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Synopsis. Dokonano analizy uwarunkowañ rozwoju sklepów dyskontowych i convenience w Polsce. Na podsta-
wie wyników stwierdzono, ¿e kluczowy wp³yw na rozwój tych placówek w ostatnich latach mia³y:  globalizacja i
internacjonalizacja gospodarki, zmiany zachowañ konsumentów, procesy konsolidacyjne, zmiany jako�ciowe w
technologii sprzeda¿y i ofercie asortymentowej, szybka reakcja na potrzeby konsumentów i szczególnie zauwa-
¿alne w przypadku sklepów dyskontowych � pog³êbiaj¹ce siê obecnie w Polsce spowolnienie gospodarcze, bêd¹ce
skutkiem miêdzynarodowego kryzysu gospodarczego.

Wstêp
Dynamika handlu przyczyni³a siê do powstania na terenie Polski w latach 90. nowych form

sprzeda¿y, np. wielkopowierzchniowych przedsiêbiorstw handlowych, takich jak: supermarkety,
hipermarkety, nowoczesne centra handlowe oraz sklepy dyskontowe. Natomiast w ostatnich la-
tach wprowadzono tak¿e formu³ê convenience.

Celem niniejszej pracy by³a analiza uwarunkowañ niezwykle dynamicznego rozwoju  w ostat-
nich latach w Polsce sklepów dyskontowych i typu convenience. W pracy dokonano analizy
zmian zachodz¹cych w sektorze handlu detalicznego w latach 2005-2010, ze szczególnym uwzglêd-
nieniem handlu artyku³ami spo¿ywczymi w tych nowoczesnych placówkach handlowych. Zapre-
zentowano te¿ prognozy dla tego segmentu do 2012 roku.

Metodyka badañ
Podjête w ramach tej pracy badania swoim zakresem obejmuj¹ polski sektor handlu detaliczne-

go. Analizê uwarunkowañ wybranych placówek handlowych przeprowadzono w odniesieniu do
charakterystyki spo¿ywczego rynku detalicznego, na podstawie badañ wtórnych, tj. publikowa-
nych danych oraz raportu firmy PMR Ltd. pt. Handel detaliczny artyku³ami spo¿ywczymi w Polsce
2009. �Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2010-2012� [2009]. Wed³ug PMR Ltd. sformu³owa-
nie �artyku³y spo¿ywcze� oznacza produkty ¿ywno�ciowe i przemys³owe, bêd¹ce w ofercie sprze-
da¿y tego typu sklepów. Do pe³nej analizy wykorzystano te¿ wyniki badañ The Nielsen Company,
pt. �Polish retail market analysis�, a tak¿e publikowane dane firmy Euromonitor International, GfK
Polonia, GUS oraz innych (prasa fachowa oraz literatura z przedmiotu badañ).

Charakterystyka handlu detalicznego w Polsce
Na pocz¹tku XXI wieku w Polsce nastêpowa³o powolne nasycenie rynku hipermarketami, szczegól-

nie w du¿ych miastach. Dodatkowo trudna sytuacja gospodarcza nie sprzyja³a wielkopowierzchnio-
wym, ale tak¿e tym najmniejszym, rodzinnym sklepom [Janov 2009]. Placówek tego formatu otwierano
mniej ni¿ w poprzednich latach, a powierzchnia nowo otwieranych by³a mniejsza. Odnotowano mniejsze
tempo rozwoju tych obiektów, ale wiêksz¹ dynamikê inwestycji kapita³u zagranicznego i powstawania
supermarketów, sklepów dyskontowych i tzw. sklepów convenience [Tul-Krzyszczuk 2009a].

Od kilku lat w handlu detalicznym w Polsce obserwuje siê utrzymuj¹cy  spadkowy trend liczby
miejsc sprzeda¿y. Wed³ug agencji Nielsen w roku 2008 liczba sklepów zmala³a ze 170 343 w 2007 r.
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o 5%, osi¹gaj¹c poziom 161 848 placówek. W kolejnym 2009 r. ponownie znacz¹co spad³a liczba
sklepów w Polsce � do 152 227 placówek (6%). Najwy¿szy spadek liczby placówek odnotowano w
przypadku sklepów spo¿ywczych i spo¿ywczo-przemys³owych. Od 2007 r. liczba sklepów spo¿yw-
czych spad³a o 17%, za� spo¿ywczo-przemys³owych o 19%. Liczba ma³ych sklepów dzia³aj¹cych w
tych dwóch segmentach zmala³a a¿ o 27%, podczas gdy �rednie sklepy zanotowa³y 1% spadek, a
du¿e przyrost rzêdu 8% [Sytuacja w handlu� 2010].

W�ród zamykanych sklepów dominuj¹ przede wszystkim obiekty najmniejsze (z jednym pra-
cownikiem i w³a�cicielem), które mog¹ zaoferowaæ bardzo w¹ski asortyment produktów. Gwa³tow-
ny spadek notuj¹ tak¿e sklepy z obs³ug¹ zza lady � od lat ro�nie udzia³ wygodniejszych sklepów,
z obs³ug¹ mieszan¹ (np. w dyskontach, sklepach convenience). Zamykane s¹ przede wszystkim
sklepy z jedn¹ kas¹, ro�nie natomiast udzia³ sklepów z dwiema kasami, zapewniaj¹cych spraw-
niejsz¹ obs³ugê klientów. Wyra�nie wyd³u¿aj¹ siê godziny otwarcia sklepów, a zamykane placówki
to przede wszystkim te otwarte najkrócej (do 10 godzin dziennie).

Wybrane uwarunkowania rozwoju sklepów dyskontowych
Wed³ug PMR Ltd. warto�æ sprzeda¿y ca³ego segmentu sklepów dyskontowych w Polsce w 2008

roku wynios³a 17,2 mld z³, co stanowi³o ok. 7,7% ca³ej detalicznej sprzeda¿y spo¿ywczej. Zgodnie z
szacunkami firmy, w 2009 roku sprzeda¿ w tym kanale wzros³a do ok. 20,4 mld z³ (tab. 1), za� ich udzia³
w handlu spo¿ywczym do 9,1% [Handel detaliczny� 2009]. Natomiast firma Euromonitor Internatio-
nal szacuje, ¿e w 2010 r. ³¹czne przychody dyskontów maj¹ osi¹gn¹æ warto�æ do 21,6 mld z³. W
kolejnym 2012 r. przychody maj¹ wynosiæ ju¿ 25,7 mld z³, a w 2014 nawet ok. 30 mld z³ [Stêpieñ 2010a].

Sklepy dyskontowe (dyskonty), to obiekty o powierzchni 300-1000 m2, sprzedaj¹ce standardo-
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we artyku³y po obni¿onych cenach, akceptuj¹c ni¿sze mar¿e. Sklepy te charakteryzuj¹ siê minimal-
nym wyposa¿eniem i nielicznym personelem zajmuj¹cym siê g³ównie prac¹ przy kasie i uzupe³nia-
niem zapasów w sali sprzeda¿owej. Punkty te maj¹ ni¿sze ceny, ni¿szy status i �wiadcz¹ mniejsz¹
liczbê us³ug, ale dziêki temu osi¹gaj¹ ni¿sze koszty eksploatacyjne realizuj¹c w ten sposób wiêksz¹
sprzeda¿ [Tul-Krzyszczuk 2009b]. Wystrój palcówki dyskontowej jest prosty, a towary sprzedawa-
ne s¹ z opakowañ zbiorczych ustawionych na pó³kach lub bezpo�rednio z palety. Asortyment
podstawowych produktów jest zawê¿ony zwykle  do 1-2 tys., ograniczony m.in. do tzw. ¿ywno�ci
wygodnej lub paczkowanej i trwa³ej, z których wiêkszo�æ stanowi¹ marki w³asne produkowane na
zlecenie sieci (in. handlowe) i stanowi¹ czêsto ok. 60% ca³kowitych obrotów w sklepie. Wreszcie
atrakcyjne opakowania i polityka cenowa stanowi¹ istotny bodziec do zakupu du¿ych partii jedno-
rodnych towarów. Z zwi¹zku z czym obroty sklepów dyskontowych cechuj¹ siê du¿¹ szybko�ci¹ i
niskim poziomem �wiadczonych us³ug [Górski, 2007, Pasternak 2009, Tul-Krzyszczuk 2009b].

Pierwsze sklepy dyskontowe zosta³y otwarte w Polsce 1992 roku, dziêki inwestycjom zagra-
nicznych spó³ek: norweskiej Rema i belgijskiego Globi. Przyczyni³y siê one do powstania super-
marketów typu soft discount (tj. miêkkiego dyskonta), które oferowa³y w swej sprzeda¿y rozszerzo-
ny asortyment towarów ¿ywno�ciowych, wzbogacony o artyku³y nie¿ywno�ciowe czêstego zakupu,
po umiarkowanie niskich cenach. Lata dziewiêædziesi¹te okaza³y siê prze³omowym okresem dla
rozwoju tych placówek. Wówczas ukszta³towa³o siê kilka znacz¹cych sieci dyskontowych, jak np.:
Rema 1000, Globi, Tip Discount i Biedronka. Obecnie do g³ównych liderów w tym segmencie
zalicza siê takie sieci, jak: Biedronka, Stokrotka, Lidl, Netto, Aldi i Schlecker [Tul-Krzyszczuk 2009b].
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W szczególnym okresie, kiedy konsumenci poszukuj¹ tañszych produktów, dyskonty prze¿y-
waj¹ rozkwit, przy miêdzynarodowym kryzysie finansowym notuj¹ rekordowe wyniki sprzeda¿y.
Jak podaje Nielsen, udzia³ dyskontów w wydatkach na ¿ywno�æ w roku 2008 zwiêkszy³ siê do
13,2% � w ten sposób zrówna³y siê one znaczeniowo z hipermarketami. Wolniej rós³ ich udzia³ dla
kategorii chemicznych (10,1%). Kana³y nowoczesne zaczynaj¹ odgrywaæ wiêksz¹ rolê w�ród go-
spodarstw wiejskich lub emerytów. Coraz czê�ciej te osoby wybieraj¹ jako miejsce zakupów dys-
konty [Chojnacka 2010, Emeryci najchêtniej� 2010]. Z ostatniego raportu GUS wynika równie¿, ¿e
Polscy klienci coraz czê�ciej siêgaj¹ po tañsze, niemarkowe produkty ze sklepów dyskontowych
(tj. marki handlowe sieci). Zamiana produktów markowych na te z dyskontów mo¿e przynie�æ
nawet 20-30% oszczêdno�ci na podstawowych zakupach. Polacy nie kupuj¹ wiêc mniej ¿ywno�ci,
ale czê�ciej patrz¹ na jej ceny i wybieraj¹ tañsze artyku³y [Stêpieñ 2010b].

Wed³ug badañ Nielsena, Polscy konsumenci deklaruj¹, ¿e robi¹ zakupy w dyskontach a¿ 10 razy w
miesi¹cu, czyli �rednio raz na 3 dni. To i tak dwa razy czê�ciej ni¿ w przypadku hipermarketów [Zaremba
2010]. Natomiast portal www.dlahandlu.pl wskazuje, ¿e g³ównym powodem wyboru przez klienta sklepu
dyskontowego jest lokalizacja i cena. Dobra lokalizacja przyci¹ga do tych sklepów 40% klientów, za� na
ceny zwraca uwagê 41% kupuj¹cych. Ponadto, 17% respondentów uwa¿a, ¿e w dyskontach znajduje
produkty, które maj¹ dobr¹ jako�æ za dobr¹ cenê, natomiast 16%, ¿e s¹ tam niskie ceny dla wiêkszo�ci
produktów i ¿e odbywaj¹ siê tam atrakcyjne promocje (8%) [Lokalizacja i ceny� 2009].

W ostatnim czasie w Polsce przybywa wiele nowych tego typu placówek. Obecnie funkcjonuje
ok. 2100 dyskontów, a w ci¹gu ostatniego roku ich liczba wzros³a o oko³o 10%. Gdy inne sklepy
narzekaj¹ na spadki przychodów, wszystkie sieci dyskontowe obecne na polskim rynku planuj¹
dalszy rozwój. Zawdziêczaj¹ one swój sukces sprzeda¿y produktów pod markami w³asnymi, które
przestaj¹ byæ postrzegane jako wyroby niskiej jako�ci [Stêpieñ 2010a]. Jednocze�nie potencja³
rozwoju dyskontów w Polsce jest wci¹¿ bardzo du¿y. Pod wzglêdem liczby placówek przypadaj¹cej
na jednego mieszkañca zajmujemy jedno z ostatnich miejsc w Europie. Obecnie na milion mieszkañ-
ców przypada w Polsce ok. 50 dyskontów, podczas gdy w Hiszpanii � 80 placówek [Zaremba 2010].

Ich si³a na rynku jest coraz wiêksza. Biedronka to ju¿ lider w�ród detalistów (z 78% udzia³em w
segmencie dyskontów wed³g analiz PMR), z prawie 30% powiêkszon¹ wielko�ci¹ sprzeda¿y w 2009
r., (w stosunku do 2008 r.), siêgaj¹c¹ blisko 16 mld z³. Firmie uda³o siê otworzyæ 163 nowe sklepy. Z
koñcem 2009 roku w ca³ym kraju funkcjonowa³o 1466 sklepów nale¿¹cych do sieci Biedronka. Do
koñca 2012 r. Biedronka chce otworzyæ ponad pó³ tysi¹ca sklepów, inwestuj¹c co roku ponad
miliard z³otych [www.biedronka.pl]. Wed³ug PMR, do pozosta³ych sieci licz¹cych siê w tej grupie
zalicza siê: Lidl � z 12,3% udzia³em, Netto � 8,5% i Aldi � z 1,2% udzia³em w tym segmencie.

Wed³ug licznych doniesieñ swój sukces sklepy dyskontowe zawdziêczaj¹ dziêki: oryginalnej
koncepcji marketingowej i niepowtarzalnej formule produktu i sklepu (tj. specyficzna powierzchnia
sklepów, asortyment, ceny, rola marki w³asnej oraz zakres us³ug dodatkowych), pozycjonowaniu cen
(tj. wyrazista ró¿nica cenowa miêdzy nimi a sklepami wielkopowierzchniowymi i tradycyjnymi), rozpo-
znawalnej i identyfikowanej z sieci¹ marce w³asnej (handlowej), ³atwo�ci internacjonalizacji strategii,
znajomo�ci zachowañ swoich klientów, �przyzwoleniu klienta dla formatu sklepu� (marki handlowej,
zawê¿onego asortymentu oraz obs³ugi), globalnemu dzia³aniu sieci i mo¿liwo�ciom wykorzystania
franchisingu, niepowtarzalnej wiedzy (know-how) oraz kompetencji menad¿erów [Domañski 2005].

Wybrane uwarunkowania rozwoju sklepów typu convenience
Placówki typu convenience (in. sklepy wygodne, convenience store), to ma³e, ale d³u¿ej otwar-

te punkty sprzeda¿y lub sklepy o powierzchni poni¿ej 300 m2, zwykle zlokalizowane przy ruchli-
wych drogach, na stacjach benzynowych lub w hotelach. S¹ to miejsca przeznaczone do szybkich,
uzupe³niaj¹cych zakupów. Oferuj¹ w¹ski asortyment produktów ¿ywno�ciowych i napojów (zwy-
kle 1-2 produkty w danej kategorii), najczê�ciej szybko rotuj¹cych, ze znacz¹cym udzia³em produk-
tów �wie¿ych i garma¿eryjnych, napojów alkoholowych i bezalkoholowych, artyku³ów kosmetycz-
nych i drogeryjnych, gazet, czasopism i wyrobów tytoniowych [Tul-Krzyszczuk 2009b, Handel
detaliczny� 2009]. W ofercie asortymentowej tego typu sklepów znajduj¹ siê takie kategorie, jak:
s³odycze i przek¹ski, soki, napoje, nabia³, d¿emy, konfitury, kawy, herbaty, pieczywo, dania gotowe,
mro¿onki, owoce i warzywa, przyprawy, sosy, przetwory, desery, miêsa i wêdliny pakowane, arty-
ku³y przemys³owe, kosmetyki i produkty higieniczne oraz inne [Wendland 2009].
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Sprzeda¿ wygodn¹ w Polsce reprezentuj¹, m.in. takie sieci, jak: ̄ abka, abc, Groszek i SPAR.
Wed³ug PMR sieci sklepów typu convenience zanotowa³y w 2009 r. najwiêkszy wzrost sprzeda¿y
� warto�æ tego segmentu wzros³a o ok. 21%. By³o to spowodowane dynamicznym rozwojem trzech
dominuj¹cych graczy � sieci abc, ¯abka i Groszek, które  powiêkszy³y siê ³¹cznie o ponad 1000
placówek i na koniec 2009 r. dysponowa³y oko³o 6800 punktami sprzeda¿y [Szewczyk 2010]. W
roku 2009 najwiêkszy udzia³ w tym segmencie pod wzglêdem warto�ci sprzeda¿y osi¹gnê³a sieæ abc
(47,7% udzia³). Na drugim miejscu uplasowa³a siê ̄ abka (23,7%), za� na trzecim Groszek (20%). Do
pozosta³ych sieci nale¿a³o 8,7% rynku [Handel detaliczny� 2009].

Wed³ug danych agencji badawczej Nielsen liczba tych placówek osi¹gnê³a wzrost na poziomie ok.
7%, z 9 843 w roku 2007 do 10 498 w roku 2009 [Sytuacja w handlu � 2010]. W ostatnim roku przyby³o
259 sklepów. Sama sieæ ̄ abka powiêkszy³a siê w 2009 r. o 200 placówek, daj¹c ponad 2150 sklepów. W
2010 roku operator planuje otwarcie kolejnych 250 punktów [Sklepy convenience� 2010] .

O ile liczba sklepów wygodnych w naszym kraju systematycznie ro�nie o tyle udzia³ warto�ciowy
tego typu placówek w 2009 roku w sprzeda¿y artyku³ów ¿ywno�ciowych spad³a o 0,8 procent. Wg
danych agencji Nielsen w 2007 r. udzia³ ten wynosi³ 9,1%, a w 2008 r. wzrós³ do poziomu 9,5%. Niestety
wraz ze spowolnieniem gospodarczym, które dotknê³o nasz rynek w 2009 r. warto�æ ¿ywno�ci sprzeda-
nej w placówkach convenience spad³a do 8,7% udzia³u w rynku [Sklepy convenience� 2010].

Trend convenience dotyczy nie tylko produktów. To równie¿ sposób obs³ugi � szybki, ³atwy i
oczywi�cie wygodny. O ich sukcesie decyduje w³a�ciwa lokalizacja (�tu¿ za rogiem�) ³atwy dostêp
dziêki d³ugim godzinom otwarcia, równie¿ w �wiêta i niedziele. To dlatego coraz wiêkszego znaczenia
nabieraj¹ osiedlowe sklepy, kioski i ca³odobowe sklepy na stacjach paliw. Do ich rozwoju przyczynia siê
m.in. zmieniaj¹cy siê styl ¿ycia spo³eczeñstwa. Coraz bardziej cenimy sobie mo¿liwo�æ szybkich i wy-
godnych zakupów, bez konieczno�ci tracenia czasu w marketach. Convenience  w jêzyku angielskim
oznacza wygodê, dlatego placówki te s¹ odpowiedzi¹ na potrzeby nabywców, którzy szukaj¹ sposo-
bów na u³atwienie sobie ¿ycia, zaoszczêdzenie cennego czasu. Ogromn¹ rolê odgrywa te¿ sposób
dokonywania zakupów � samoobs³uga po³¹czona z pomoc¹ sprzedawcy [Czarkowska i Bub 2006].

Sklepy tego typu s¹ podobne do ma³ych supermarketów (tj. s¹ zwykle samoobs³ugowe, o
podobnej powierzchni). Inna jest jednak grupa docelowa klientów, poniewa¿ te obiekty nie s¹
miejscem realizacji du¿ych zakupów [Handel detaliczny� 2009]. Obecnie, typowy konsument pro-
duktów convenience to mê¿czyzna po czterdziestce. Jednak wed³ug badañ socjologicznych obraz
ten wyra�nie zmieni siê do roku 2020. Obecni m³odzi konsumenci, wychowani w �erze wygody� i
maj¹cy wprawê w robieniu zakupów w stylu convenience, nie zmieni¹ ju¿ swoich przyzwyczajeñ w
starszym wieku. Na rozwój sklepów �wygodnych� bardzo du¿y wp³yw ma tak¿e wzrastaj¹ca liczba
jednoosobowych gospodarstw domowych (tzw. �singli�). Wed³ug danych GUS, w 2030 roku jed-
noosobowe gospodarstwa domowe bêd¹ stanowiæ prawie 34% wszystkich gospodarstw (obecnie
stanowi¹ ok. 26%) [Czarkowska i Bub 2006].

Przyk³adem tego typu sklepów s¹ placówki Carrefour 5 minut funkcjonuj¹ce przy stacjach
benzynowych BP. �rednia powierzchnia sklepu przy stacji benzynowej BP, który sprzedaje oko³o
2500 produktów (oko³o 2000 pozamotoryzacyjnych) to 150-200 m2. Natomiast sklepy pod mark¹ 5
minut, oparte s¹ na koncepcie sklepu osiedlowego, z bogatym asortymentem produktów spo¿yw-
czych i przemys³owych (oferuj¹ ok. 1000 produktów spo¿ywczych wiêcej). Obecnie projekt jest
jeszcze w fazie testowej. Podobny eksperyment realizuj¹ te¿ wspólnie koncern paliwowy Shell i
sieæ detaliczna Piotr i Pawe³. Trzy sklepy Piotr i Pawe³ Express dzia³aj¹ na stacjach benzynowych
Shell ju¿ od pa�dziernika 2008 r. i by³y testowane do koñca roku 2009 [Wendland 2009].

Wnioski
Na podstawie przeprowadzonej analizy mo¿na wysun¹æ nastêpuj¹ce wnioski:

1. Na intensywny rozwój sklepów dyskontowych i convenience w Polsce mia³y wp³yw przede
wszystkim: internacjonalizacja i globalizacja gospodarki, globalne dzia³ania sieci i mo¿liwo�ci
wykorzystania franchisingu, zmiany zachowañ konsumentów (stylu ¿ycia) oraz konsolidacja
w�ród uczestników rynku.

2. Podobnie do rozwoju tych segmentów w naszym kraju przyczyni³y siê: lokalizacja i ³atwo�æ
dostêpu, wielko�æ i organizacja placówki � sklepy ma³e, nowoczesne, wygodne i dostosowane
do potrzeb konsumenta, oraz coraz szersza oferta tañszych marek handlowych sieci, które
przestaj¹ byæ postrzegane jako wyroby niskiej jako�ci.
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3. Do rozwoju sklepów dyskontowych przyczyni³o siê tak¿e pog³êbiaj¹ce siê obecnie w Polsce
spowolnienie gospodarcze.

4. Ze wzglêdu na specyfikê polskiego rynku, potrzeb konsumentów i demografii, sklepy ma³ofor-
matowe pozostan¹ zawsze czê�ci¹ handlu w Polsce.
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Summary
In this paper there were presented analyzes of determinants of the development of discount and convenience

stores in Poland. On the basis of the results found that a key influence on the development of these institutions
have in recent years: globalization and internationalization of the economy, changing consumer behavior,
consolidation processes, qualitative change in technology sales and offer product range, quick response to
consumer demands and particularly noticeable in the case of discount stores � out of a deepening economic
slowdown in Poland, as a result of the international economic crisis.
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