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Edward Maleszyk
Instytut Rynku Wewn´trznego i Konsumpcji – Warszawa

Logistyka w handlu dyskontowym
W ostatnich latach odnotowujemy dynamiczny rozwój dwóch podstawowych
form handlu dyskontowego w naszym
kraju, tj. sklepów dyskontowych i magazynów pó∏hurtowych cash and carry.
Rozwój ten jest spowodowany przede
wszystkim niskim poziomem popytu
konsumpcyjnego, przy jednoczesnym
preferowaniu przez coraz wi´kszà grup´ nabywców zakupów towarów po obni˝onych cenach. Notowany ostatnio
Êrednioroczny przyrost 150 sklepów
dyskontowych Êwiadczy o du˝ej dynamice ich rozwoju, wyprzedzajàcà nawet
rozwój hipermarketów i supermarketów. Zwi´kszajà si´ równie˝ w przyspieszonym tempie przychody sklepów dyskontowych i ich udzia∏ w rynku artyku∏ów ˝ywnoÊciowych (z 3,5% w 1997 do
7% w 2002 r.). Eksperci podkreÊlajà, ˝e
po przyspieszonym rozwoju hipermarketów i supermarketów zaczyna si´ era
sklepów dyskontowych. Sieci sklepów
dyskontowych czerpià bowiem si∏´ z niskich cen i efektywnej organizacji, a tak˝e swojego potencja∏u wykorzystujàc
efekt synergii, powodujàcy wzrost lojalnych klientów.
Istotnà cechà handlu dyskontowego,
wyró˝niajàcà go na tle innych form handlu, jest zaoferowanie nabywcom pewnej ograniczonej ale kompleksowej
oferty towarowej, po stale obni˝onym
poziomie cen i przy zredukowanej obs∏udze nabywców. Niski poziom cen, jako programowo najwa˝niejszy instrument konkurowania i oddzia∏ywania
sieci dyskontowych na rynek, wymaga
dzia∏aƒ racjonalizujàcych koszty dystrybucji. Ich redukcj´ w sklepach dyskontowych osiàga si´ nie tylko dzi´ki zredukowanej do minimum obs∏udze nabywców (stosujàc samoobs∏ug´), ale
przede wszystkim sprawnej logistyce
i ró˝nych oszcz´dnoÊciach w toku przep∏ywu towarów oraz rotacji ich niezb´dnych zapasów. Istotnà zatem rol´
w racjonalizacji kosztów i obni˝aniu
poziomu cen w sieciach dyskontowych
spe∏niajà procesy obs∏ugi logistycznej.
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W badaniach Instytutu Rynku Wewn´trznego i Konsumpcji z 2003 roku
nad uwarunkowaniami, organizacjà
i kierunkami rozwoju sklepów dyskontowych w Polsce, zwrócono szczególnà
uwag´ na zagadnienia wyboru êróde∏
zaopatrzenia i podstaw logistyki sieci
dyskontowych, jako komponenta zintegrowanych dzia∏aƒ w ramach strategii
marketingowych. Badaniami obj´to reprezentatywnà grup´ sieci sklepów
dyskontowych ogólnospo˝ywczych,
odzie˝owych i obuwniczych1.
Zanim przystàpimy do zrelacjonowania wyników badaƒ, celowà jest charakterystyka polskiego rynku dyskonterów (sklepów dyskontowych). Na
rynku artyku∏ów ˝ywnoÊciowych funkcjonuje aktualnie szeÊç znaczàcych
sieci dyskontowych: Biedronka (nale˝àca do koncernu portugalskiego Jeronimo Martins Dystrybucja), Plus Discount (koncern niemiecki Tengelmann),
sklepy dyskontowe S (nale˝àce do
spó∏dzielni spo˝ywców „Spo∏em”
zrzeszonych w Krajowym Zwiàzku Rewizyjnym Spó∏dzielni Spo˝ywców), Leader Price (Casino DT), Netto i Lidl.
Charakteryzujà si´ zró˝nicowanym potencja∏em sieciowym, co przedstawiono na rys. 1. Choç rynek dyskonterów
ogólnospo˝ywczych jest ju˝ wyraênie
ukszta∏towany, podlega dalszym dynamicznym zmianom. Przewiduje si´ bowiem, ˝e w ciàgu kilku lat nastàpi podwojenie dotychczasowego stanu
sklepów dyskontowych ogólnospo˝ywczych (do 2500) nale˝àcych do
g∏ównych ich operatorów. Natomiast
na rynku artyku∏ów nie˝ywnoÊciowych
dopiero zacz´∏y kszta∏towaç si´ sieci
dyskontowe obuwnicze i odzie˝owe
(rys. 1). Nale˝y przypuszczaç, ˝e ta forma handlu znajdzie nowe nisze rynkowe i obejmie inne bran˝e, np. meble,
artyku∏y elektrotechniczne i elektroniczne, sportowe, ksià˝ki i zabawki
itp., w miar´ ró˝nicowania si´ popytu
i wzrostu zainteresowania nià ze strony konsumenta.

E. Maleszyk, Handel dyskontowy w Polsce. IRWiK, Warszawa 2003.
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Obs∏uga logistyczna sklepów dyskontowych ogólnospo˝ywczych jest
podporzàdkowana wa˝nym dla nich
celom w zakresie zapewnienia ciàg∏oÊci zaopatrzenia i stabilizacji oferty
asortymentowo-cenowej. Operatorzy
sieci dyskontowych ogólnospo˝ywczych podejmujà w zwiàzku z tym ró˝norodne dzia∏ania usprawniajàce przep∏yw towarów i rytmik´ dostaw oraz
racjonalizujàce poziom zapasów towarowych. Dà˝y si´ do optymalizacji liczby solidnych. Wybór dostawców jest
uzale˝niony od szeregu czynników,
a przede wszystkim od atrakcyjnoÊci
cen na dostarczane towary, wysokiej
sprawnoÊci dostaw, atrakcyjnych i poszukiwanych towarów w ofercie dostawcy, znaczàcego jego udzia∏u
w kosztach promocji oraz partnerskiego z nim uk∏adu powiàzaƒ we wspó∏pracy. S∏u˝y temu na ogó∏ dobrze zorganizowane w∏asne zaplecze logistyczne sieci dyskontowych, w postaci
centrów dystrybucyjnych lub us∏ug logistycznych. Jest ono nastawione na
kompleksowà obs∏ug´ w∏asnej sieci
dyskontowej, a cz´sto równie˝ i innych odbiorców detalicznych. Usprawnieniu przep∏ywów towarowych sprzyja centralizacja sk∏adania zamówieƒ
przez poszczególne sklepy dyskontowe w centrum dystrybucyjnym (logistycznym) danego operatora sieci dyskontowej. Trzeba zaznaczyç, ˝e coraz
wi´kszy udzia∏ w dostawach majà zakupy bezpoÊrednio u producentów.
Udzia∏ ten jest uzale˝niony od zasi´gu
dzia∏ania sieci dyskontowej i mo˝liwoÊci centralizacji sk∏adania zamówieƒ
w centrum dystrybucyjnym (logistycznym) tej sieci.
Dla usprawnienia dostaw i racjonalizacji zapasów w poszczególnych dyskonterach wykorzystywane sà ró˝norodne narz´dzia logistyki. Skal´ i zakres wykorzystania tych narz´dzi
przedstawiono w tab. 1.
Zwraca uwag´ fakt, ˝e podstawowe
narz´dzia logistyki, jak okodowanie to-
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Obuwie

Artyku∏y ˝ywnoÊciowe
i nie˝ywnoÊciowe
cz´stego zakupu

Landshud – CCN (300 s)
Ambra (230 s)
Multisoft – Max and Max (150 s)
Andre Polska – But Hala (25 s)

Jeronimo Martins Dystrybucja –
Biedronka (638 s, 290,0 tys.m2)
Plus Discount (137 s, 77 tys.m2)
„Spo∏em” KZRSS – Sklepy “S” (125 s, 21 tys.m2)
Leader Price (106 s, 77 tys.m2)
Netto (62 s, 39 tys.m2)
Edeka – E-Discount (44 s, 23 tys.m2)1/
DRD – Food Emporium – Rema 1000 (42 s, 20 tys.m2)2/
Lidl (36 s, 36 tys.m2)

Odzie˝

SNC (180 s)
Joker S.c. – Polskie Sklepy
Odzie˝owe Cenowa
Bomba (120 s)
TXT (5 s)

Przy nazwach operatorów sieci podano liczb´ sklepów dyskontowych (s) i ich ∏àcznà powierzchni´ sprzeda˝owà wed∏ug stanu na koniec 2002 roku.
1/
2/

3/

Sieç sprzedana na poczàtku 2003 roku spó∏ce polskiej Rojal Markety.
Nowy (od 2003 r.) w∏aÊciciel sieci Rema 1000 DRD Food Emporium zamierza jà przekszta∏ciç na dwie odr´bne sieci, w tym jednà zwiàzanà z centrum logistycznym firmy
Re Gross funkcjonujàcà na zasadach franczyzy pod nazwà „Twój Sklep”.
Sklep uruchomiony w paêdzierniku 2003 roku.

Meble

Walter Möbel – Skonto (1 s)3/

Rys. 1. G∏ówni operatorzy sieci dyskontowych w Polsce. èród∏o: badania w∏asne

warów kodami kreskowymi oraz elektroniczne kasy i czytniki nie sà dominujàcymi instrumentami, zw∏aszcza w sieci dyskontowej spó∏dzielczoÊci spo˝ywców. Równie˝ zbyt ma∏a jest skala wykorzystania elektronicznej wymiany informacji (systemu EDI), która determinuje stosowanie informatycznych systemów operacyjnych, zwiàzanych
z przep∏ywem towarów i p∏atnoÊci.
Trzeba podkreÊliç, ˝e w badanych sieciach dyskontowych nie wykorzystywa-

no w ogóle systemów powszechnie stosowanych w krajach rozwini´tych, takich jak efektywnej obs∏ugi klienta
(ECR), czy zintegrowanych ∏aƒcuchów
dostaw (SCM). Systemy te pozwalajà na
znaczàcà redukcj´ kosztów dystrybucji,
co jest szczególnie istotne dla sieci dyskontowych, które realizujà strategie
przywództwa kosztowego.
Natomiast w zaopatrzeniu sieci dyskontowych odzie˝owych i obuwniczych zdecydowanie przewa˝ajàcy

udzia∏ majà dostawy bezpoÊrednie od
producentów (dominujàce równie˝
w sieciach dyskontowych ogólnospo˝ywczych o zasi´gu ogólnokrajowym).
Wywiera to korzystny wp∏yw na negocjowanie warunków dostaw towarów
szczególnie poszukiwanych przez sieci
dyskontowe, a w tym sprzyja obni˝aniu cen i kosztów zakupu. Dà˝y si´
przy tym do ograniczenia liczby dostawców i nawiàzania z nimi partnerskiej wspó∏pracy, co stanowi zalà˝ek

Tab. 1. Skala wykorzystania narz´dzi logistyki w sieciach dyskontowych ogólnospo˝ywczych

Skala wykorzystania narz´dzi
Rodzaje narz´dzi

powszechna
(ponad 50%)

znaczàca
(od 21 do 50%)

Okodowanie towarów (kodami kreskowymi)

+

+

Elektroniczne kasy i czytniki

+

+

Elektroniczna wymiana informacji (system EDI)
Stosowanie informatycznych systemów operacyjnych zwiàzanych
z przep∏ywem towarów i p∏atnoÊci, w tym systemy w∏asne, dotyczàce:
– ca∏ego procesu dystrybucji (tj. zamówieƒ, zarzàdzania zapasami, obs∏ugi
odbiorców)
– zarzàdzania zapasami wewnàtrz przedsi´biorstwa

+

+

ma∏a
(do 20%)

+

+

1/ Znakiem „+” zaznaczono skal´ wykorzystania: w sieciach dyskontowych z kapita∏em zagranicznym jest ona wy˝sza, ni˝ w rodzimych sklepach dyskontowych – „Spo∏em”.
èród∏o: badania w∏asne
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Tab. 2. Skala wykorzystania narz´dzi logistyki w sieciach dyskontowych odzie˝owych i obuwniczych

Sieci dyskontowe:
odzie˝owe

obuwnicze

skala wykorzystania narz´dzi
Rodzaje narz´dzi

powszechna
(ponad 50%)

znaczàca
(od 21 do 50%)

powszechna
(ponad 50%)

Okodowanie towarów (kodami kreskowymi)

+

+

Elektroniczne kody i czytniki

+

+

Elektroniczna wymiana informacji (system EDI)

+

+

Stosowanie informatycznych systemów operacyjnych
zwiàzanych z przep∏ywem towarów i p∏atnoÊci

+

+

w tym: a) system zintegrowanych ∏aƒcuchów
dostaw – SCM

+

b) w∏asne systemy dotyczàce:
– ca∏ego procesu dystrybucji (tj. zamówieƒ,
zarzàdzania zapasami, obs∏ugi odbiorców)
– zarzàdzania zapasami wewnàtrz
przedsi´biorstwa

znaczàca
(od 21 do 50%)

+
+

Znakiem „+” zaznaczono skal´ wykorzystania
èród∏o: badania w∏asne

zintegrowanych dzia∏aƒ w ramach marketingu partnerskiego. O wyborze dostawców decydujà przede wszystkim:
partnerski uk∏ad wspó∏pracy, atrakcyjne ceny na dostarczane towary i wysoka sprawnoÊç dostaw. Hierarchia wa˝noÊci

wymienionych czynników jest wi´c nieco inna ni˝ w sieciach dyskontowych ogólnospo˝ywczych.
W przeciwieƒstwie do sieci dyskontowych ogólnospo˝ywczych operatorzy odzie˝owych i obuwniczych sklepów dyskontowych rzadko dysponujà w∏asnym zapleczem
logistycznym; najcz´Êciej korzystajà z us∏ug logistycznych
przedsi´biorstw wyspecjalizowanych, jak np. Raben. Dà˝à
jednak do powszechnego wykorzystania podstawowych
narz´dzi logistyki: okodowania towarów kodami kreskowymi, elektronicznych kas i czytników, elektronicznej wymiany danych (systemu EDI) oraz operacyjnych systemów
informatycznych zwiàzanych z przep∏ywem towarów
i p∏atnoÊci (tab. 2), które to narz´dzia nie sà tak bardzo
rozpowszechnione wÊród sieci dyskontowych ogólnospo˝ywczych. Zwraca przy tym uwag´ szeroko stosowany
wÊród sieci dyskontowych odzie˝owych nowoczesny system zintegrowanych ∏aƒcuchów dostaw, b´dàcy przejawem partnerskich relacji mi´dzy tymi sieciami a dostawcami-producentami i importerami. W wyniku u˝ytkowania
tego systemu jest kumulowana wartoÊç dodana zarówno
dla ostatecznych nabywców, jak i uczestników ∏aƒcucha
dostawczego.
Stwarza to mo˝liwoÊci ró˝nicowania strategii marketingowych ze wzgl´du na rol´ wykreowanych przez danà sieç
dyskontowà wartoÊci dodanych odnoszàcych si´ do starannie dobranej oferty towarowej, zachowujàc przy tym korzystne relacje mi´dzy poziomem cen i jakoÊcià. Mo˝liwoÊci takie z powodzeniem wykorzystuje dynamicznie rozwijajàca si´ sieç SNC (Super Niskie Ceny), oferujàc towary
w∏asnych marek Oscar, Oscar Baby i Oscar Kids, stanowiàcych 40-45% wartoÊci sprzeda˝y ogó∏em, a tak˝e – importowane z Chin tanie artyku∏y tekstylno-odzie˝owe.
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