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Logistyka handlu detalicznego
kràg problemowy i podstawowe zadania w strumieniowoÊci zaopatrzeniowej
Publikacja ta kontynuuje rozpocz´tà
w poprzednim numerze „Logistyki” analiz´ zastosowaƒ logistyki w systemie
handlu detalicznego. Omówiono w niej
warunki logiczne podstaw analizy obejmujàce: dekalog logiki problemu, podstawowe definicje i objaÊnienia handlu
detalicznego, klasyfikacj´ dzia∏alnoÊci
handlu detalicznego, przep∏yw produktów w uk∏adzie êród∏o-cel (handel detaliczny) oraz monitoring i reorientacj´
struktury, miejsca i warunków zakupów.
W niniejszej publikacji przedstawiono
rozszerzone definicje i poj´cia kr´gu problemowego logistyki handlu detalicznego oraz podstawowe jej zadania w systemie zewn´trznych strumieni ∏adunków,
osób i informacji w relacji êród∏o-cel. Aby
ten zamiar zrealizowaç, trzeba wpierw
wykazaç istotne dymensje tego handlu
wraz z jego miejscem w gospodarce polskiej (i porównawczo zagranicznej), a nast´pnie podjàç prób´ skreÊlenia podstawowych kryteriów, którymi nale˝y si´
kierowaç w ferowaniu zadaƒ handlu detalicznego (abstrahujàc w tym miejscu
od specyfiki bran˝owej) i reperkusji jego

funkcjonowania na systemy i standardy
wymaganych (a w ka˝dym razie po˝àdanych) us∏ug logistycznych.
Podstawowe tezy
1.Handel jest wa˝nym obszarem ˝ycia
gospodarczego i ogniwem wzmacniajàcym reformy gospodarcze poprzez
wp∏yw na produkcj´ i sprawnoÊç dystrybucyjnà rynku, jak równie˝ wszechstronne oddzia∏ywanie na konsumpcj´
i konsumenta. Handel pe∏ni zatem
w gospodarce funkcje ekonomiczne,
spo∏eczne i kulturowe1.
2. Logistyka stanowi formu∏´ holistycznà
uk∏adu operatorów: przestrzeƒ, czas,
ekonomia, jakoÊç i informacja, we
wszystkich fazach i elementach zarzàdzania jej us∏ugami.
3. Logistyka znamionowana jest przede
wszystkim dystrybucjà. We wspó∏czesnej gospodarce sprawny system dystrybucji stanowi istotny warunek funkcjonowania produkcji, stymulujàcy tempo
wytwarzania, kreujàcy procesy logistyczne, zapewniajàcy kontakt z finalnymi odbiorcami i identyfikacj´ ich prefe-

Rys. 1. Punkty sprzeda˝y, w których najcz´Êciej dokonywane sà zakupy. èród∏o: Wyniki badaƒ GfK Polonia. Tanio i w ma∏ym sklepie, ˚ycie
Handlowe 1999, nr 4, s. 10
1

rencji. Wa˝nymi elementami makrologistycznego systemu dystrybucji sà przy
tym jej kanalizowanie oraz rola konsolidacyjna w ramach ∏aƒcuchów dostaw.
4. Logistyka handlu detalicznego obejmuje zintegrowane planowanie, realizacj´
zleceƒ, kszta∏towanie i kontrol´ wszelkich strumieni towarów oraz nale˝àcych do nich strumieni informacyjnych
mi´dzy przedsi´biorstwem handlowym
a jego dostawcami, (a ogólnie równie˝
– co jest poza obszarem niniejszej analizy – wewnàtrz przedsi´biorstwa handlowego oraz mi´dzy przedsi´biorstwem handlowym a jego klientami).
5. W gospodarce rynkowej to nie produkcja lecz handel detaliczny reguluje
˝ycie produktu i wymagania w zakresie
jego logistyki dostaw konsumentowi.
6. Logistyka w sferze obs∏ugi handlu detalicznego, to w fundamentalnym wymiarze logistyka dystrybucji, logistyka ruchu mas transportowych i komunikacyjnych.
7. Logistyka dostaw do sieci handlu detalicznego obna˝a niezrozumia∏oÊç stosowania wielu mierników rzekomo wa˝àcych o geodemograficznej jej dost´pnoÊci, do których nale˝à zw∏aszcza:
• liczba osób przypadajàca na jeden
sklep (lub jej odwrotnoÊç odniesiona
jednak do 1000 ludnoÊci) oraz spotykana agregacja tego miernika, pomijajàca struktur´ bran˝owà sklepów
• odnoszenie tego miernika do bezwzgl´dnej liczby sklepów jako odr´bnych podmiotów gospodarczych, bez
rozró˝niania wielu ich definitorów,
w tym powierzchni sprzeda˝owej (czasem przyjmowanej jako odr´bny wskaênik), wielkoÊci obrotu w okreÊlonym
przedziale czasu oraz w przeliczeniu
na sklep, liczb´ sprzedawców i wspomnianà powierzchni´ sprzeda˝owà.
8. Podstawowymi miernikami wa˝àcymi
o systemie logistycznej obs∏ugi sieci
handlu detalicznego w jakimÊ obszarze
sà dwa nast´pujàce:
• dost´pnoÊç przestrzenna jako wynik

Program rozwoju handlu wewn´trznego do 2003 r. Dokument przygotowany w Ministerstwie Gospodarki, przyj´ty przez Rad´ Ministrów 6 czerwca 2000 r.
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dlu detalicznym (przyk∏adowo dla
bran˝y spo˝ywczej tab. 1)
• postrzeganie supermarketów równie˝
jako platformy swoistej rekreacji okolohandlowej i wycieczek rodzin
z dzieçmi oraz spotkaƒ towarzyskich
przy zakupach w koƒcu tygodnia3
• przywiàzanie do realizacji zakupu samochodem, wynikajàce z rozwoju modelu homo motoricus, który rozumuje i˝
no parking, no business (rys. 2)4, a z tego
wynikajà wyraêne wnioski dla logistyki nabywczej, implikujàcej tzw. modal
split, czyli wybór sposobu transportu
w celach zakupowych, którym w coraz
wi´kszym stopniu jest w∏aÊnie sposób
samochodowy (rys. 3).
Rys. 2. Po˝àdanie dost´pnoÊci samochodowej handlu detalicznego wed∏ug zasady no parking, no business èród∏o: No parking, no business?,
Verkeerskunde 1997, nr 9, s. 30-31

cyjnej, która, np. stworzy∏a dla kobiet
piàtà por´ roku, czyli por´ impulsywnego kupowania, jako formy roz∏adowywania stresów2.
Do tych mierników-induktorów zastosowania i aran˝acji systemu logistycznego dostaw dodaç trzeba jeszcze niezwykle istotne czynniki:
• zmieniajàcà si´ struktur´ podmiotowà (pod wzgl´dem powierzchni sprzeda˝owej, obrotu ca∏kowitego i w przeliczeniu na jednego klienta itp.) w han-

W strukturze podmiotowej polskiego
handlu wyst´puje z jednej strony du˝a
liczba ma∏ych przedsi´biorstw, z drugiej
zaÊ nieliczna, ale silna rynkowo grupa
du˝ych firm, najcz´Êciej z kapita∏em zagranicznym. W 1998 r. funkcjonowa∏o
ponad 451 tys. sklepów (dwa razy wi´cej ni˝ w Hiszpanii, prawie szeÊç razy
wi´cej ni˝ w Anglii), a ∏àcznie z kioskami i straganami oko∏o 950 tys. punktów
handlu detalicznego. Na jeden sklep
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9. Obok tych podstawowych mierników
sà nadto dwa inne, definiowane przez:
• popyt iloÊciowy i asortymentowy, a zatem przez czynnik rotacji produktów
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i obs∏ugi sprzeda˝owej, czasem zawierajàca w sobie elementy przywiàzania do miejsca i formy nabywania,
ale to tylko rozszerza gam´ czynników Êwiadczàcych o przyczynach tej
lojalnoÊci (rys. 1)
• efektywnoÊç marketingowa i merchandisingowa sprzeda˝y, wynikajàca równie˝ ze specyficznej kultury konsump-

Syntetyczna diagnoza stanu strukturalnofunkcjonalnego polskiego handlu detalicznego5
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Rys. 3. Rodzaje transportu, z jakiego korzystajà respondenci kiedy robià g∏ówne zakupy spo˝ywcze. èród∏o: Polak na zakupach, ˚ycie Handlowe 1998, nr 12, s. 8 (wed∏ug badaƒ Instytutu Rynku Wewn´trznego i Konsumpcji)

Pi´kna choroba, Wprost, 2000, nr 43, s. 72-73
Por.: Krajewski M., Supermarket jako przestrzeƒ znaczeniowa. Próba rekonstrukcji przekazu ideologicznego, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 1998, z. 3-4, s. 397-417
4
No parking, no business?, Verkerskunde 1997, nr 9, s. 30-31
5
Opracowano wed∏ug: Program rozwoju handlu wewn´trznego do 2003 r.:.(2) Struktura i charakterystyka przedsi´biorstw,.(4) Kana∏y dystrybucji i ich efektywnoÊç oraz (5) Globalizacja
handlu. Niestety uaktualnienie stanu na podstawie oficjalnych roczników statystycznych nie jest mo˝liwe, poniewa˝ nie notujà one danych wymienionych w powy˝szym dokumencie.
Jedynie uaktualniç mo˝na liczb´ przedsi´biorstw detalicznych majàcych najwy˝ej dwa sklepy, która w 2000 r. wynios∏a o 0,1 punktu procentowego mniej, tj. 98,6 % (obliczona wed∏ug:
Rocznik statystyczny 2001, GUS Warszawa 2001, s. 422)
2
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Tab. 1. Struktura handlu detalicznego – sklepów spo˝ywczych w Polsce w latach1999 (ze zmianà w latach 1996-1998) i 2000 (ze zmianà
w stosunku do 1999 r.) èród∏o: Opracowanie wed∏ug: Raport o handlu detalicznym, ˚ycie Handlowe 1999, nr 3, s. 4 i Wi´ksza koncentracja,
Handel 2001, nr 3, s. 24

w unifikacji metod dzia∏ania firm handlowych, stosowanych technik sprzeda˝y,
strategii marketingowych oraz sposobów
kszta∏towania struktury sieci handlowej
i zaspokajania potrzeb konsumentów.
W wyniku procesów globalizacyjnych nast´puje poprawa jakoÊci towarów i metod
ich oferowania nabywcom oraz obni˝enie
kosztów tak w sferze wytwarzania, jak
i w handlu. Globalizacji handlu sprzyjajà
takie czynniki jak: masowa konsumpcja,
telewizja i telekomunikacja, rozwój komputeryzacji, rozbudowa systemów sprzeda˝y na odleg∏oÊç oraz rozwój reklamy.
Trendy w sektorze handlu

przypada∏o 86 osób, a na jeden punkt
handlu zaledwie 40.
W sieci sklepowej dominowa∏y (91,8 %)
jednostki o powierzchni sprzeda˝owej
nie przekraczajàcej 50 m2, a przeci´tna
powierzchnia sklepu wynosi∏a 54 m2.
Wskaênik nasycenia powierzchnià handlowà w Polsce by∏ prawie dwukrotnie
ni˝szy ni˝ w krajach Unii Europejskiej –
oko∏o 632 m2 na 1000 mieszkaƒców.
98,7 % przedsi´biorstw detalicznych to
jednostki majàce najwy˝ej dwa sklepy. Takie rozdrobnienie sieci handlowej oznacza, ˝e prawie ka˝dy polski sklep jest jednozak∏adowym przedsi´biorstwem.
Sprzeda˝ za poÊrednictwem sieci sklepów uzupe∏nia sprzeda˝ na bazarach
i targowiskach, których w 1998 r. by∏o
2379, z tego 86,7 % stanowi∏y targowiska przeznaczone do sprzeda˝y drobnodetalicznej.
Korzystnà zmianà by∏o zwi´kszenie
do 3098 liczby sklepów o powierzchni
sprzeda˝owej powy˝ej 400 m2, co ma
zwiàzek z obserwowanà aktywnoÊcià
przedsi´biorstw budujàcych du˝e obiekty i wprowadzajàcych nowe technologie pracy. Mimo dynamicznego wzrostu
obrotów, udzia∏ wielkopowierzchniowych obiektów handlowych w ogólnej
liczbie sklepów by∏ w 1998 r. ciàgle jeszcze niewielki i wynosi∏ 0,7%.
W poczàtkowej fazie rozwoju jest
w Polsce handel elektroniczny i brak jeszcze doÊwiadczeƒ zwiàzanych z funkcjonowaniem tej formy sprzeda˝y. W wi´kszoÊci przypadków handel ten polega na

z∏o˝eniu zamówienia przez Internet,
a dostarczenie towaru i p∏atnoÊç realizowane sà metodami tradycyjnymi.
Konsekwencjà rozdrobnienia podmiotowego w handlu hurtowym i detalicznym jest niezadowalajàca sprawnoÊç
funkcjonowania kana∏ów dystrybucji. Dominujà konwencjonalne jej systemy, sk∏adajàce si´ z wielu niezale˝nych producentów, hurtowników i detalistów. Nowoczesne kompleksowe ∏aƒcuchy dostaw, w których g∏ównà rol´ odgrywajà
centra dystrybucyjne i logistyczne, sà wykorzystywane w ograniczonym zakresie.
W takim archaicznym ju˝ systemie dystrybucji, ka˝dy uczestnik wyst´puje jako
oddzielny podmiot dà˝àcy do realizacji
w∏asnego celu, co powoduje niedostateczny przep∏yw informacji mi´dzy poszczególnymi uczestnikami obrotu towarowego. Obni˝a to efektywnoÊç ca∏ego
systemu dystrybucji. Dzia∏y zbytu
w przedsi´biorstwach produkcyjnych sà
zmuszone do wspó∏pracy z du˝à i zró˝nicowanà grupà odbiorców, co ogranicza
mo˝liwoÊci monitorowania procesu
sprzeda˝y towarów. Natomiast dominujàce w handlu ma∏e, lokalne hurtownie,
które cz´sto nie majà warunków do prawid∏owego przechowywania towarów, sà
jedynie poÊrednikami mi´dzy przemys∏em a handlem detalicznym. W rezultacie cz´Êç funkcji realizowanych w warunkach rozwini´tej gospodarki rynkowej
przez centra dystrybucyjne i logistyczne
jest przerzucana na handel detaliczny.
Proces globalizacji handlu przejawia si´

Przemin´∏a era planowania dyrektywnego i handlowania detalicznego na zasadach przydzia∏ów okreÊlonych asortymentów towarów, korzystna tylko z punktu
widzenia wzgl´dnie sta∏ych potoków dostaw, a wi´c zdeterminowanych w czasie
i przestrzeni nat´˝eƒ ruchu dostawczego.
Sam ruch dostawczy odbywa∏ si´ równie˝
na zasadzie przydzia∏ów taboru i nierzadko zdarza∏o si´, ˝e ma∏a partia dyrektywnej dostawy realizowana by∏a dysponowanym pojazdem wielokrotnie wi´kszej
∏adownoÊci. OgraniczonoÊç dostaw i brak
korelacji mocy produkcyjnych przemys∏u
z potrzebami gospodarki i ludnoÊci zmusza∏ handel w ogóle do gromadzenia zapasów, szczególnie znacznych dla asortymentów du˝ego popytu i nierytmicznych
ich dostaw. T´ er´ znamionuje rozbudowany system magazynów, który, np. w powszechnych domach towarowych wymaga∏ budowania powierzchni magazynowej dwukrotnej wzgl´dem powierzchni
sprzeda˝owej6.
Transformacja ustrojowo-gospodarcza
wprowadzi∏a równie˝ do handlu rynkowe zasady obrotu towarowego. Muszà
one respektowaç nast´pujàce podstawowe, krótko zarysowane uwarunkowania rodzime:
• dynamiczny rozwój sieci handlu detalicznego, bogactwo poda˝y towarów
oraz nieskr´powane preferencje zakupowe ludnoÊci
• rozwarstwienie dochodowe ludnoÊci
na nielicznà grup´ bardzo zamo˝nych,
olbrzymi odsetek ludzi bez sta∏ej pracy i zarabiajàcych na granicy ubóstwa
oraz ponad 80 % z dostatecznymi mo˝liwoÊciami nabywczymi
• starzejàce si´ spo∏eczeƒstwo i nik∏y

Czarnecki W., Planowanie miast i osiedli, t. 2, wyd. 2 rozszerz., PWE Warszawa 1965, s. 659 (wed∏ug normatywu w: Zarzàdzenie nr 74 Przewodniczàcego KBUA z 18 paêdziernika
1962 r., Dz. Bud. 1963, nr 1)
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przyrost demograficzny jako wyznaczniki radykalnych przemian w strukturze demograficznej
• uzasadnione oczekiwania wszystkich na
popraw´ standardów ˝yciowych na miar´ aspiracji spo∏eczeƒstwa europejskiego
• dysproporcja mi´dzy miastem a wsià
w g´stoÊci demograficznej sieci handlu detalicznego, która na wsi jest
o 120 % gorsza ni˝ w mieÊcie7.
Te warunki brzegowe nurtujà polski
handel detaliczny ró˝nie w poszczególnych regionach i zapewne odmiennie
w ka˝dej bran˝y a nawet wewnàtrz niej
i oczywiÊcie w sposób zró˝nicowany jego strukturà w∏asnoÊciowà. Handel musi je uwzgl´dniaç w systemie lokalizacji
sieci sprzeda˝y, struktur podmiotowych,
marketingowej rywalizacji o klienta
i procesów logistycznych. Przysz∏oÊç
handlu detalicznego jest i b´dzie kszta∏-

towana przez zdarzenia ekonomiczne,
spo∏eczne, administracyjne i technologiczne. Logistyka handlu detalicznego
stymulowana jest w znacznym stopniu
przez sieç punktów sprzeda˝y detalicznej. Ich koncentracja prowadzi do ograniczenia trajektorii dostaw, co z punktu
widzenia kosztów logistycznych jest racjonalne. Z drugiej strony mniejsza sieç
tych punktów, to równoczeÊnie d∏u˝sza
droga klienta do nich, gorsza ich dost´pnoÊç przestrzenno-czasowa. A ta
jest wyraênym argumentem ch´ci zakupów blisko domu, bo a˝ w 94 %8.
Nie jest kwestià logistyki rozwiàzywanie
dylematu, czy ma byç mniej sklepów
i przeci´tnie d∏u˝sza droga do ka˝dego
z nich, czy te˝ wi´cej sklepów i lepsza ich
dost´pnoÊç (przy za∏o˝eniu wy∏àczenia
z rozwa˝aƒ wzgl´dów marketingowych,
cz´stotliwoÊci i warunków transportowych

dokonywania zakupów itp.). Jest to kwestia planowania przestrzennego i ekonomicznego, w tym prawa rynku, ale i wskazaƒ logicznych wyboru miejsca handlu.
Logistyka musi s∏u˝yç w tym przypadku takiemu procesowi dostaw do sklepów, by
z jej winy sklepy nie traci∏y klientów.
Kolejna publikacja uka˝e stan i obszary
analizy problemu systemów handlu detalicznego w Unii Europejskiej. DoÊwiadczenia jej krajów i wnioski wynikajàce z tej
analizy winny byç respektowane w kszta∏towaniu rozwoju polskiego systemu handlu detalicznego, który niebawem – jako
cz∏onek Wspólnego Rynku Europejskiego
-znajdzie si´ w realnej konfrontacji z tymi
krajami. ZnajomoÊç uwarunkowaƒ na tym
Rynku winna sprzyjaç racjonalnemu rozwiàzywaniu problemów obs∏ugi logistycznej handlu detalicznego w Polsce.

Obliczono wed∏ug: Program rozwoju handlu wewn´trznego do 2003 r. Dokument przygotowany w Ministerstwie Gospodarki, przyj´ty przez Rad´ Ministrów 6 czerwca 2000 r. oraz
Rocznik statystyczny 2001, GUS Warszawa 2001, s. 99
8
Ma∏y sklep blisko domu, Rzeczpospolita 1999, nr 97
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