworzoną na potrzeby 
sieci nową marką. 
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Wstęp 
 
 
 
W połowie lat 90. pojawiły się na polskim rynku pierwsze sklepy europejskich sieci 
handlowych. Od tamtej pory zagadnienia dotyczące handlu są przedmiotem licznych 
opracowań.  

Dyskusje na temat branŜy prowadzą eksperci, politycy, pracownicy i konsumenci, 
w zasadzie całe społeczeństwo. Nic w tym dziwnego, bowiem 16 proc. zatrudnionych 
w Polsce pracuje w handlu1, a pięć największych sieci handlowych2 zatrudnia około 
90 000 pracowników. 

Na początku czerwca 2007 r. Senat RP odrzucił Ustawę o wielkopowierzchniowych 
obiektach handlowych, uchwaloną przez Sejm RP w maju br., podkreślając 
niezgodność ustawy z konstytucją, prawem Unii Europejskiej i uznając, 
Ŝe w nadmiernym stopniu ogranicza ona swobodę prowadzenia działalności 
gospodarczej. Sejm odrzucił jednak negatywne stanowisko Senatu i ostatecznie 
przyjął ustawę 15 czerwca br. Przyjął teŜ nowelizację kodeksu pracy wprowadzającą 
zakaz pracy sklepów w najwaŜniejsze święta3. 

W raporcie pt. „Rozwój handlu w Polsce” Centrum im. Adama Smitha poszukuje 
odpowiedzi na najwaŜniejsze pytania dotyczące branŜy. W szczególności interesują 
nas następujące kwestie: 

• Jak wygląda handel w Polsce i w jakim kierunku zmierza jego rozwój? 

• Czy polskie przedsiębiorstwa handlowe znalazły swoje miejsce na rynku 
i podjęły konkurencję z europejskimi sieciami handlowymi? 

• Czy stopień koncentracji handlu w Polsce jest wyŜszy niŜ w innych krajach 
Unii Europejskiej? 

• Jak kształtują się relacje sieci handlowych  z dostawcami i pracownikami? 

• Jak zmienia się zatrudnienie w branŜy i jaki wpływ na zatrudnienie wywiera 
rozwój wielkopowierzchniowych obiektów handlowych? 

Raport powstał w celu dostarczenia rzetelnych informacji na temat kondycji handlu 
w Polsce4. 

                                                 
1 Handel i naprawy (GUS). 
2 Grupa Metro, Tesco Polska, Carrefour Polska, Jeronimo Martins Dystrybucja, Suchan. 
3 P. Mazurkiewicz, „Dwanaście dni w roku bez zakupów”, Rzeczpospolita, 7-8.07.2007. 
4 Raport prezentuje stan wiedzy na moment przed publikacją „Małego Rocznika Statystycznego 
2006”, GUS 
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 1. HANDEL DETALICZNY 
 

Handel w Polsce rozwija się dynamicznie od połowy lat 90. Właśnie w tym 
okresie pojawiły się w Polsce pierwsze sklepy europejskich sieci handlowych. 
W roku 1995 pojawiły się na rynku hipermarkety Hit oraz Leclerc. 

Największy wpływ na tempo i kierunek zmian zachodzących w polskim handlu 
wywierają struktura demograficzna oraz ekspansja europejskich sieci handlowych. 

 

1.1. Struktura demograficzna Polski 
 

Trzydzieści osiem milionów Polaków mieszka w blisko 54 500 miejscowościach, 
spośród których zaledwie 600 stanowią miasta o populacji przekraczającej 5 000 
mieszkańców. Miasta to obszary, w których rozwijają się Nowoczesne Kanały 
Dystrybucji (NKD). 

Populacja ponad 53 900 miejscowości nie przekracza 5 000 mieszkańców, w 
regionach tych dominuje handel tradycyjny. Około 25 proc. wszystkich sklepów 
ogólnospoŜywczych zlokalizowanych jest na wsi5. 

W porównaniu z pozostałymi krajami Unii Europejskiej wysoki odsetek 
mieszkańców Polski mieszka na wsi, z tego powodu koncentracja rynku nie 
osiągnie w najbliŜszym czasie wartości średniej na poziomie innych krajów 
europejskich. NaleŜy jednak zauwaŜyć, Ŝe koncentracja handlu w poszczególnych 
polskich miastach i regionach jest na poziomie krajów europejskich. 

 

Rys. 1.  Ludność według miejsca zamieszkania 
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5 Źródło: GUS. 
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1.2. Liczba tradycyjnych sklepów spoŜywczych 
 

W połowie lat 90. działalność w Polsce rozpoczęła większość europejskich sieci 
handlowych. W 2006 roku na rynku działało blisko 3 000 sklepów 
wielkopowierzchniowych. Silna konkurencja pomiędzy sieciami wpłynęła na 
ograniczenie roli handlu tradycyjnego. 

W latach 1995 - 2001 łączna liczba sklepów6 wzrosła ze 171 757 do 181 157. 
W segmencie sklepów ogólnospoŜywczych wzrost był szybszy – 145 934 z poziomu 
126 752. 

W latach 2001 - 2002 liczba sklepów ogólnospoŜywczych osiągnęła swoje 
maksimum, a od roku 2003 widoczny jest spadek liczby sklepów. Powodem 
tego jest dynamiczny rozwój NKD. Według badań przeprowadzonych przez firmę 
badawczą AC Nielsen7: „(…) W roku 2006 dał się zauwaŜyć nieznaczny spadek 
liczby sklepów (o około 3 tysiące), sterowany przede wszystkim mniejszą liczbą 
małych sklepów spoŜywczych (…)”. 

 

 

Rys.  2. Liczba sklepów ogólnospoŜywczych [‘000 sklepów]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: GUS 

 

 

                                                 
6 Źródło: GUS (sklepy ogólnospoŜywcze, specjalistyczne, kosmetyczno-chemiczne). 
7 Źródło: AC Nielsen, „Struktura handlu detalicznego w Polsce”, http://pl.acnielsen.com 
(podana liczba obejmuje sklepy spoŜywcze małe, średnie i duŜe oraz sklepy winno-cukiernicze). 
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Zmiany zachodzące w polskim handlu moŜna podzielić na następujące okresy: 

 

1995 - 2001: rozwój handlu tradycyjnego oraz NKD. W okresie tym działalność 
w Polsce rozpoczęła większość europejskich sieci handlowych, towarzyszył temu 
faktowi wzrost liczby sklepów ogólnospoŜywczych. Na rynku dominował handel 
tradycyjny, ale NKD zwiększały swój udział rynkowy. W roku 2001 około 30 proc. 
sprzedaŜy produktów FMCG realizowały NKD. 

2001 - 2003: liczba sklepów ogólnospoŜywczych osiągnęła maksimum. Dynamicznie 
rozwijały się NKD; w roku 2003 na rynku działało 186 hipermarketów, 1 105 sklepów 
dyskontowych i 744 nowoczesne supermarkety, pomiędzy którymi toczyła się bardzo 
ostra konkurencja cenowa. Udział NKD w rynku FMCG przekroczył 30 proc.. 

+ 2004: Okres konsolidacji rynku. Dynamicznemu rozwojowi NKD towarzyszy spadek 
liczby sklepów tradycyjnych. W kanale NKD wyłoniła się grupa liderów, a firmy, 
którym nie udało się zająć silnej pozycji, podejmują decyzje o wycofaniu się z rynku. 
W 2005 roku udział NKD w rynku FMCG osiągnął poziom ok. 50 proc.8. 

 

 

1.3. Rozwój Nowoczesnych Kanałów Dystrybucji 
 

Pod koniec 2005 roku działało w Polsce 3 000 sklepów wielko- 
powierzchniowych, które realizowały ok. 50 proc. sprzedaŜy na rynku FMCG. 
Osiągnięcie tej pozycji zajęło sieciom handlowym 10 lat, w tym czasie 
(1995 - 2005) liczba sklepów ogólnospoŜywczych spadła o 9 proc., podobnie jak ich 
udział w rynku. 

Hipermarkety: najdynamiczniej rozwijający się kanał. Do roku 1999 liczba sklepów 
w tym segmencie rosła w tempie ok. 100 proc. rocznie. W segmencie tym 
konkurowały sklepy naleŜące do dziesięciu sieci handlowych. Do roku 2007 z rynku 
zniknęły hipermarkety: Hit/Dohle, Geant/Casino, Hypernova/Ahold, Jumbo/JMD. 
Obecnie w tym segmencie rynku konkurują ze sobą sklepy naleŜące do sześciu sieci: 
Real/ Metro, Tesco, Carrefour, Auchan, Kufland/ Grupa Schwarz i Leclerc. 

Dynamika rozwoju ustabilizowała się po roku 2001. Liczba sklepów wzrasta obecnie 
w tempie nie przekraczającym 40 proc. rocznie. 

Sklepy dyskontowe: w segmencie tym działa największa liczba sklepów. 
Do roku 1999 rozwój sklepów dyskontowych postępował w tempie 40 - 90 proc. 
rocznie.  

Od roku 2000 sklepy dyskontowe rozwijały się w tempie 5 - 15 proc. rocznie (spadek 
liczby sklepów w roku 2001 spowodowany był zamianą sklepów dyskontowych 
Sesam w supermarkety Albert dokonany przez koncern Ahold).  

                                                 
8 Źródło: „Handel”, nr  22/2006, Gfk Polonia. 
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Obecnie na rynku działają: Biedronka/JMD, Lidl/Grupa Schwarz, Plus 
Discount/Tengelmann i Netto. Według ekspertów z firmy doradczej Planet Retail9 
w roku 2010 będzie działać w Polsce ponad 2 500 sklepów dyskontowych.  

Z rynku wycofało się w ostatnich latach czterech operatorów: Tip discount, 
E discount, Sesam, Ahold i Lider Price, Geant. 

Supermarkety: do roku 2000 kanał supermarketów rozwijał się najwolniej spośród 
NKD.  
W latach 2000 - 2001 nastąpił  wzrost dynamiki do poziomu ok. 40 proc., 
m. in. spowodowany, rozwojem polskich sieci supermarketów: Piotr i Paweł, Alma, 
Bomi, Polomarket, Eko, Stokrotki.  W roku 2007 spodziewany jest dalszy rozwój tego 
kanału spowodowany m.in. nowymi inwestycjami polskich operatorów, jak równieŜ 
przekształceniem ok. 200 sklepów dyskontowych Leader Price w supermarkety 
Tesco Express.  

 

 

Rys. 3. Rozwój w czasie hipermarketów, sklepów dyskontowych naleŜących do zachodnich 
sieci handlowych i supermarketów10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: analizy własne  

 

 

W roku 2005 sklepy w kanale nowoczesnym stanowiły mniej niŜ 3 proc. łącznej 
liczby sklepów ogólnospoŜywczych, a realizowały około 50 proc. sprzedaŜy 
detalicznej na rynku FMCG. W roku 2006 udział ten wzrósł do 59 proc.. Wzrost 
udziału rynkowego z 10 proc. do 50 proc. odbył się w okresie 10 lat. W krajach 
Europy Zachodniej udział NKD w sprzedaŜy detalicznej wzrósł z poziomu 59 proc. do 
87 proc.11 w okresie 20 lat (1985 - 2005).  

                                                 
9 Źródło: „Handel”, nr 21/2006. 
10 Supermarkety: supermarkety naleŜące do europejskich i czołowych polskich sieci handlowych 
11 Źródło: „Handel”, nr 2/2007, AC Nielsen. 
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Dynamicznemu rozwojowi handlu w Polsce towarzyszy wzrost inwestycji. W 
latach 1994 - 2006 zainwestowano w branŜę ok. 20 miliardów USD, w tym 
ok. 85 proc. stanowiły inwestycje europejskich sieci handlowych12. 

 

 

Rys. 4.  Udział NKD w sprzedaŜy detalicznej w Polsce, rynek FMCG  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: dane dla 1995, 2000 i 2005, „Handel”, nr 22/2006, Gfk Polonia; (*) dane dla 2006 na 
podstawie: „Rzeczpospolita”, 23 - 24 czerwca 2007, AC Nielsen,  

 

 

1.4. Kierunki rozwoju, tradycyjnego handlu 
 

Spadkowi liczby sklepów towarzyszy ograniczenie znaczenia tradycyjnego 
hurtu w dystrybucji FMCG. Hurtownie typu „cash & carry” (Makro Cash & Carry, 
Selgros, Eurocash) stanowią atrakcyjne cenowo źródło zaopatrzenia dla tradycyjnych 
detalistów.  

Sieci hipermarketów, sklepów dyskontowych i supermarketów negocjują 
bezpośrednio warunki handlowe z dostawcami (producentami), rozwijają własne 
zaplecze logistyczne i zaopatrują sklepy naleŜące do sieci z magazynów centralnych, 
przejmując funkcje tradycyjnie realizowane przez hurt. 

W odpowiedzi na rozwój NKD postępuje konsolidacja handlu tradycyjnego, 
w której waŜną rolę odgrywają hurtownie. 

Konsolidacja tradycyjnego handlu odbywa się na kilku poziomach: 

 

                                                 
12 Źródło: Szacunki Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji  (POHiD). 
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Konsolidacja pozioma pomiędzy hurtowniami: regionalne sieci hurtowe łączą się 
w celu zwiększenia geograficznego zasięgu działania i umocnienia pozycji 
negocjacyjnej wobec dostawców. 

W 2006 roku największą transakcją tego typu było przejęcie grupy BOS przez Grupę 
Kapitałową Eldorado. Wartość transakcji wyniosła 269 mln zł.  

Po połączeniu przychody ze sprzedaŜy Grupy Eldorado osiągnęły poziom 4 mld zł 
rocznie. 

Konsolidacja pionowa pomiędzy hurtowniami i sklepami: czołowe hurtownie 
grupują wokół siebie sklepy w celu zapewnienia sobie rynków zbytu. Powstają w ten 
sposób sieci franczyzowe lub zintegrowane kapitałowo grupy handlowe. Grupa 
Eldorado stworzyła sieć własnych supermarketów (154 sklepy) oraz sieć 
franczyzową (510 sklepów).  

Hurtownia Makro Cash & Carry stworzyła sieć franczyzową 173 sklepów. 

Hurtownia McLane rozwija sieć sklepów franczyzowych IGA Rodzinne Zakupy, 
obecnie 60 sklepów. 

Hurtownia Eurocash zgrupowała 218 sklepów franczyzowych pod marką ABC. 

Konsolidacja pozioma na poziomie detalu:  tradycyjny detal działa pod silną presją 
hipermarketów, sklepów dyskontowych i supermarketów. Udział w rynku i liczba 
tradycyjnych sklepów spada. Detaliści dąŜą do wzmocnienia swojej pozycji rynkowej 
poprzez łączenie się w sieci.  

Współpraca w ramach sieci pomaga osiągnąć następujące cele: wzmocnienie pozycji 
negocjacyjnej wobec dostawców, obniŜenie cen, podniesienie jakości oferty 
i serwisu, uzyskanie lepszych warunków kredytowania, realizację kampanii 
marketingowych. 

Dominującymi formami współpracy pomiędzy tradycyjnymi detalistami są sieci 
franczyzowe i współpracujące. Dwadzieścia największych detalicznych sieci 
„współpracujących franczyzowych” w Polsce zrzesza 14 313 sklepów13. Według 
szacunków Gfk Polonia 20 - 22 proc. ogółu sklepów małoformatowych zrzeszonych 
jest w takich sieciach14.  

Obroty realizowane przez sklepy zrzeszone w TOP20 sieci „współpracujących 
franczyzowych” osiągnęły poziom obrotów 21 857 mln zł w 2006 roku. 

Konsolidacja umoŜliwia rozwój handlu tradycyjnego, chociaŜ w tym procesie 
uczestniczą zwykle duŜe i średnie sklepy spoŜywcze. 

                                                 
13 Źródło: „Handel”, nr 4-5 2007. 
14 Źródło: „Hande”l, nr 4-5 2007. 
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Rys. 5. Średnia powierzchnia sprzedaŜy w sklepach czołowych TOP20 sieci 
współpracujących/ franczyzowych [m²] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: „Handel”, nr 4 - 5/2007, analizy własne 

 

 

1.5 Porównanie z innymi krajami 
 

Struktura handlu w Polsce się zmienia.  Na rynku działa liczna grupa konkurujących 
ze sobą europejskich sieci handlowych, których ekspansja rozpoczęła się w połowie 
lat ’90.  

Stosunkowo krótki okres przemian oraz wysoki odsetek mieszkańców wsi 
powodują, Ŝe znaczenie tradycyjnego handlu w Polsce jest wciąŜ większe niŜ 
w większości krajów Unii Europejskiej (UE). Z drugiej strony dynamika rozwoju 
sklepów wielkopowierzchniowych wskazuje, Ŝe NKD osiągną w najbliŜszym czasie 
dominującą pozycję na polskim rynku. 

 

Gęstość sieci hipermarketów i supermarketów w Polsce jest wciąŜ niŜsza niŜ 
w większości krajów europejskich, chociaŜ w Polsce jest relatywnie więcej 
hipermarketów niŜ w Grecji i Holandii, w których dominującą formą nowoczesnego 
handlu są supermarkety.  
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Tab. 1.  Liczba hipermarketów przypadających na 1 milion mieszkańców, 2005 

 

Szwecja Francja Czechy Hiszpania Polska Grecja Holandia 

27,3 21 19,1 8,5 5,3 4,1 3,3 

 

Źródło: „Handel”, nr 2/2007, AC Nielsen 

 

W Polsce jest relatywnie mniej supermarketów niŜ w innych krajach UE, jednak 
prognozowany jest dynamiczny rozwój tego segmentu w najbliŜszych latach. 

 

 

Tab. 2. Liczba supermarketów przypadających na 1 milion mieszkańców, 2005 

 

Holandia Hiszpania Grecja Polska Słowacja 

209 143 140 72 53 

 

Źródło: „Handel”, nr 2/2007, AC Nielsen 

 

W poszczególnych krajach UE dominują róŜne formaty sklepów. Jednak cechą 
wspólną wszystkich rynków europejskich jest wysoki stopień koncentracji, 
np. we Francji 96 proc. sprzedaŜy realizują hipermarkety i supermarkety, w Hiszpanii 
78 proc., podczas gdy w Polsce ok. 50 proc. . 

 

Rys. 6. Udział hipermarketów i supermarketów w rynku, wybrane kraje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: „Handel”, nr 2/2007, AC Nielsen, 
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Udział NKD w handlu detalicznym w Polsce jest niŜszy niŜ w innych krajach regionu. 
Wpływają na ten fakta rozmiar rynku i demografia. NaleŜy jednak zwrócić uwagę, 
Ŝe koncentracja w duŜych miastach i wybranych regionach Polski jest wyŜsza od 
średniej dla całego kraju. 

 

 

Rys. 7. Udział NKD w krajach regionu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: AC Nielsen, „Handel”, nr 2/2007 
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2. CENTRA HANDLOWE15  
 

 

2.1. Pierwszy etap rozwoju 
 

Dynamiczny rozwój centrów handlowych (CH) w Polsce w latach 90. jest 
wynikiem ekspansji sieci detalicznych. Okresem najdynamiczniejszego rozwoju 
były lata 1998 - 1999. W tym okresie oddano do uŜytku 1 000 000 m² powierzchni 
handlowej w CH. 

W pierwszej fazie rozwoju rynku w Polsce powstawały niewielkie CH, które składały 
się zwykle z hipermarketu, sklepu DIY (marketu budowlanego) oraz małej galerii 
handlowej. 

 

 

2.2. Stan obecny 
 

Kolejny etap rozwoju rynku charakteryzował się powstawaniem większych CH, 
w których lokowano supermarkety o profilu delikatesowym (Alma, Bomi, Piotr 
i Paweł, Albert), duŜe sklepy odzieŜowe (H & M, C & A, Zara, Reserved) oraz 
multipleksy (Cinema City, Multikino, Silver Screen).  

W roku 2006 oddano do uŜytku 400 000 m² powierzchni w CH, a w IV kwartale 
2006 kolejne 550 000 m² było w zaawansowanej budowie. 

Łączna powierzchnia handlowa 230 centrów działających w Polsce pod koniec 
2006 roku wynosiła 3 700 000 m².  

Widoczna jest duŜa aktywność inwestycyjna na rynku nieruchomości handlowych, 
największe transakcje w ostatnim okresie (2006 i 2007): 

 

Kupujący Sprzedający Przedmiot 
transakcji 

Wartość 
transakcji 

Macquarie 
CountryWide 

Trust 

Simon Ivanhoe 5 CH ze sklepami 
Carrefour 

600 mln euro 

GE Real Estate Casino CH z 
hipermarketami 

Geant 

555 mln euro 

W.P. Carem OBI A.G. 18 obiektów 200 mln USD 

 

                                                 
15 Źródło: Cushman & Wakefield Advisory Services, Marketbeat Poland, Spring 2007. 
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2.3. Kierunki rozwoju 
 

W latach 2007 - 2008 przewidywana jest ekspansja CH w miastach o populacji 
100 000 - 350 000 mieszkańców (Białystok, Lublin, Częstochowa, Gliwice, 
Rzeszów, Rybnik, Opole, Słupsk). 

W latach 2007 i 2008 prognozowane jest powstanie ok. 1 800 000 m² powierzchni 
w CH. W wyniku realizacji tych planów na 1 000 mieszkańców Polski przypadać 
będzie ok.145 m² powierzchni handlowej w CH. 

 

Rys. 8. Powierzchnia handlowa w CH przypadająca na 1.000 mieszkańców16[m²] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. NOWOCZESNE KANAŁY DYSTRYBUCJI – GŁÓWNI 
GRACZE 
 

3.1. Opis rynku 
 

Na rynkach Europy Centralnej, szczególnie w Polsce, po raz pierwszy 
konkurowały ze sobą bezpośrednio sieci handlowe z Francji, Niemiec oraz 
Wielkiej Brytanii. WaŜną rolę w polskim handlu odgrywa równieŜ portugalska 
sieć Jeronimo Martins Dystrybucja. 

                                                 
16 Cushman & Wakefield, European overview, October 2005. 
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Spośród największych europejskich sieci handlowych działalności w Polsce nie 
prowadzi tylko Aldi (niemiecka sieć sklepów dyskontowych). 

KaŜdy z koncernów rozwija typowe dla siebie formaty sklepów:  

• sieci francuskie rozwijają hipermarkety i supermarkety,  

• sieci niemieckie hurtownie Cash & Carry oraz sklepy dyskontowe - w tym 
segmencie rynku bardzo silną pozycję osiągnął portugalski koncern Jeronimo 
Martins Dystrybucja z siecią sklepów Biedronka, 

• Tesco, trzeci pod względem obrotów detalista w Europie, a drugi w regionie 
Europy Centralnej rozwija hipermarkety i supermarkety. 

WaŜnym kryterium zakupowym dla polskich konsumentów jest cena, dlatego 
dotychczas najdynamiczniej rozwijał się kanał hipermarketów i sklepów 
dyskontowych (sklepów oferujących produkty w najniŜszych cenach). 

Spośród TOP12 międzynarodowych sieci handlowych w regionie Europy Centralnej 
11 działało w Polsce w 2006 roku (działalności nie prowadziła tylko sieć Delahize). 

O pozycję lidera w regionie Tesco walczy z grupą Metro. Tesco jest liderem 
na Węgrzech i  Słowacji. 

 
 

Tab.3. Największe sieci handlowe w regionie Europy Centralnej i ich obecność  
w poszczególnych krajach, 2006 

 

 
 

Polska 

 

Czechy 

 

Węgry 

 

Słowacja 

Grupa Metro Tak Tak  Tak 

Tesco Tak Tak Tak Tak 

Rewe Tak Tak Tak Tak 

Schwarz Tak Tak  Tak 

Auchan Tak Tak Tak Tak 

Ahold Tak Tak  Tak 

Tengelmann Tak  Tak  

Carrefour Tak Tak Tak  

JMD Tak    

Delahize  Tak Tak Tak 

Spar Tak Tak Tak  

Geant Tak    

 

Źródło: analizy własne 
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Europejskie sieci handlowe na polskim rynku prowadzą działalność w kilku 
formatach. Najczęściej są to hipermarkety i supermarkety lub sklepy dyskontowe. 

 

Tab. 4. Formaty sklepów prowadzone przez czołowe sieci na polskim rynku 

 

Formaty sklepów Grupa 
handlowa 

Hiper 
markety 

Super 
markety 

Dyskonty Cash  
& Carry 

Inne 

Metro Real   Makro Media 
Markt, 
Saturn 

JMD   Biedronka   

Tesco Tesco Tesco 
Express 

  Savia 

Carrefour Carrefour Champion,  
Globi � 

Carrefour 
Express 

   

Auchan Auchan Elea    

Rewe  Minimall � 
Billa 

 Selgros  

Tengelman   Plus  OBI 

G. Schwartz Kaufland  Lidl   

 

 

Obroty realizowane przez grupę czołowych sieci handlowych w Polsce rosną 
bardzo szybko, w latach 1996-2005 wzrosły dziesięciokrotnie.  

• 1995 - 2000: dynamiczny wzrost obrotów w tempie kilkadziesiąt procent 
rocznie, 

• 2001 - 2003: wzrost obrotów w tempie kilkanaście procent rocznie, 

• 2004+: wzrost obrotów w tempie poniŜej 10 proc. rocznie. 
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W analogicznym okresie sprzedaŜ detaliczna w Polsce wzrosła mniej niŜ trzykrotnie 
(162 726,7 mln zł vs. 420 401,4 mln zł) 17 , podobnie jak sprzedaŜ detaliczna 
Ŝywności (51 907,3 mln zł vs 127 691,2 mln zł) 18. 

Rys. 9. Przychody ze sprzedaŜy czołowych dziesięciu sieci handlowych w Polsce (TOP10) [mln zł] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

* Skład grupy TOP10 zmieniał się w zaleŜności od wyników sprzedaŜy poszczególnych firm w 
analizowanym okresie 
 

Źródło: Lista TOP50, „Handel”, „Rzeczpospolita”, Lista TOP500, analizy własne 

 

3.2. Profile czołowych graczy na polskim rynku  
 

Tab. 5.  SprzedaŜ czołowych sieci handlowych w Polsce, 2006 
 

Nazwa obrót w mln zł Zmiana: 
2006-2005 

Grupa Metro 13 600,00 16,2 proc. 

- w tym Makro 7 100,00 -4,8 proc. 

Jeronimo Martins 
Dystrybucja 

6 904,45 23,5 proc. 

Teslo 6 800,00 28,3 proc. 

Carrefour 5 280,00 12,3 proc. 

Suchan 4 300,00 8,4 proc. 
 

Źródło: „Rzeczpospolita”, Lista 500 

                                                 
17 Źródło: GUS, SprzedaŜ detaliczna w punktach sprzedaŜy detalicznej w latach 1995-2005 (ceny 
bieŜące) 
18 Źródło: GUS, SprzedaŜ detaliczna w punktach sprzedaŜy detalicznej, Ŝywności i napojów 
bezalkoholowych (ceny bieŜące) 

4 729
10 328

15 832
21 681

29 845
36 973

41 561
45 168

47 881
52783
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Grupa Metro: czołowy gracz na polskim rynku, druga pod względem obrotów sieć 
handlowa w Europie. W roku 2006 sprzedaŜ Grupy Metro w Polsce wyniosła 
13 600 mln zł.  

Grupa Metro prowadzi w Polsce hurtownie Makro Cash & Carry, hipermarkety Real 
i sklepy AGD (Media Markt oraz Saturn). Poza rynkiem niemieckim hipermarkety 
Real działają tylko w:  Polsce, Rosji, Rumunii i Turcji.  

Pod koniec roku 2005 działały w Polsce 23 hurtownie Makro Cash & Carry,  
30 hipermarketów Real i 31 sklepów Media Markt i Saturn. W 2005 roku obroty 
hurtowni Makro Cash & Carry stanowiły blisko 60 proc. obrotów Metro w Polsce, 
w 2006 roku juŜ tylko 52 proc.. 

Jeronimo Martins Dystrybucja: druga pod względem wartości sprzedaŜy sieć 
w Polsce, 6 600 mln zł w 2006 roku. Pod koniec roku 2006 funkcjonowało 
905 sklepów Biedronka, o 100 więcej niŜ w roku 2005. W roku 2007 powstanie 
130 nowych sklepów Biedronka, w roku 2008 kolejnych 130 sklepów. Polska jest 
jedynym zagranicznym rynkiem, na którym działa ta portugalska sieć, ale firma nie 
wyklucza dalszej ekspansji na wschód. Firma planuje wejść na GPW w Warszawie19. 

Tesco: lider na rynku brytyjskim. Na polskim rynku Tesco działa od 1996 roku 
 - zakup regionalnej sieci handlowej Savia. W grudniu 2005 działało w Polsce 
81 sklepów Tesco. W roku 2006 Tesco kupił od Geanta sklepy Leader Price i planuje 
rozwój w segmencie supermarketów.  

Obroty Tesco wzrosły w 2006 roku do poziomu 6,5 mld zł. Tesco planuje rozwój 
mniejszych sklepów w centrach miast pod szyldem Tesco Express. Po nasyceniu 
kraju większą liczbą sklepów Tesco planuje rozwijać sprzedaŜ internetową20. 

Carrefour: największa pod względem obrotów sieć handlowa w Europie. W grudniu 
2005 Carrefour zarządzał siecią 32 hipermarketów oraz 71 supermarketów 
Champion, posiadał teŜ 12 stacji paliw.  

W grudniu 2006 Carrefour ogłosił transakcję zakupu  sklepów naleŜących do sieci 
Ahold w Polsce (15 hipermarketów Hypernova oraz 183 supermarkety Albert). Obroty 
Carrefoura w Polsce w 2006 osiągnęły poziom 5,28 mld zł. Carrefour zapowiada 
stworzenie sieci franczyzowej obejmującej małe sklepy21. 

Auchan: siódma pod względem obrotów sieć w Europie. W 2006 roku sprzedaŜ 
Auchan w Polsce osiągnęła poziom 4 550 mln zł. Zarządza w Polsce 
16 hipermarketami Auchan, 3 Shiver/Auchan i 14 supermarketami Elea.  

Geant: dziesiąta pod względem obrotów sieć w Europie. W grudniu 2005 zarządzała 
siecią  18 hipermarketów i 206 sklepami dyskontowymi Leader Price. 

W roku 2006 sieć sprzedała swoje sklepy w Polsce; 19 hipermarketów Geant oraz 
siedem lokalizacji pod budowę kolejnych hipermarketów kupił Real. Tesco kupiło 
142 sklepy dyskontowe Leader Price. Obroty Geant w Polsce w 2006 roku osiągnęły 
poziom ok. 3 100 mln zł. 
                                                 
19 Źródło: „Parkiet”, 30 maja 2007 
20 Źródło: „Handel”, nr 4-5/2007 
21 Źródło: „Handel”, nr 1/2007 
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Eurocash: notowana na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW) 
sieć hurtowni Cash & Carry. W grudniu 2005 prowadziła 133 hurtownie. SprzedaŜ 
w roku 2006 na poziomie 3 237 mln zł. 

Rewe: czwarta sieć handlowa w Europie zarządza supermarketami Minimall 
i hurtowniami typu cash and carry Selgros. W grudniu 2005 funkcjonowało 
26 supemarketów Minimall i 10 hurtowni Selgros; sprzedaŜ Selgros w 2006 wyniosła 
2,41 mln zł. 

Tengelman: 16. detalista w Europie. W grudniu 2005 zarządzał 171 sklepami 
dyskontowymi Plus Discount i 25 marketami budowlanymi OBI. SprzedaŜ sklepów 
Plus Discount w 2006 roku osiągnęła poziom 1 380 mln zł. 

Ahold: 12. sieć w Europie. W 2006 roku sprzedaŜ sklepów Ahold w Polsce osiągnęła 
poziom 2 180 mln zł. W grudniu 2005 zarządzał 13 hipermarketami Hypernova 
i 172 supermarketami Albert. Obecnie wycofuje się z działalności w Polsce. 

ITM: 11. sieć w Europie. W grudniu 2005 ITM zarządzał 111 supermarketami 
Intermarche i 37 sklepami Bricomarche (dom i ogród). W roku 2006 obroty ITM 
osiągnęły poziom 2,23 mld zł, a liczba sklepów wzrosła do 155, w tym 
115 supermarketów Intermarche i 40 Bricomarche. W roku 2007 ITM deklaruje 
otwarcie kolejnych 32 supermarketów i rozwój stacji benzynowych. Sieć rozwija się 
w mniejszych miejscowościach o populacji 20 000-70 000 mieszkańców22. 

Grupa Schwarz: piąty detalista w Europie. W grudniu 2005 zarządzał siecią 
172 sklepów Lidl i 74 Kaufland. 

Leclerc: 9. sieć pod względem obrotów w Europie, prowadzi 12 hipermarketów 
w Polsce. SprzedaŜ Leclerc w 2006 wzrosła do poziomu obrotów 1,915 mld zł. 
Leclerc planuje rozwój w mniejszych miastach, w związku z tym zmniejsza formaty 
otwieranych sklepów; hipermarkety o powierzchni do 4 000 m² i supermarkety 
o powierzchni do  2 000 m²23. 

 

 

3.3. Kierunki rozwoju 
 

• Celem europejskich sieci handlowych jest osiągnięcie maksymalnego 
udziału  
w rynku i zajęcie pozycji lidera. JeŜeli celu tego nie udaje się osiągnąć, firmy 
wycofują się z rynku i koncentrują swoją działalność w innych regionach. W latach 
2006/2007 decyzję o wycofaniu się z polskiego rynku podjęły sieci Ahold i Geant, 
ich sklepy zostały przejęte przez głównych konkurentów. W latach 2006 - 2007 
ukształtowała się grupa liderów: Metro, Carrefour, Tesco i JMD. 

• Sieci handlowe rozwijają się organicznie, pod koniec 2006 roku działało 
w Polsce 2 988 hipermarketów, supermarketów i sklepów dyskontowych, 
o 300 więcej niŜ w grudniu 2005.  

                                                 
22 Źródło: „Handel”, nr 3/2007 
23 Źródło: „Handel”, nr 1/2007 
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• Sieci przeprowadzają fuzje i przejęcia, w latach 2006/2007 Tesco, Carrefour 
i Real przejęły ok.  430 sklepów sieci Ahold i Geant. 

• Liderzy rozwijają nowe formy działania; Tesco planuje rozwijać mniejsze 
sklepy w centrach miast, Carrefour planuje stworzenie sieci franczyzowej 
skupiającej mniejsze sklepy, Leclerc szykuje się do ekspansji w mniejszych 
miastach.  Leclerc, Piotr i Paweł oraz Bomi rozwijają sprzedaŜ przez Internet, 
a TESCO deklaruje rozwój sprzedaŜy internetowej po osiągnięciu odpowiedniego 
nasycenia sklepami polskiego rynku. 

• Sieci handlowe dbają o lojalność konsumentów, m.in. poprzez rozwój 
szerokiego portfolio produktów sprzedawanych pod markami własnymi. 

• Sieci handlowe konkurują w czterech formatach. Hipermarkety i sklepy 
dyskontowe, rozwijały się dotychczas najszybciej. Silną pozycję osiągnęły 
hurtownie „Cash & Carry” waŜne źródło zaopatrzenia tradycyjnych detalistów. 
Obecnie prognozowany jest dynamiczny rozwój kanału supermarketów, 
w którym silną pozycję zdąŜyły zdobyć polskie przedsiębiorstwa, m.in.: 
Piotr i Pawel, Bomi i Alma24.  

 

 

 

4. FUZJE I PRZEJĘCIA 
 

4.1. Nasila się proces koncentracji w regionie Europy Centralnej 
 

W roku 2006 w Polsce odnotowano 398 fuzji i przejęć25, z czego w handlu 
detalicznym  
i hurtowym 39. Łączna wartość wszystkich fuzji i przejęć wynosiła 13 213,6 mln USD,  
a w handlu detalicznym i hurtowym ok. 1 149,6 mln USD. Średnia wartość transakcji 
w handlu wynosiła 29,47 mln USD. 

W roku 2006 miało miejsce kilka spektakularnych wydarzeń w branŜy, m.in. decyzję 
o zaprzestaniu działalności w Polsce podjęły sieci Geant i Ahold, które zarządzały 
ponad 30 hipermarketami i blisko 400 supermarketami/sklepami dyskontowymi. 
Ich sklepy przejęte zostały przez głównych konkurentów. 

W regionie Europy Centralnej Ahold zrezygnował teŜ z działań na Słowacji, 
a skoncentrował się na rynku czeskim, gdzie jest graczem numer trzy i zarządza 
siecią 244 supermarketów Albert i 53 hipermarketów Hypernova. 

                                                 
24 Zob. P. Mazurkiewicz, „Alma wchodzi w Internet”, Rzeczpospolita, 9.07.2007. 
25 Źródło: Price Waterhouse Coopers, Raport krajowy, Polska, Badanie fuzji i przejęć w 2006 
roku. 
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Carrefour wycofał się z rynku czeskiego i słowackiego, wymieniając swoje sklepy 
w regionie Europy Centralnej na sklepy Tesco na Tajwanie. 

 

 

4.2. Czołowi gracze na polskim rynku przejmują konkurentów 
 

Grupa czołowych firm umacnia swoją pozycję, rozwijając się organicznie i przejmując 
konkurentów. Wynikiem tego procesu jest konsolidacja rynku.  

W roku 2006 przychody ze sprzedaŜy trzech czołowych firm handlowych w Polsce 
rosły dynamicznie: Metro (+16,2 proc.), Tesco (+18 proc.), Carrefour (+15 proc.).  

Po spektakularnych przejęciach w 2006 roku koncentracja rynku wzrośnie. 

 

Inwestycje czołowych graczy w Polski rynek są znaczące.  

• Carrefour przeznaczył na przejęcie sklepów Ahold 375 mln euro, ponadto 
inwestycje Carrefour w nowo wybudowane obiekty w 2006 roku wynosiły 
ok. 578 mln zł (m.in. 10 hipermarketów i 14 supermarketów)  

• Tesco planuje rozwijanie sieci sklepów o powierzchni do 2 500 m². Deklaruje 
na ten cel 500 - 600 mln zł w 2007 roku. 

 

Konsolidacja pionowa polskich hurtowni i sieci detalicznych.  

Czołowe hurtownie łączą się (Eldorado-BOS) oraz integrują tradycyjnych detalistów 
poprzez zakup lokalnych sieci handlowych lub tworzenie sieci franczyzowych 
(Eldorado-BOS i Eurocash).  

Hurtownie poszukują kapitału na giełdzie. Obecnie na GPW notowane są: Grupa 
Eldorado, Eurocash, a w tym roku wejście na giełdę planuje hurtownia Delko Grupa 
Kapitałowa. 

 

Konsolidacja na poziomie detalu polskiego.  

Lokalne sieci sklepów łączą się kapitałowo (np. Polomarket).  

Tylko w grupie TOP20 sieci „franczyzowych/współpracujących” działa w Polsce 
blisko 15.000 sklepów. W najbliŜszym czasie sieci będą konsolidowały się 
kapitałowo. 
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Tab. 5 Wybrane fuzje i przejęcia na polskim rynku 1999 - 2006 

 

Rok 

 

Inwestor Przejmowany 
podmiot/sieć 

Przedmiot transakcji 

2007 Penta Investment 
(Czechy-
Słowacja) 

Sklepy śabka Sklepy typu „convenience” śabka (+1 700 
sklepów), wartość transakcji ok. 500 mln zł 

2006 Carrefour 
(Francja) 

Ahold (Albert, 
Hypernova) 

Supermarkty Albert (183), hipermarkety 
Hypernova (15), wartość transakcji 375 mln 
Euro. 

2006 Metro (Niemcy) Geant  Hipermarkety Geant (19), lokalizacje pod 
budowę (7), wartość transakcji 224 mln Euro. 

2006 Tesco (Wielka 
Brytania) 

Leader Price 
(Geant) 

Sklepy dyskontowe Leader Price (142) 

2006 Eurocash (Polska) KDWT Hurtownia 

2006 Eldorado (Polska) BOS Hurtownia, wartość transakcji 269 mln zł. 

2006 Eldorado (Polska) Społem Tychy Sklepy (39), hurtownia, zakład produkcyjny 

2006 Eurocash (Polska) Delikatesy Centrum Sieć sklepów (200) 

2006 Polomarket 
(Polska) 

ABC Lok. sieć supermarketów (17) 

2004 Lekkerland 
(Niemcy) 

Milo  Hurtownia 

2004 Carrefour 
(Francja) 

Hypernova (Ahold) Hipermarkety (13) 

2003 Carrefour 
(Francja) 

Hypernova (Ahold) Hipermarkety (2) 

2003 Royal Markety 
(Polska) 

E-discount, E-
supersam (Edeka) 

Sklepy dyskontowe (45) 

2003 Carrefour 
(Francja) 

Frac Supermarkety (2) 

2002 Ahold (Holandia) Jumbo (Jeronimo 
Martins) 

Hipermarkety (5) 

2002 Tesco (Wielka 
Brytania) 

HIT (Dohle) Hipermarkety (13) 

2001 Auchan (Francja) Rewe (Billa) Supermarkety (11) 

2000 Carrefour 
(Francja) 

GB (Globi) Supermarkety (26) 

1999 Carrefour 
(Francja) 

Comptoirs Mod. 
(Stoc, Miko) 

Supermarkety (6) 

 

Źródło: Analizy własne, „Detal Dzisiaj” 
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4.3. Tendencje światowe 
 

Rynek polski jest rozdrobniony.  

Według prognoz ekspertów w okresie najbliŜszej dekady poziom konsolidacji 
polskiego rynku osiągnie poziom Europy Zachodniej. Proces ten pociągnie za sobą 
wzrost liczby fuzjii przejęć. 

 

Rys. 10. Udział TOP 30 sieci handlowych w rynku, 2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: „Handel”, nr 21/2006, Planet Retail 

 

 

 

5. RELACJE Z DOSTAWCAMI 
 

5.1. Umacnia się pozycja negocjacyjna sieci handlowych 
 

Koncentracji rynku towarzyszy wzmocnienie pozycji sieci handlowych 
względem dostawców. Proces ten jest szczególnie widoczny w kategoriach, 
dla których waga NKD w dystrybucji jest największa. 
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Rys. 11 Udział NKD w sprzedaŜy wybranych kategorii (wartościowo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Źródło: „Handel”, nr 16, 21/2006, 1, 2, 6, 7/2007, AC Nielsen 

 

Coraz częściej mali i średni producenci działający lokalnie nie są w stanie 
sprostać warunkom handlowym stawianym przez sieci handlowe. Zjawisko to 
pogłębia konsolidację na poziomie produkcji i wspiera rozwój duŜych marek. 

Z drugiej strony współpraca z sieciami daje dostawcom pewność otrzymania 
zapłaty za dostarczony towar i jest szansą dla producentów działających w skali 
lokalnej na osiągnięcie ogólnopolskiego zasięgu, np. Carrefour Polska podpisał 
w lutym 2007 porozumienie o współpracy ze stowarzyszeniem „Polska Ekologia” 
(Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przetwórców i Producentów Produktów 
Ekologicznych), które zrzesza małe i średnie firmy z tej branŜy. śywność ekologiczna 
jest szansą dla polskiego rolnictwa i Carrefour wspiera rozwój tej branŜy. Na mocy 
porozumienia Carrefour wprowadził do ośmiu hipermarketów produkty wytwarzane 
przez członków stowarzyszenia.  

Od połowy czerwca w 25 hipermarketach Tesco moŜna kupić produkty pod marką 
„O!eko”, którą firmuje kilku polskich producentów Ŝywności ekologicznej. 
W najbliŜszych miesiącach produkty  pod marką „O!eko” znajdą się w sklepach 
Auchan26 

Z kolei dla Spółdzielni Mleczarskiej Mlekovita największym odbiorcą produkcji jest 
sieć sklepów Biedronka, współpraca obu firm rozpoczęła się w 1999 roku. 

Współpraca z sieciami ułatwia teŜ eksport produktów. W roku 2006 eksport 
polskich produktów tylko do sklepów Tesco w Wielkiej Brytanii osiągnął poziom 
300 mln zł.  

                                                 
26 Źródło: „Rzeczpospolita”, 2 lipca 2007. 
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Sieci handlowe działające w Polsce blisko współpracują z krajowymi 
producentami27: 

• 95 proc. asortymentu sklepów Biedronka (JMD) wyprodukowano w Polsce, 
dostarcza je ok. 400 dostawców, 

• 95 proc. asortymentu sklepów Carrefour wyprodukowano w Polsce, dostarcza 
je ok. 2 100 dostawców, 

• ok. 90 proc. asortymentu sklepów Tesco wyprodukowano w Polsce, dostarcza 
je ok. 1 500 dostawców. 

 

 

5.2. Wzrost znaczenia marek własnych 
 

NiŜszy niŜ w krajach Unii Europejskiej poziom koncentracji handlu w Polsce 
pociąga za sobą słabszą pozycje marek własnych, jednak przy obecnym tempie 
koncentracji handlu znaczenie marek własnych szybko rośnie.  

W ujęciu wartościowym udział marek własnych w Polsce osiągnął poziom 8,9 proc. 
w roku 2006 vs. 6,6 proc. rok wcześniej28.  

Porównanie do innych rynków obrazuje, jak duŜy potencjał tkwi w tym segmencie. 
JuŜ na sześciu rynkach europejskich udział marek własnych przekracza 
30 proc. (w ujęciu ilościowym), w tym na czterech największych: Wielka 
Brytania, Francja, Niemcy, Hiszpania.  

 

Rys. 12 Udział marek własnych według krajów w ujęciu  ilościowym, 2005 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: PLMA, Private Label Manufacturers Assotiation 

                                                 
27 Źródło: badania własne, informacje uzyskane od sieci handlowych. 
28 śróło: „Handel”, nr 6/2007, ACNielsen 
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Detaliści deklarują rozwój sprzedaŜy marek własnych na polskim rynku: 

 

• Real (Grupa Metro): sprzedaje produkty pod marką własną TIP w segmencie 
ekonomicznym. W roku 2007 planuje rozwój nowej marki w wyŜszym 
segmencie cenowym. 

• Biedronka (JMD): większość asortymentu w sklepach Biedronka stanowią 
produkty sprzedawane pod marką własną. Biedronka współpracuje w tym 
zakresie z liczną grupą polskich producentów.  

• Tesco: sprzedaje blisko 5 000 produktów w średnim i ekonomicznym 
segmencie cenowym pod markami Tesco  i Tesco Value. 

• Carrefour: rozwój marki własnej w wyŜszym segmencie cenowym jest jednym  
z priorytetów w roku 2007. Obecnie w segmencie ekonomicznym Carrefour 
sprzedaje  
1 400 produktów (marka nr 1). We Francji Carrefour oferuje pod markami 
własnymi 10 000 produktów w średnim segmencie cenowym, ich udział 
w sprzedaŜy stanowi ok. 25 proc. obrotów sieci. 

• Alma: polska sieć supermarketów rozwija markę własną w najwyŜszym 
segmencie cenowym (Krakowski kredens), obecnie około 200 produktów. 

• Leclerc: obecnie oferuje ok. 150 produktów pod marką pozycjonowaną 
w najwyŜszym segmencie cenowym (Wiodąca Marka). W segmencie 
ekonomicznym Leclerc oferuje 500 produktów (ECO+) 

 

 

6. ZATRUDNIENIE W HANDLU 
 

6.1. Liczba pracowników 
 

Wraz z rozwojem handlu29 w Polsce rośnie zatrudnienie. W latach 1995 - 2005 
zatrudnienie w handlu wzrosło o 8 proc. podczas, gdy liczba pracujących 
w gospodarce spadła o 17 proc., w przemyśle o 22 proc., w budownictwie 
o 25 proc. i w transporcie o 16 proc.. 

W roku 200630 zatrudnienie ogółem w gospodarce wzrosło blisko 3 proc., podczas 
gdy w handlu odnotowano wzrost o ponad 5 proc.. 

                                                 
29 Handel i naprawy (GUS) 
30 Źródło: GUS, Biuletyn Statystyczny, czerwiec 2007, str. 54 (dane nie dotyczą pełnej 
zbiorowości) 
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Tab. 6.  Liczba zatrudnionych wg branŜ i dynamika zatrudnienia [‘000] 

 

 2005 1995= 100 proc. 2004= 100 proc. 

Handel i naprawy 2.058,8 8 proc. 4 proc. 

Przemysł 2.912,1 - 22 proc. (↓) - 1 proc. (↓) 

Budownictwo 622,9 - 25 proc. (↓) 6 proc. 

Transport, gospodarka 
magazynowa  
i łączność 

699,9 - 16 proc. (↓) - 1 proc. (↓) 

Obsługa nieruchomości i 
firm 

950,4 71 proc. 1 proc. 

Pośrednictwo finansowe 295,4 10 proc. 8 proc. 

Hotele, restauracje 219,4 18 proc. 1 proc. 

Gospodarka ogółem 12.890,7 - 17 proc. (↓) 1 proc. 
 

Źródło: GUS, pracujący wg sekcji i działów, stan na 31.XII 
 

Udział zatrudnionych w handlu w stosunku do łącznej liczby zatrudnionych 
wzrasta.  
W roku 1995 12 proc. wszystkich zatrudnionych pracowało w handlu podczas, 
gdy w roku 2005 juŜ 16 proc.. W innych krajach UE odsetek zatrudnionych w 
branŜy handlowej kształtuje się na podobnym poziomie. 
 

Rys. 13.  Zatrudnieni w handlu i naprawach w stosunku do ogółu zatrudnionych [ proc.]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: GUS, klasyfikacja ISIC, zatrudnieni w handlu, naprawach, hotelach, restauracjach, 2004 
(*dane dla Polski dotyczą 2005 roku). 
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W roku 2005 w przedsiębiorstwach handlu detalicznego31 zatrudnienie znalazło 
1,115 mln osób. Liczba miejsc pracy w porównaniu do roku 1995 roku wzrosła o 6,8 
proc. (71 147). 

Udział zatrudnionych w handlu detalicznym w stosunku do łącznej liczby 
zatrudnionych wzrasta - w roku 1995 wynosił 7 proc., gdy w 2005 juŜ 9 proc.. 

W sklepach pięciu największych sieci handlowych działających w Polsce 
(Tesco, Carrefour, Biedronka, Metro, Auchan,) zatrudnionych jest ok. 90 000 
pracowników. 

 
 

6.2. Zatrudnienie kobiet 
 

Kobiety stanowią 46 proc. ogółu zatrudnionych w gospodarce narodowej (2005 rok), 
odsetek kobiet zatrudnionych w przedsiębiorstwach prywatnych jest niŜszy i wynosi 
42 proc.. 

Handel detaliczny charakteryzuje się wysokim odsetkiem zatrudnienia kobiet 
(67 proc.), w sieci Carrefour 75 proc. ogółu zatrudnionych, a w sieci Biedronka 
74 proc.. 

Udział kobiet zatrudnionych w handlu jest zdecydowanie wyŜszy niŜ średnia dla 
gospodarki, pomimo Ŝe 99 proc. przedsiębiorstw handlowych to przedsiębiorstwa 
prywatne. 

 

Rys. 14. Kobiety zatrudnione w handlu i gospodarce narodowej, odsetek ogółu zatrudnionych [ proc.] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Źródło: GUS 

                                                 
31 Handel detaliczny, naprawa artykułów uŜytku osobistego i domowego (GUS). 

30%

35%

40%

45%

50%

55%

60%

65%

70%

1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005

handel detaliczny handel i naprawy

gospodarka narodowa sektor prywatny



  

© Centrum im. Adama Smitha, „Rozwój handlu w Polsce”, lipiec 2007 r., str.31/39 

 
 

7. RELACJE Z PRACOWNIKAMI 
 

7.1. Zwolnienia z pracy 
 

W ostatnich latach zmniejsza się liczba zwolnień z pracy32 „w drodze 
wypowiedzenia umowy przez zakład pracy”. Spadek widoczny w skali całej 
gospodarki oraz w branŜy handlowej, w której przypadki takich zwolnień 
zdarzają się relatywnie rzadziej niŜ w innych branŜach. 
 

Tab. 7. Odsetek zwolnień z pracy  „w drodze wypowiedzenia umowy przez zakład pracy” 
 w całkowitej liczbie zwolnień z pracy 

 2000 2005 

Cała gospodarka 27 proc. 21 proc. 

Handel i naprawy 25 proc. 16 proc. 
 

Źródło: GUS  
 

 

7.2. Wynagrodzenia  
 

Budownictwo, handel oraz ochrona zdrowia są branŜami gospodarki 
charakteryzującymi się najniŜszymi wynagrodzeniami.  

Wynagrodzenia w średnich i duŜych przedsiębiorstwach są wyŜsze niŜ w małych 
firmach, prawidłowość ta dotyczy wszystkich branŜ poza ochroną zdrowia. 
 

Tab. 8. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto [zł] 
 

2005 2006*  

Ogółem 2 361 2 477 

Transport 2 592 2 913 

Edukacja 2 473 2 578 

Przemysł 2 376 2 671 

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna 1 954 2 123 

Handel i naprawy 1 922 2 455 

Budownictwo 1 907 2 578 
 

* Dane dla firm zatrudniających ponad 9 pracowników; Źródło: GUS 

                                                 
32 Źródło: GUS, osoby z którymi rozwiązano umowę o pracę w drodze wypowiedzenia przez 
pracownika lub zakład pracy, łącznie ze zwolnieniami grupowymi, osoby które porzuciły pracę, 
a takŜe zmarłe. 
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7.3 Poszkodowani w wypadkach przy pracy 
 

W roku 2005 w Polsce 84 402 pracowników uległo wypadkom przy pracy, w tym 
8 515 w branŜy handlowej (ok. 10 proc. ogółu poszkodowanych).  

Dynamicznemu rozwoju handlu w latach 1995 - 2000 towarzyszył wzrost liczby 
pracowników poszkodowanych w wypadkach przy pracy. Pomimo wzrostu 
w drugiej dekadzie lat 90. liczba poszkodowanych przypadająca na 1 000 
zatrudnionych w handlu jest mniejsza, niŜ w innych branŜach. Od roku 2000 
liczba poszkodowanych w handlu utrzymuje się na stałym poziomie. 

 

Rys. 15. Poszkodowani w wypadkach przy pracy; liczba poszkodowanych na 1 000 
zatrudnionych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: GUS 

 

 

7.4. Związki zawodowe  
 

Największe utrudnienia dla działalności związkowej stawiane były przez sieci 
handlowe w pierwszej fazie rozwoju rynku (1995 - 2000), który charakteryzował 
się bardzo silną konkurencją.  

Obecnie związki zawodowe działają w największych sieciach handlowych 
w Polsce: Carrefour, Biedronka, Tesco, Real, Ahold i Auchan.  
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Sieci deklarują, iŜ przykładają duŜą wagę do poprawnej współpracy ze związkami 
zawodowymi. 

W Tesco Polska działają dwa związki zawodowe i według oceny Zarządu współpraca 
z nimi układa się bardzo dobrze33. Zarząd Tesco podpisał bezterminowe 
porozumienie o współpracy z NSZZ „Solidarność”, która zrzesza najwięcej 
pracowników sieci.  

Carrefour Polska podpisał list intencyjny o współpracy z NSZZ „Solidarność” 
w listopadzie 2000, a w grudniu 2002 umowę o współpracy. Obecnie do NSZZ 
„Solidarność” naleŜy w Carrefourze, 1,3 proc. pracowników, a Zarząd pozytywnie 
ocenia dotychczasową współpracę34. 

Według uzyskanych informacji bariery w działalności związkowej napotkali 
pracownicy hurtowni Cash & Carry Selgros (koncern Rewe), sklepów Kaufland 
(Grupa Schwarz) oraz Media Markt (Grupa Metro). 

Spośród dwóch największych central związkowych działających w Polsce (NSZZ 
„Solidarność” oraz OPZZ), mocniejszą pozycję w sektorze handlu 
wielkopowierzchniowego zajmuje NSZZ „Solidarność”. Spośród ok. 720.000 
członków NSZZ „Solidarność”, 4 000 pracuje w sklepach wilekopowierzchniowych35, 
wg OPZZ36 barierami rozwoju związków zawodowych w handlu wielko-
powierzchniowym są:  

• niewiedza pracowników,  

• obawa przed pracodawcą,  

• brak zaufania do działaczy związkowych – osób z zewnątrz,  

• wysoka rotacja pracowników. 

                                                 
33 Źródło: Tesco. 
34 Źródło: Carrefour. 
35 Źródło: NSZZ „Solidarność”. 
36 Źródło: OPZZ. 
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PODSUMOWANIE 
 

1. Handel detaliczny 
 

Decydujący wpływ na kierunek i tempo zmian zachodzących w polskim handlu mają 
ekspansja europejskich sieci handlowych oraz struktura demograficzna.  

Handel w Polsce rozwija się dynamicznie od połowy lat 90. Właśnie w tym 
okresie pojawiły się w Polsce pierwsze sklepy europejskich sieci handlowych.  

W porównaniu z pozostałymi krajami Unii Europejskiej wysoki odsetek mieszkańców 
Polski mieszka na wsi (39 proc. populacji), gdzie dominującą formą handlu są sklepy 
tradycyjne. 

Szybkiemu rozwojowi NKD towarzyszy spadek liczby sklepów tradycyjnych. 
W latach 1995 - 2006 powstało w Polsce 3 000 sklepów wielkopowierzchniowych. 
W analogicznym okresie liczba sklepów ogólnospoŜywczych spadła o 11 000 
(9 proc.). Dotychczas najszybciej rozwijał się kanał hipermarketów i sklepów 
dyskontowych.  

W segmencie supermarketów widoczny jest rozwój polskich sieci handlowych, 
a w roku 2007 spodziewany jest dalszy rozwój tego kanału spowodowany 
m.in. nowymi inwestycjami polskich operatorów.  

Udział NKD w handlu detalicznym w Polsce jest wciąŜ niŜszy niŜ w innych 
krajach europejskich, jednak dynamika zmian jest bardzo wysoka. W roku 2005 
sklepy w kanale nowoczesnym stanowiły mniej niŜ 3 proc. łącznej liczby sklepów, 
a realizowały około50 proc. sprzedaŜy detalicznej na rynku FMCG, w roku 2006 
udział ten wzrósł do 59 proc.. Wzrost udziału z 10 proc. do 50 proc. odbył się 
w okresie ostatnich 10 lat. W krajach Europy Zachodniej udział NKD w sprzedaŜy 
detalicznej wzrósł z poziomu 59 proc. do 87 proc.w okresie 20 lat (1985 - 2005). 

Dynamicznemu rozwojowi handlu w Polsce towarzyszy wzrost inwestycji. 
W latach 1994-2006 zainwestowano w branŜę ok. 20 miliardów USD, w tym 
ok. 85 proc. stanowiły inwestycje europejskich sieci handlowych. 

Wraz ze spadkiem liczby sklepów tradycyjnych została ograniczona  rola hurtu 
w dystrybucji FMCG. NKD przejęły funkcje tradycyjnie realizowane przez hurt. 
W odpowiedzi na rozwój NKD polskie firmy hurtowe odgrywają waŜną rolę 
w procesie konsolidacji handlu tradycyjnego. Konsolidacja odbywa się na trzech 
poziomach: konsolidacja pozioma pomiędzy hurtowniami, konsolidacja pionowa 
pomiędzy hurtowniami i sklepami, konsolidacja pozioma na poziomie detalu. 

Z uwagi na rozmiar rynku i strukturę demograficzną Polski koncentracja nie osiągnie  
w najbliŜszym czasie wartości średniej na poziomie innych krajów europejskich. 
NaleŜy jednak zauwaŜyć, Ŝe koncentracja handlu w poszczególnych polskich 
miastach i regionach jest na poziomie krajów europejskich. 
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2. Centra handlowe (CH) w Polsce 
 

Dynamiczny rozwój CH w Polsce jest wynikiem ekspansji europejskich sieci 
handlowych. Okresem najdynamiczniejszego rozwoju CH były lata 1998 - 1999. 
W okresie tym oddano do uŜytku 1 000 000 m² powierzchni handlowej w CH. W tej 
fazie rozwoju rynku powstawały w Polsce niewielkie CH, zwykle mieścił się w nich 
hipermarket, sklep DIY (market budowlany) oraz mała galeria handlowa. 

Powierzchnia handlowa w CH przypadająca na 1 000 mieszkańców jest w Polsce 
niŜsza od średniej europejskiej, jednak w największych miastach znacząco 
przekracza tę średnią. 

Po nasyceniu rynku największych miast powierzchnią handlową w latach 2007 
- 2008 przewidywana jest ekspansja CH w miastach o populacji 100 000-350 000 
mieszkańców.  

 

3. Nowoczesne Kanały Dystrybucji - główni gracze 
 

Na rynkach Europy Centralnej, szczególnie w Polsce, po raz pierwszy konkurowały 
ze sobą bezpośrednio sieci handlowe z Francji, Niemiec oraz Wielkiej Brytanii. 
WaŜną rolę w polskim handlu odgrywa równieŜ portugalska sieć Jeronimo Martins 
Dystrybucja. 

Spośród największych europejskich sieci handlowych działalności w Polsce 
nie prowadzi tylko niemiecka sieć sklepów dyskontowych Aldi. 

Obroty realizowane przez grupę czołowych dziesięciu sieci handlowych w Polsce 
rosną bardzo szybko, w latach 1996 - 2005 wzrosły dziesięciokrotnie. W tym samym 
okresie sprzedaŜ detaliczna wzrosła mniej niŜ trzykrotnie. 

Zmniejsza się natomiast liczba sieci handlowych prowadzących działalność 
w Polsce. Celem europejskich sieci handlowych jest bowiem osiągnięcie 
maksymalnego udziału w rynku i zajęcie pozycji lidera. JeŜeli celu tego nie udaje 
się osiągnąć, firmy wycofują się z rynku i koncentrują swoją działalność w innych 
regionach. W latach 2006 - 2007 decyzję o wycofaniu się z polskiego rynku podjęły 
sieci Ahold i Geant. 

Czołowe sieci handlowe w Polsce rozwijają się organicznie oraz w wyniku fuzji 
i przejęć. Otwierają nowe formaty sklepów, planują ekspansję w centrach duŜych 
miast i w mniejszych miejscowościach, rozwijają sprzedaŜ przez Internet. 

Po okresie dynamicznego rozwoju hipermarketów i sklepów dyskontowych 
prognozowany jest szybki rozwój kanału supermarketów, w którym silną 
pozycję zdąŜyły zdobyć polskie przedsiębiorstwa, m.in.: Piotr i Paweł, Bomi 
i Alma. 
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4. Fuzje i przejęcia 
 

Grupa czołowych firm umacnia swoją pozycję, rozwijając się organicznie oraz 
przejmując konkurentów. W 2006 roku miało miejsce kilka spektakularnych 
wydarzeń w branŜy, m.in.  Tesco, Carrefour i Real przejęły ok. 430 sklepów 
naleŜących do Ahold i Geant. 

Konsolidacja polskiego rynku odbywa się w wyniku działań realizowanych na dwóch 
płaszczyznach: 

• europejskie sieci handlowe przejmują konkurentów oraz rozwijają się 
organicznie, 

• postępuje konsolidacja pozioma i pionowa tradycyjnego handlu. 

 

Polski rynek jest rozdrobniony, a jego dalsza koncentracja pociągnie za sobą wzrost 
liczby fuzji i przejęć. 

 

 

5. Relacje z dostawcami 
 

Koncentracji rynku towarzyszy wzmocnienie pozycji negocjacyjnej sieci 
handlowych względem dostawców. Udział NKD w sprzedaŜy wybranych kategorii 
FMCG znacząco przekracza 50 proc.. 

Coraz częściej mali i średni producenci działający lokalnie nie są w stanie sprostać 
warunkom handlowym stawianym przez  sieci handlowe. Zjawisko to pogłębia 
konsolidację na poziomie produkcji i wspiera rozwój duŜych marek.  

Z drugiej strony współpraca z sieciami daje dostawcom pewność otrzymania 
zapłaty za dostarczony towar i moŜe być szansą dla producentów działających 
w skali lokalnej na osiągnięcie ogólnopolskiego zasięgu i eksport produktów. 
W roku 2006 eksport polskich produktów do sklepów Tesco w Wielkiej Brytanii 
osiągnął poziom 300 mln zł.  

Sieci handlowe działające w Polsce blisko współpracują z krajowymi 
producentami, 
90 proc. - 95 proc. asortymentu sprzedawanego przez czołowe sieci handlowe 
wyprodukowano w Polsce. 

NiŜszy niŜ w krajach Unii Europejskiej poziom koncentracji handlu w Polsce 
pociąga za sobą słabszą pozycję marek własnych, jednak przy obecnym tempie 
rozwoju NKD znaczenie marek własnych szybko wzrośnie.  

JuŜ na sześciu rynkach europejskich udział marek własnych w sprzedaŜy przekracza 
30 proc. (w ujęciu ilościowym), w tym na czterech największych: Wielka Brytania, 
Francja, Niemcy, Hiszpania. 
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6. Zatrudnienie w handlu 
 

Wraz z rozwojem handlu w Polsce rośnie zatrudnienie. W latach 1995 - 2005 
zatrudnienie w handlu wzrosło o 8 proc., gdy liczba pracujących w gospodarce 
spadła o 17 proc.. RównieŜ w 2006 roku zatrudnienie w handlu rosło szybciej, 
niŜ w całej gospodarce. 

W roku 1995 12 proc. wszystkich zatrudnionych pracowało w handlu, podczas gdy 
w roku 2005 juŜ 16 proc.. W innych krajach UE odsetek zatrudnionych w branŜy 
handlowej kształtuje się na podobnym poziomie. 

W sklepach pięciu największych sieci handlowych (Grupa Metro, Biedronka, 
Carrefour, Tesco, Auchan) zatrudnionych jest ok. 90 000 pracowników.  

Kobiety stanowią ponad połowę zatrudnionych w handlu i aŜ 67 proc. 
zatrudnionych w handlu detalicznym, znacznie więcej, niŜ wynosi średnia 
zatrudnienia kobiet w gospodarce. 

 

 

7. Relacje z pracownikami 
 

W ostatnich latach zmniejsza się liczba zwolnień z pracy „w drodze 
wypowiedzenia umowy przez zakład pracy”. Ten spadek widoczny jest w skali 
całej gospodarki oraz w branŜy handlowej, w której przypadki takich zwolnień 
zdarzają się relatywnie rzadziej niŜ w innych branŜach. 

Handel, budownictwo oraz ochrona zdrowia są branŜami gospodarki 
charakteryzującymi się najniŜszymi wynagrodzeniami, a wynagrodzenia 
w średnich i duŜych przedsiębiorstwach są wyŜsze niŜ w małych firmach. 

Dynamicznemu rozwoju handlu w latach 1995 - 2000 towarzyszył wzrost liczby 
pracowników poszkodowanych w wypadkach przy pracy. Pomimo to liczba 
poszkodowanych przypadająca na 1 000 zatrudnionych w handlu jest mniejsza 
niŜ w innych branŜach. 

Związki zawodowe działają w największych sieciach handlowych w Polsce: 
Tesco, Biedronka, Carrefour, Real, Auchan i Ahold.  

Największe utrudnienia dla działalności związkowej stawiane były przez sieci 
handlowe w pierwszej fazie rozwoju rynku (1995 - 2000), który charakteryzował 
się bardzo silną konkurencją. 
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ZASADY CENTRUM IM. ADAMA SMITHA 
 

� Źródłem bogactwa narodów jest praca. Adam Smith 

� Bóg, który dał nam Ŝycie, dał nam wolność. Tomasz Jefferson 

� Wolność jest najtańszą, najskuteczniejszą i najlepszą sztuką rządzenia  
i gospodarowania. Ferdynand Zweig 

� Wolność jest ochroną przed kontrolowaniem nas przez innych. Wymaga więc 
samokontroli, a przy tym poddania się wpływom religijnym i duchowym: 
edukacji, wiedzy, pomyślności. Wolność staje się w większym stopniu kwestią 
moralności niŜ polityki. Lord Acton 

� Rząd mądry i oszczędny, który nie pozwoli ludziom krzywdzić się wzajemnie, 
który pozostawi im swobodę rozwoju gospodarczego i doskonalenia się, który 
nie odbierze pracującym od ust chleba zapracowanego przez nich – oto 
definicja dobrego rządu, którego nam potrzeba, by szczęście było pełne. 
Tomasz Jefferson  

� Władza która nie istnieje dla wolności nie jest władzą tylko przemocą. 
Lord Acton 

� śaden człowiek nie ma więc prawa nie tylko zabierać cudzej pracy czy jej  
owoców, ale nawet dowolnie określać jej wartości. Mirosław Dzielski 

� Etyka stanowi jak najpowaŜniejszy czynnik ekonomiczny,  
często rozstrzygający. Feliks Koneczny 

� Gospodarka jest fenomenem społecznym, nie fizycznym. Gdyby politycy 
i ekonomiści przyjęli to do wiadomości, musieliby porzucić marzenia 
o moŜliwości pozytywnego wpływu na zjawiska gospodarcze. 
Krzysztof DzierŜawski 

� Ekonomista z Chicago uczy się jak funkcjonuje gospodarka, a nie jak ma być 
sterowana. James M. Buchanan 

� Niczyje Ŝycie ani mienie nie moŜe być bezpieczne, kiedy obraduje parlament.  
Alexis de Tocqueville 

� W Polsce władza wkracza w Ŝycie gospodarcze bezustannie i na kaŜdym 
kroku. Polska ponosi dzięki temu straty, sięgające zawrotnych sum, z roku na 
rok, co dzień, co godzina. Bez przerwy płynie około nas strumień bogactwa.  
Adam Heydel 

� Nie ma dobrych podatków, są tylko mniej złe. Jan Baptysta Say 

� Z jedynego systemu nie wydobędziemy się długo: ze słonecznego. 
Stanisław Jerzy Lec 






