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Marże i zapasy jako wyznaczniki konkurencyjności 
przedsiębiorstw handlu detalicznego

W warunkach umiędzynarodowienia handlu i nasilającej się konkurencji rośnie znacze-
nie działań zwiększających efektywność działalności handlowej, wśród których szczegól-
ne miejsce przypada kształtowaniu marż oraz właściwej gospodarce zapasami1. Choć oba 
działania są ważnymi wyznacznikami konkurencyjności przedsiębiorstwa handlowego, są 
niedoceniane zwłaszcza przez właścicieli małych, niezależnych przedsiębiorstw detalicz-
nych. Celem niniejszego artykułu jest pokazanie, jak duży potencjał tkwi w polityce marż 
przedsiębiorstwa handlowego i jakie groźne następstwa dla sytuacji ekonomicznej przed-
siębiorstwa detalicznego (aż do bankructwa włącznie) mogą przynieść błędy popełnione  
w sferach zakupu i gospodarowania zapasami.

Marże w handlu detalicznym

W niniejszym artykule analizie poddano dane dotyczące sklepów biorących udział  
w konkursie pt. Market roku w latach 2009 i 2011, których wyniki ekonomiczne są korzyst-
niejsze od przeciętnych wyników sklepów działających na rynku, oraz wyniki wywiadów 
przeprowadzonych z przedstawicielami warszawskich małych i średnich firm handlowych 
niezależnych i funkcjonujących w ramach sieci. Wyniki sklepów biorących udział w kon-
kursach pt. Market roku 2009 i Market roku 2011 przedstawiono w tablicy wg czterech 
grup przedsiębiorstw detalicznych: sklepy małe, duże samoobsługowe punkty sprzedaży, 
supermarkety i hipermarkety. Ich analiza wykazała istotne różnice dotyczące szerokości  
i głębokości oferty asortymentowej oraz wielkości sprzedaży, nawet w przypadku sklepów  
o bardzo podobnej wielkości powierzchni sprzedażowej i lokalizacji. Skutkuje to dużymi 
różnicami w wysokości osiąganych wyników na 1 m2 powierzchni sprzedażowej oraz na  
1 pracownika w poszczególnych sklepach. Różnice dotyczą też poziomu realizowanych 
marż, na które składają się ceny zakupu płacone dostawcy towaru oraz wartość usług świad-
czonych przez handel detaliczny (dostarczenie towarów w odpowiedniej konfiguracji asor-
tymentowej i cenowej, miejscu, czasie, przy odpowiedniej promocji oraz usługach towarzy-
szących sprzedaży)2.

Małe sklepy. W grupie analizowanych małych sklepów rozpiętość poziomu przeciętnej 
marży jest bardzo duża: od 14% do ok. 24%, a w przypadku sklepów delikatesowych od 
20% do 38%. Na tak istotne zróżnicowanie marży w grupie badanych małych sklepów wpły-
wa wiele czynników, z których do najważniejszych zalicza się: 
• sposób organizacji zakupu — w przypadku zakupu scentralizowanego w większości 

sklepów korzyści skali w sferze zakupu wykorzystuje się w polityce cen, kształtując je 
na poziomie zapewniającym konkurencyjność cenową sklepu na lokalnym rynku;

1  M. Sławińska, Zarządzanie przedsiębiorstwem handlowym, PWE, Warszawa 2002, s. 103, 128−130.
2  Zarządzanie sprzedażą w przedsiębiorstwie handlowym i usługowym, red. nauk. G. Sobczyk, PWE, Warszawa 2010,  
s. 163−164.
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• zakres i rodzaj oferty asortymentowej (sklepy ogólnospożywcze; sklepy ogólnospożyw-
cze z rozwiniętą ofertą artykułów nieżywnościowych codziennego zapotrzebowania; 
sklepy włączające szerszy zakres usług, w tym gastronomicznych, np. convenience sto-
res; sklepy delikatesowe);

• natężenie konkurencji na lokalnym rynku;
• lokalizacja i wygląd sklepu;
• gospodarowanie czynnikami wytwórczymi.

Tablica. Wyniki ekonomiczne sklepów uczestniczących w konkursie  
pt. Market roku w latach 2009 i 2011

Sklep

Po-
wierzch-

nia 
sprzeda-

żowa  
(w m2)

Liczba 
artyku-

łów

Miesięczny 
obrót na 
1 m2 po-

wierzchni 
sprzedażo-

wej  
(w zł)

Przecięt-
na mar-
ża netto  
(w %)

Sprzedaż 
na 1 pra-
cownika  

(w zł)

Liczba 
klientów 
średnio 
tygo-

dniowo

Średnia 
wartość 
koszyka 
zakupów  

(w zł)

2011 r. — małe sklepy spożywcze

1 40 3 000 1 977 14,0 31 834 1 800 12,0

2 72 6 500 3 009 19,6 30 954 2 676 21,3

3 88 3 639 1 345 20,4 18 184 2 557 10,3

4 (delikatesy) 89 2 580 2 109 21,0 10 645 4 831 10,2

5 (delikatesy) 98 4 000 2 193 20,0 25 425 4 854 10,8

2011 r. — duże sklepy spożywcze

1 112 5657 2 580 30,0 42 976 6 209 11,5

2 387 13 000 3 605 24,0 30 885 13 800 35,2

3 399 4 000 1 773 18,4 7 500 25,0

4 (delikatesy) 152 5 000 2 986 18,7 21 018 6 069 20,4

5 (delikatesy) 335 7 333 1 194 18,2 17 090 3 995 25,9

2011 r. — supermarkety

1 400 4 000 1 600 16,5 20 513 3 800 26,0

2 406 15 000 3 000 20,0 23 256 11 000 26,0

3 480 7 169 1 272 20,5 21 400 5 776 24,9

4 (delikatesy) 1 700 20 000 1 374 23,4 29 201 28 600 21,0

5 (delikatesy) 1 970 60 000 1 700 22,0 30 978 14 300 60,0
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2011 r. — hipermarkety

1 7 431 49 000 1 529 12,4 52 121 41 000 63,5

2 7 077 48 000 1 559 13,8 44 133 47 436 53,3

3 8 500 45 000 2 453 14,8 72 533 59 688

2009 r. — małe sklepy spożywcze

1 52 2 000 2 443 16,0 50 828 2 100 15,9

2 57 2 497 2 446 - 35 102 3 321 9,2

3 69 2 700 2 024 21,4 17 458 2 968 14,8

4 82 9 262 1 318 20,1 27 020 593 9,2

5 90 6 000 3 733 23,7 37 333 4 900 17,8

6 (delikatesy) 80 138 1890 38,0 20 160 250 21,0

2009 r. — duże sklepy spożywcze

1 170 5 700 1 692 30,0 31 963 5 000 16,0

2 250 7 550 1 708 17,7 25 117 6 002 13,9

3 141 11 615 2 180 21,0 38 433 798 16,1

4 222 5 970 2 718 18,0 26 176 13 268 15,2

5 (delikatesy) 295 18 000 4 005 12,0 26 700 9 500 31,0

6 (delikatesy) 101 4 300 1 634 20,0 18 343 5 470 9,3

7 100 5 000 961 40,0 20 000 1 500 25,0

8 (delikatesy) 120 4 128 1 762 25,0 30 207 3 200 13,4

9 (dyskont) 103 2 629 2 528 26,0 47 341 6 028 11,2

2009 r. — supermarkety

1 390 11 127 797 15,6 22 202 4 800 19,5

2 856 12 000 1 085 17,0 23 221 9 000 35,0

3 395 15 105 1 220 19,9 20 961 3 959 32,5

4 1 012 13 640 1 740 27 121 20 829 18,6

5 (delikatesy) 2 533 60 000 2 001 22,0 40 565 24 129 50,0

6 (delikatesy) 282 13 000 1 842 20,0 38 812 7 000 20,0

2009 r. — hipermarkety

1 7 500 45 000 1 387 11,4 45 245 36 243 47,0

2 7 600 45 290 1 357 13,8 36 851 52 514 30,6

3 8 300 45 103 898 11,6 32 624 30 900 35,9

Ź r ó d ł o: Opracowanie własne na podstawie danych z konkursów pt. Market roku 2009 i Market roku 2011.
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W małych sklepach delikatesowych oferowany asortyment zawiera zwykle produkty, 
które rzadko pojawiają się w tradycyjnych sklepach spożywczych, np. wyroby z rynku  
lokalnego przygotowywane wg specjalnej receptury, specjalistyczne artykuły z importu  
(np. produkty z różnych kuchni świata), zdrowa żywność. Wprawdzie ceny tych produktów 
są nieco wyższe niż większości towarów z danej kategorii produktów, ale przeciętny koszyk 
zakupów klienta w małych sklepach delikatesowych jest z reguły niższy (niewiele ponad 
10 zł) niż w małych tradycyjnych sklepach (12−21 zł), gdzie konsumenci mają możliwość 
wyboru spośród szerszego zakresu oferty (więcej kategorii produktów) i z reguły więcej 
kupują.

W małych sklepach, w których docenia się rolę tzw. produktów wysokomarżowych, 
przeciętna marża sklepu jest wyższa niż w innych podobnych punktach sprzedaży. 
Wysokomarżowe produkty to przede wszystkim kategorie produktów o niższej wrażliwo-
ści cenowej klienta, np. produkty premium, impulsowe (słodycze, galanteria czekoladowa)  
i świeże, gotowe dania do spożycia, mrożonki, różne produkty nieżywnościowe (kosmetyki, 
chemia gospodarcza, tekstylia, artykuły dekoracyjne itp.)3. 

Laureaci konkursu pt. Market roku 2011 podkreślają, że dla wyników ekonomicznych 
firmy istotne znaczenie ma profesjonalnie przygotowana ekspozycja towarów. Dobrze wy-
eksponowane i zaopatrzone stoisko owocowo-warzywne uważają za jeden ze skuteczniej-
szych sposobów na pobudzenie zainteresowania klientów sklepem i zachęcenia do zwięk-
szonych zakupów, co skutkuje dla firmy realizacją większej marży. O sile oddziaływania 
takiego stoiska, ich zdaniem, decydują:
• rodzaj zastosowanych mebli do eksponowania warzyw i owoców — nie powinny to być 

tradycyjne meble pokryte lakierem proszkowym, gdyż woda zbierająca się w zakamar-
kach urządzenia powoduje szybkie rdzewienie urządzenia, dlatego bardziej praktyczne  
i lepiej odbierane przez klienta są meble wykończone elementami z drewna;

• sposób ekspozycji — owoce powinny się znaleźć na górnych półkach, a warzywa na 
środkowych i dolnych; dobre efekty dają lustra zamieszczone nad ekspozycją, które od-
bijając towar, optycznie powiększają ekspozycję;

• sposób oświetlenia towaru — powinno się stosować punktowe oświetlenie halogeno-
we bądź świetlówki o współczynniku Ra 90 (słabsze lampy nie potrafią właściwie od-
dać barw i asortyment będzie wyglądał nieświeżo); warto podkreślić, że wiele korzyści  
w sklepach przynosi posiadanie ozonatora, który pomaga powstrzymać proces przejrze-
wania warzyw i owoców, gwarantuje zawsze świeże powietrze w placówce, zmniejsza 
też ryzyko zachorowań, na które ekspedienci są narażeni zwłaszcza zimą i jesienią.
Małe niezależne firmy detaliczne starają się poprawić wyniki sprzedaży dzięki stoso-

waniu merchandisingu przez dostawcę. Nie jest to łatwe i jest często konfliktogenne, gdyż 
nie chodzi tu — jak podkreślają kupcy — o podporządkowanie się dostawcy, ale uzyskanie 
wsparcia informacyjno-doradczego dla realizacji kluczowych celów firmy detalicznej. Małe 
firmy detaliczne oczekują przede wszystkim4:
• precyzyjnych informacji, które produkty w danym okresie są na czele rankingów sprze-

daży (aby kupować właściwe ilości poszczególnych produktów), 
• informacji na temat zmieniających się cen,
• wysokości budżetów promocyjnych przeznaczonych na poszczególne kategorie produk-

tów i konkretne produkty (np. produkty świeże czy produkt konkretnej marki),
• wsparcia w organizacji ekspozycji (optymalna lokalizacja poszczególnych sekcji i usta-

wienie produktów na półkach w odpowiedniej konfiguracji i ilości).

3  B. Plackowska, Produkty wysokomarżowe, „Poradnik Handlowca” 2010, nr 10, s. 32.
4  A. Krężlewicz, Nowy projekt detaliczny Makro. Tak wygląda Odido, „Wiadomości Handlowe” 2011, nr 3, s. 16−17.
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W małych sklepach coraz częściej wykorzystywanym sposobem poprawy wyników eko-
nomicznych jest rozszerzanie zakresu świadczonych usług, np. uruchomienie punktu świad-
czącego usługi pocztowe. Wprawdzie wielu handlowców prowadzenie takiego punktu trak-
tuje jako działalność na rzecz lokalnej społeczności, ale jest to też sposób na przyciągnięcie 
klienta do sklepu i przypomnienie o jego ewentualnych potrzebach zakupowych.

Duże sklepy spożywcze. Jest to zróżnicowana grupa obiektów handlowych tak pod 
względem wielkości powierzchni sprzedażowej (100−399 m2 powierzchni sprzedażowej), 
jak i szerokości i głębokości oferty asortymentowej, w tym zakresu oferowanych artykułów 
nieżywnościowych, mających najczęściej wyższe marże. Ich lokalizacja, natężenie konku-
rencji w środowisku, w którym funkcjonują, sprawiają, że również ta grupa sklepów osiąga 
zróżnicowane wyniki ekonomiczne. Zwraca uwagę, że wydajność z 1 m2 powierzchni sprze-
dażowej oraz na 1 pracownika w sklepach należących do tej grupy obiektów handlowych 
jest często wyższa w grupie sklepów o mniejszej powierzchni (100–200 m2) i najczęściej 
jest wynikiem przewagi uzyskiwanej w zakresie optymalizacji oferty asortymentowej, więk-
szej skuteczności merchandisingu, współpracy z przedstawicielami dostawców, budowania 
relacji z klientami. Wśród dużych sklepów z artykułami codziennego zapotrzebowania jest 
coraz więcej sklepów, które umieją wykorzystać potencjał produktów wysokomarżowych 
do poprawy wyników ekonomicznych firmy. Przejawia się to w przydzielaniu na ich ekspo-
zycję najlepszych miejsc w sklepie i szczególnie starannym ich eksponowaniu na półkach 
sklepowych.

Różną wielkość oferty asortymentowej mają również duże sklepy delikatesowe. Ich ofer-
ta bywa niekiedy bogatsza od występującej w tradycyjnych sklepach samoobsługowych, na-
wet o większej powierzchni. Bardzo zróżnicowane są wydajność z 1 m2 powierzchni sprze-
dażowej oraz na 1 pracownika, a także poziom realizowanej marży. W dużych sklepach 
samoobsługowych kształtuje się ona przeciętnie na poziomie ok. 18%, a niekiedy przekra-
cza nawet 30%. W sklepach delikatesowych marża przeciętnie wynosi ok. 25%.

Supermarkety. Jest to zróżnicowana grupa obiektów handlowych pod względem za-
równo wielkości powierzchni sprzedażowej, jak i szerokości i głębokości oferty asortymen-
towej. Funkcjonują niezależnie i w sieci (większość). Niektóre z nich są delikatesami, inne 
— dyskontami. Jeżeli weźmie się pod uwagę ich różną lokalizację i zróżnicowane natężenie 
konkurencji w środowisku, w którym funkcjonują, to duże rozbieżności wyników osiąga-
nych przez poszczególne supermarkety są w pełni uzasadnione. Są one jednak mniejsze niż 
w przypadku małych i średniej wielkości sklepów, co wynika ze standaryzacji procesów 
w supermarketach, w tym funkcjonujących w ramach sieci. Znajduje to odzwierciedlenie 
m.in. w poziomie marży, która wprawdzie przeciętnie jest wyższa niż w niezależnych super-
marketach, ale niższa niż w samoobsługowych sklepach małych i dużych i kształtuje się na 
poziomie 16−20%. Jest niższa niż w supermarketach delikatesowych, gdzie osiąga 20−23%. 

Niższy niż w wielu małych i dużych sklepach przeciętny poziom marży realizowany 
w supermarketach jest wynikiem profesjonalnie wykorzystywanej funkcji kompensacyjnej 
marży handlowej. Polega to na wyznaczaniu bardzo niskiej marży na towary przyciągające 
klientów do sklepu (tzw. magnesy) oraz relatywnie wysokiej marży na wybrane towary,  
w tym kupowane pod wpływem impulsu. Taka polityka marży ma swoje odzwierciedlenie 
w polityce cen kompensacyjnych realizowanych przez supermarkety, które oferują szeroki  
i głęboki asortyment i osiągają wysokie obroty. 

Świadoma polityka w zakresie marży jest dodatkowo wzmacniana profesjonalnie reali-
zowanym merchandisingiem. Podstawę stanowią analizy:
• wielkości sprzedaży, poziomu zapasów i zysku realizowanego przez poszczególne pro-

dukty w obiektach handlowych należących do sieci handlowej;
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• wyniki dyskusji paneli konsumenckich, dzięki którym uzyskuje się bieżącą ocenę doboru 
asortymentu, jego szerokość i jakość, np. wyniki badań wskazują, że Polacy obawiają się 
pozostałości pestycydów w owocach, warzywach lub zbożach (78% wskazań), pozosta-
łości antybiotyków lub hormonów w mięsie (77%), zanieczyszczeń, np. rtęci w rybach, 
dioksyn w wieprzowinie (75%), słabej jakości i świeżości żywności (76%)5; niektóre 
sklepy wykorzystują tę wiedzę w przekazach informacyjno-promocyjnych kierowanych 
do klientów, eksponując, że asortyment punktu sprzedaży pochodzi od najlepszych pro-
ducentów i zawsze jest świeży;

• rozwiązania podpatrzone za granicą — wielu właścicieli sieci supermarketów jeździ 
specjalnie do innych krajów w poszukiwaniu pomysłów na rozwiązania asortymento-
wo-ekspozycyjne, np. właściciele sieci Piotr i Paweł podkreślają, że inspiracje czerpią 
z firm z północnych Włoch i Belgi, gdzie m.in. eksponuje się w handlu rozwiązania 
energooszczędne6.
Hipermarkety. Poszczególne hipermarkety podobne są pod względem wielkości po-

wierzchni sprzedażowej i oferty asortymentowej, co jest wynikiem ich funkcjonowania 
w sieci i zaawansowanego procesu standaryzacji. Tym niemniej pojawiają się różnice  
w szerokości i głębokości oferty asortymentowej w poszczególnych obiektach handlowych, 
wynikające z ich prób dostosowania się do lokalnych warunków działania. W konsekwen-
cji istnieją różnice wydajności z 1 m2 powierzchni sprzedażowej oraz na 1 pracownika. 
Rozpiętość poziomu marż w poszczególnych hipermarketach nie jest duża i mieści się  
w widełkach: 11,6−13,8% w 2009 r. i 12,4−14,8% w 2011 r.

Zapasy jako wyznaczniki konkurencyjności przedsiębiorstw  
handlu detalicznego

Wybór wariantu wielkości i struktury zapasów, który zapewniałby ciągłość sprzedaży 
przy minimalnych kosztach magazynowania jest głównym zadaniem rachunku ekonomicz-
nego w gospodarce zapasami7. Właściwa gospodarka zapasami wymaga:
• integracji działań w sferach zakupu i sprzedaży, czego warunkiem jest prowadzenie mie-

sięcznych analiz popytu, dostaw i rezultatów sprzedaży poszczególnych produktów bę-
dących w ofercie przedsiębiorstwa, 

• systematycznej analizy i oceny mierników dotyczących wielkości zapasów oraz ich ro-
tacji,

• pomiaru poziomu braków towarów na półkach sklepowych i rzetelnej analizy ich przy-
czyn.
Działania te nie są jednak powszechną normą, co potwierdzają wyniki badań przyczyn 

braków towarów na półkach (rysunek).
Braki towaru w sklepie wynikają przede wszystkim z winy zamawiających towar, a nie 

dostawców, gdyż 13% braku produktów w sklepie wynika — jak wynika z badań — z nieod-
powiedniego oszacowania popytu, 34% — z nieodpowiedniego zamówienia wynikającego  
z ustalenia błędnego poziomu minimum zamówieniowego czy nieprawidłowego oszacowa-
nia czasu realizacji zamówienia, a 25% jest przyczyną błędów związanych z wyłożeniem 
towaru na półki (na regale jest wywieszka cenowa, a brak towaru na półce; produkt powi-

5  J. Leonkiewicz, Czego boją się polscy konsumenci, „Wiadomości Handlowe” 2011, nr 3, s. 32.
6  Ambitne plany poznańskiej firmy, „Wiadomości Handlowe” 2011, nr 3, s. 12.
7  M. Sławińska, Zarządzanie przedsiębiorstwem handlowym, jw., s. 107.



URSZULA KŁOSIEWICZ-GÓRECKA 9

nien być eksponowany w dwóch miejscach, a jest tylko w jednym; produkt jest na zapleczu 
sklepu, ale brak go na półce)8.

Rysunek. Przyczyny braków na półce sklepowej

Ź r ó d ł o: Opracowanie własne na podstawie: Out of stocks. Braki na półkach zniechęcają klientów i pomniej-
szają sprzedaż, „Wiadomości Handlowe” 2011, nr 3, s. 36.

Z badań wynika, że najwięcej braków towaru w sklepie pojawia się w przypadku pro-
duktów, które są bardzo reklamowane. Potwierdza to, że podejmowane działania w sferach 
zakupu i sprzedaży często nie są zsynchronizowane. Tymczasem klient brak towarów do-
strzega bardzo szybko. Jest to zawsze niekorzystna sytuacja dla przedsiębiorstwa detaliczne-
go, gdyż brak towarów jest przyczyną nie tylko mniejszej sprzedaży, lecz dodatkowo obniża  
i tak nie za wysoką lojalność klientów i negatywnie wpływa na image sklepu. Braki w naj-
bardziej popularnych kategoriach produktu (nabiał, artykuły świeże) klienci odbierają jako 
sygnał, że sklep jest źle zarządzany. Jeżeli brak określonego towaru w sklepie pojawi się po 
raz pierwszy, to 69% klientów jest gotowych do zastąpienia brakującego towaru podobnym. 
Jeśli jednak sytuacja się powtórzy, to tylko 50% decyduje się na zakup substytutu, a za trze-
cim razem zdecydowana większość klientów zaczyna unikać sklepu i przenosi się do kon-
kurencji. Według bardzo ostrożnych szacunków szwajcarskiego Uniwersytetu St. Gallen, 
handel detaliczny traci ok. 4% obrotów z powodu braku towaru na półkach, co przy silnej 
konkurencji, w tym o wysokość realizowanej marży, jest wysokim wskaźnikiem9.

Dla wszystkich przedsiębiorstw ważnym wsparciem w optymalizacji kosztów zakupu 
i poziomu zapasów są programy SAF, które wprowadzają pełną automatyzację zamówień, 
a zapewniając wysoki poziom obecności towarów na półkach, zwiększają zadowolenie 

8  Out of stocks. Braki na półkach zniechęcają klientów i pomniejszają sprzedaż, „Wiadomości Handlowe” 2011, nr 3, s. 36.
9  Tamże.
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konsumentów z zakupów w danym sklepie i ich lojalność. Potwierdzają to doświadczenia 
przedsiębiorstw detalicznych, które wprowadziły program SAF. Przykładowo10:
• Drogerie Natura uzyskały wskaźnik obecności na półkach zaplanowanego asortymentuw 

wysokości 97,6%,
• MakroCash&Carry uzyskało zmniejszenie stanów magazynowych o 20%, przy równo-

czesnym podniesieniu wskaźnika obsługi klientów do 98,5%,
• Rossmann uzyskał zmniejszenie o 50% czasu poświęcanego na zamawianie towarów  

i związane z automatyzacją tej czynności pomniejszenie jej kosztów o 85%.
Przedstawione wyniki są na tyle istotne, że wprowadzanie nowych technologii informa-

cyjnych wspomagających racjonalizowanie zakupów i zapasów, a także działania optyma-
lizujące ofertę asortymentową powinny się stać dla każdego sklepu ważnym narzędziem  
w podnoszeniu konkurencyjności firmy na rynku.

Podsumowanie

W grupie sklepów małych marże są najbardziej zróżnicowane (przeciętnie 14−24%), 
przy czym w części sklepów są one na szczególnie niskim poziomie (14−16%), co wy-
nika m.in. z niskiego poziomu kosztów, w tym osobowych (zatrudnianie rodziny),  
a także z posiadania w ofercie sklepu przede wszystkim kategorii produktów o wysokiej 
rotacji (podstawowe produkty żywnościowe), ale niskich marżach. Małe sklepy utrzymują 
w ofercie produkty o relatywnie niskich cenach i niskich marżach, aby być konkurencyjnym 
na lokalnym rynku.

Marże w sklepach dużych są przeciętnie wyższe niż występujące w sklepach małych, 
co wynika z bardziej zróżnicowanej oferty asortymentowej (szerszy niż w małych sklepach 
zakres artykułów nieżywnościowych, które mają relatywnie wyższe marże), wyższego po-
ziomu kosztów, przy możliwości uzyskiwania korzyści wynikających ze skali zakupu.

W supermarketach poziom marży oscyluje wokół 16−20%, ale niższy jest w hipermarke-
tach (11−15%), gdzie wprawdzie w ofercie asortymentowej większy udział niż w sklepach 
małych i dużych mają artykuły nieżywnościowe o wyższych marżach, ale w sferze zakupu, 
zwłaszcza artykułów żywnościowych, firma uzyskuje duże opusty wynikające z dużej ska-
li zakupu. Sieci supermarketów i hipermarketów realizują najczęściej politykę niskich cen  
i wysokiego obrotu, przykładając dużą uwagę do optymalizacji kosztów.

Małe sklepy osiągają często bardzo wysokie wskaźniki wydajności z 1 m2 powierzchni 
sprzedażowej oraz na 1 pracownika, co wynika zarówno ze specyfiki małych sklepów, jak 
i z faktycznie dużego zaangażowania osób pracujących w mikrofirmach. Osiągane wyniki 
są często wyższe niż w supermarketach i hipermarketach, gdzie znaczną część powierzchni 
sprzedażowej stanowi powierzchnia komunikacyjna dla klientów.

W małych sklepach wartość przeciętnego koszyka zakupów jest niska (10−21 zł), ale 
rośnie wraz ze wzrostem powierzchni sprzedażowej oraz szerokością i głębokością oferty 
asortymentowej. Dla dużych sklepów ogólnospożywczych wynosi 18−35 zł, a dla hipermar-
ketów 53−63 zł11.

10  P. Kapuściński, Program SAF wyręcza detalistów przy zamawianiu towaru, „Wiadomości Handlowe” 2011, nr 3, s. 102.
11  Dane z konkursów pt. Market roku 2009 i Market roku 2011.
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Summary

In her article, the author presented how the results achieved by retailing enterprises de-
pend on the policy of their margins and what dangerous consequences for the economic 
situation of trade enterprises (as far as bankruptcy including) may the errors committed in 
the spheres of stock purchasing and managing bring about.

Резюме

В статье автор представляет, каким образом результаты, достигнутые предприятиями 
розничной торговли, зависят от политики их марж и какие опасные последствия для 
экономического положения торговых предпритиятий (вплоть до банкротства) могут 
принести ошибки, допущенные в сферах закупки и хозяйствования запасами.
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Szara strefa w Internecie: tendencje i kierunki rozwoju

Szybki rozwój nowoczesnych technologii informacyjnych powoduje, że coraz więk-
sza część aktywności gospodarczej jest przemieszczana do przestrzeni wirtualnej. Internet 
sprzyja powstawaniu nowych, innowacyjnych modeli biznesowych i skłania wiele firm do 
wykorzystania globalnej sieci nie tylko jako platformy interaktywnej komunikacji z klien-
tami i konsumentami, lecz również jako sposobu wykreowania unikatowej przewagi kon-
kurencyjnej. 

Migracja do cyberprzestrzeni stwarza szanse dla kreatywnych przedsiębiorców, ale 
wiąże się również z zagrożeniami. Dotyczy to także konsumentów, którym Internet stwa-
rza niespotykane wcześniej możliwości, ale równocześnie narażając ich na nowe niebez-
pieczeństwa i pułapki. Wiele z nich wiąże się z występowaniem w przestrzeni wirtualnej 
nierejestrowanej aktywności gospodarczej (określanej potocznie jako „szara strefa”), której 
wybrane przejawy zostaną bliżej przedstawione w niniejszym artykule.

Przyczyny i uwarunkowania rozwoju  szarej strefy w Internecie

Szybki rozwój nowoczesnych technologii teleinformatycznych stworzył nowe możliwo-
ści działania podmiotom (firmom i osobom), które prowadzą nierejestrowaną aktywność 
gospodarczą w ramach gospodarki nieformalnej (szarej strefy).

Szara strefa obejmuje zjawiska i procesy o charakterze heterogenicznym, dla których 
trudno jest znaleźć wspólny mianownik. Dla celów dalszych rozważań przyjmujemy, że 
szara strefa to nierejestrowana działalność gospodarcza zmierzająca do uzyskania korzyści 


