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Transformacja w polskim handlu detalicznym – identyfikacja 
i analiza faz transformacji 

Streszczenie 

Cel artykułu: określenie faz transformacji polskiego handlu detalicznego w la-
tach 1989-2014 oraz okresu ich trwania i wskaźników służących do ich definiowa-
nia. 

Rodzaj wykorzystanej metodologii badawczej/podejścia badawczego: ana-
liza danych wtórnych.

Główne wyniki badań: transformację handlu detalicznego w Polsce można 
opisać za pomocą czterech faz, tj. prywatyzacji, internacjonalizacji, koncentracji 
i innowacji. Jedynie w przypadku fazy prywatyzacji można określić czas jej trwania 
w okresie 1989-1992, natomiast w przypadku pozostałych faz można wyznaczyć 
ich początek i przyjąć założenie, że są jeszcze w trakcie realizacji. 

Implikacje praktyczne: fazy transformacji w handlu detalicznym, w Polsce 
nie mają charakteru sekwencyjnego, ale nakładają się na siebie. Identyfikacja fazy 
lub kluczowego trendu w handlu detalicznym stanowi istotną wskazówkę dla pod-
miotów rynkowych w definiowaniu strategii rynkowych. 

Implikacje społeczne: analiza pozwala na wyznaczenie stopnia rozwoju handlu 
detalicznego i tym samym określenia jego wkładu w jakość życia konsumentów. 

Kategoria artykułu: badawczy. 

Słowa kluczowe: transformacja w handlu detalicznym, Polska, prywatyzacja, in-
ternacjonalizacja, koncentracja, innowacje. 

Kody JEL: D02, L81

Wstęp

Handel detaliczny w Polsce w ostatnim ćwierćwieczu charakteryzował się dużą dynamiką 
zmian mających charakter strukturalny. W punkcie wyjścia, tj. w 1989 roku – handel detalicz-
ny w Polsce przedstawiał niską efektywność ekonomiczną i sprawność organizacyjną, czego 
wyrazem były braki towarowe oraz niska jakość obsługi w punktach sprzedaży detalicznej. 
Ówczesny handel detaliczny zorganizowany był w struktury charakteryzujące się wysokim 
stopniem zmonopolizowania w układzie geograficznym i/lub produktowym. Funkcjonował 
zgodnie z zasadami gospodarki nakazowo-rozdzielczej. Dominująca część obrotów realizowa-
na była przez sektor społeczny − przedsiębiorstwa państwowe i spółdzielcze. 

Obecnie handel detaliczny został prawie w całości sprywatyzowany i charakteryzuje się 
porównywalną efektywnością ekonomiczną i sprawnością organizacyjną do handlu detalicz-
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nego w innych krajach europejskich. Ponadto można zaobserwować liczne innowacje, które 
przyczyniają się do zmian strukturalnych w polskim handlu detalicznym, zgodnie z koncep-
cją konwergencji handlu detalicznego w Europie (Tordjman 1994; Sławińska 2011).

Podstawowym celem rozważań jest próba odpowiedzi na pytanie: jakie fazy w transfor-
macji polskiego handlu detalicznego można wyróżnić w latach 1989-2014? Z kluczowym 
celem powiązane są dwa pytania uzupełniające: 
 - Jaki był okres trwania poszczególnych faz transformacji handlu detalicznego?
 - Jakie wskaźniki mogą być wykorzystane do identyfikacji i opisania poszczególnych faz 

transformacji polskiego handlu detalicznego?

Fazy transformacji handlu w Polsce 

Na początku lat 90. XX wieku rozpoczęła się zarówno w Polsce, jak i w innych krajach 
Europy Środkowo-Wschodniej transformacja gospodarcza, która zapoczątkowała powrót do 
rozwiązań rynkowych. Rynek stał się kluczowym mechanizmem, pozwalającym dokony-
wać podstawowych wyborów ekonomicznych. Handel należał do tych dziedzin gospodarki, 
w których najwcześniej rozpoczęły się zmiany strukturalne (Sławińska 2006; Szromnik 2001). 
Transformację w handlu detalicznym w Polsce można przedstawić za pomocą czterech faz – 
prywatyzacji, internacjonalizacji, koncentracji i innowacji (Karasiewicz, Nowak 2010). 

Faza prywatyzacji

Punktem wyjścia do zmian strukturalnych w tej fazie było wprowadzenie regulacji 
prawnych związanych z likwidacją barier administracyjnych utrudniających prowadzenie 
działalności gospodarczej (Ustawa z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej) 
i prywatyzacją gospodarki (Ustawa z dnia 13 lipca 1990 r. o prywatyzacji przedsiębiorstw 
państwowych). Rozwój sektora prywatnego w handlu detalicznym polegał na przejmowaniu 
przez właścicieli prywatnych pojedynczych sklepów należących do likwidowanych przed-
siębiorstw (sklepów) państwowych i spółdzielczych (najczęściej przez pracowników) i two-
rzeniu nowych placówek handlowych.

Faza internacjonalizacji

Kluczowym impulsem w tej fazie transformacji handlu detalicznego był wzrost atrakcyjno-
ści inwestycyjnej Polski w drugiej połowie lat 90. XX wieku (Grzesiuk 2005). Jest to zgodne 
z modelem internacjonalizacji przedsiębiorstw handlu detalicznego, w którym jednym z waż-
niejszych elementów jest stopień atrakcyjności kraju „przyjmującego” (Alexander, Meyers 
2000; Coe, Wrigley 2007; Chan, Finnegan, Sternquist 2011). Przedsiębiorstwa zagraniczne 
wchodzące na rynek polski dążyły do wykorzystania przewagi konkurencyjnej wobec pol-
skich podmiotów, wynikającej z wiedzy i umiejętności prowadzenia działalności handlowej 
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na podstawie wielkopowierzchniowych formatów (tj. supermarket, hipermarket) oraz zde-
cydowanie większych zasobów finansowych umożliwiających szybki rozwój sieci punktów 
sprzedaży lub przejęcia istniejących podmiotów rynkowych. Pierwszymi przedsiębiorstwami 
zagranicznymi, które zdecydowały się wejść na rynek polski w początkowym okresie transfor-
macji były: Globi (1990), Ikea (1990), Billa (1991), Leclerc (1992) i Rema (1993). 

Faza koncentracji

Faza ta była konsekwencją fazy internacjonalizacji w polskim handlu detalicznym. 
Podmioty zagraniczne posiadające znaczne zasoby kapitałowe po wejściu na polski rynek 
rozpoczęły działania prowadzące do zbudowania mocnej pozycji rynkowej w obsługiwanych 
segmentach rynku detalicznego (formatach handlu). Liderami rynkowymi w kluczowych for-
matach (rodzajach) handlu są podmioty zagraniczne: sklepy dyskontowe (Biedronka), hiper-
markety (Auchan), supermarkety (Kaufland), e-commerce (Allegro), drogerie (Rossmann), 
market DIY (Castorama) i market elektryczny (Media Markt). 

Faza innowacji

Rozwój handlu detalicznego na świecie, a także w Polsce jest determinowany przez inno-
wacje przełomowe i doskonalenie istniejących rozwiązań (Reinartz i in. 2011). Przykładem 
innowacji przełomowych jest rozwój nowych formatów handlu detalicznego: dom towaro-
wy, sprzedaż wysyłkowa za pomocą katalogu, supermarket, hipermarket (Sorescu i in. 2011). 
Obecnie zmiany strukturalne w polskim handlu detalicznym są w dużym stopniu efektem dy-
namicznego rozwoju handlu internetowego i mobilnego. Przykładami innowacji związanych 
z doskonaleniem istniejących rozwiązań są: marki własne pośredników handlowych, zarzą-
dzanie kategorią produktową, globalne systemy zaopatrzenia, masowa indywidualizacja pro-
duktu, programy lojalnościowe, technologia RFID, kasy samoobsługowe, osobisty asystent 
zakupowy, elektroniczne etykiety cenowe (Kalyanam i in. 2006; Burke 2006).

Poszczególne fazy transformacji handlu detalicznego charakteryzują się odmienną przy-
czyną zmian, która wpływa na strukturę i zachowania podmiotów rynkowych, zgodnie 
z teorią adaptacyjną (Adjustment theory) w handlu detalicznym. Kluczowym założeniem tej 
teorii jest stwierdzenie, że zmiany strukturalne w handlu detalicznym i zachowania podmio-
tów rynkowych są determinowane przez zmiany w otoczeniu rynkowym (Anitsal, Anitsal 
2011; Trojanowski 2013, s. 186-187; Borusiak 2011, s. 116). 

Wskaźniki przedstawiające rozwój handlu i hipotezy badawcze 

Wybór zastosowanych wskaźników przedstawiających fazy transformacji handlu 
w Polsce miał charakter celowy i był determinowany przez następujące kwestie: (1) do-
stosowanie do fazy transformacji, (2) opis fazy przez dwa wskaźniki, (3) dostępność 
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do danych statystycznych. Wybór ten stanowił podstawę do zidentyfikowania ośmiu 
wskaźników, przypisania ich do poszczególnych faz transformacji handlu w Polsce, 
a następnie był punktem wyjścia do sformułowania hipotezy podstawowej i hipotez 
uzupełniających:

Hipoteza podstawowa: transformację w handlu detalicznym w Polsce w latach 1989-
2014 można przedstawić za pomocą czterech faz – prywatyzacji, internacjonalizacji, kon-
centracji i innowacji. Do weryfikacji hipotezy w poszczególnych fazach można wykorzystać 
następujące wskaźniki:

Faza prywatyzacji: 
 - udział sprzedaży detalicznej sektora prywatnego w całkowitej sprzedaży detalicznej 

(W1), 
 - udział sklepów i stacji paliw sektora prywatnego w całkowitej liczbie sklepów i stacji 

paliw (W2).
Faza internacjonalizacji: 

 - udział sklepów i stacji paliw należących do podmiotów zagranicznych w całkowitej licz-
bie sklepów i stacji paliw (W3),

 - udział powierzchni sklepów i stacji paliw należących do podmiotów zagranicznych 
w całkowitej powierzchni sklepów i stacji paliw (W4).
Faza koncentracji: 

 - udział przedsiębiorstw mających więcej niż 20 sklepów w całkowitej liczbie przedsię-
biorstw handlu detalicznego (W5), 

 - udział pięciu największych przedsiębiorstw handlu detalicznego w całkowitej sprzedaży 
detalicznej (W6). 
Faza innowacji:

 - udział sklepów nowoczesnego handlu (supermarkety, hipermarkety) w całkowitej liczbie 
sklepów (W7),

 - udział handlu internetowego w całkowitej sprzedaży detalicznej (W8). 

Wyniki analiz zebranych danych 

Faza prywatyzacji

Wspólna analiza wskaźników udziału sprzedaży detalicznej sektora prywatnego w sprze-
daży detalicznej (W1) oraz udziału sklepów i stacji paliw sektora prywatnego w całkowi-
tej liczbie sklepów i stacji paliw (W2) w wymiarze zarówno wartości, jak i tempa zmian 
umożliwia określenie czasu trwania pierwszej fazy (do roku 1992), i tym samym sformuło-
wanie poglądu, że oba wskaźniki pozwalają zdefiniować fazę prywatyzacji handlu detalicz-
nego w Polsce. Obecnie handel detaliczny w Polsce jest niemalże w pełni sprywatyzowany, 
co jest tożsame ze strukturami własnościowymi w innych krajach Unii Europejskiej (por.  
tabela1). 
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Tabela 1
Wskaźniki fazy prywatyzacji      

Wyszczegól-
nienie  W1 (w %) Tempo przyrostu W1 (w %)  W2 (w %) Tempo przyrostu W2 (w %)

1989 60,53  81,99  
1990 63,53 4,97 94,02 14,68
1991 82,71 30,19 97,40 3,59
1992 85,82 3,76 97,30 -0,09
1993 89,14 3,87 97,69 0,39
1994 90,80 1,86 98,19 0,52
1995 92,39 1,76 98,50 0,31
1996 92,92 0,57 98,69 0,20
1997 94,70 1,92 99,01 0,32
1998 94,99 0,31 99,29 0,28
1999 95,16 0,18 99,40 0,11
2000 95,16 0,01 99,49 0,09
2001 97,74 2,70 99,60 0,11
2002 98,00 0,27 99,60 0,00
2003 98,03 0,03 99,71 0,11
2004 98,31 0,29 99,53 -0,18
2005 98,56 0,25 99,59 0,07
2006 98,55 -0,01 99,61 0,01
2007 98,74 0,20 99,58 -0,03
2008 98,74 0,00 99,60 0,02
2009 99,16 0,42 99,61 0,01
2010 99,22 0,07 99,61 0,00
2011 99,50 0,28 99,80 0,20
2012 99,54 0,04 99,84 0,03
2013 99,50 -0,04 99,86 0,03
2014  NA NA 99,89 0,03

Uwaga: (1) NA; brak danych; (2) kolorem szarym zaznaczona faza internacjonalizacji.
Źródło: dane GUS. 

Faza internacjonalizacji

Brak danych statystycznych z lat 1989-1994 uniemożliwia jednoznaczne określenie 
czasu trwania fazy internacjonalizacji. W związku z powyższym można wyrazić pogląd, iż 
polski handel detaliczny znajduje się w dalszym ciągu w tej fazie, świadczą o tym wartości 
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absolutne wskaźników (W3, W4) wykazujące tendencję rosnącą. Za początek fazy inter-
nacjonalizacji można uznać rok 1990 - wejście pierwszych podmiotów zagranicznych na 
rynek polski handlu detalicznego. Stopień internacjonalizacji polskiego handlu detalicznego 
charakteryzuje się nieliniowym wzrostem. Wynika to z dużych rocznych wahań tempa przy-
rostu wskaźników (W3, W4) (por. tabela 2).

Tabela 2
Wskaźniki fazy internacjonalizacji   

Wyszczegól-
nienie W3 (w %) Tempo przyrostu W3 (w %) W4 (w %) Tempo przyrostu W4 (w %)

1989 NA NA NA NA
1990 NA NA NA NA
1991 NA NA NA NA
1992 NA NA NA NA
1993 NA NA NA NA
1994 NA NA NA NA
1995 0,18  NA NA
1996 0,23 29,76 NA NA
1997 0,31 33,80 NA  
1998 0,37 20,19 3,70  
1999 0,56 53,53 5,20 40,54
2000 0,69 22,30 6,50 25,00
2001 0,72 5,04 8,50 30,77
2002 0,74 1,94 8,50 0,00
2003 0,86 16,64 13,60 60,00
2004 1,14 32,17 14,74 8,39
2005 1,37 20,24 15,57 5,64
2006 1,45 6,03 16,46 5,67
2007 1,77 22,31 17,60 6,95
2008 1,97 11,01 20,37 15,73
2009 2,56 29,92 22,37 9,82
2010 3,29 28,52 24,14 7,91
2011 3,83 16,71 24,84 2,89
2012 3,74 -2,49 26,64 7,27
2013 3,93 5,24 27,75 4,15
2014 4,09 3,98 27,05 -2,51

Uwaga: (1) NA; brak danych; (2) kolorem szarym zaznaczona faza internacjonalizacji.
Źródło: jak w tabeli 1.
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Faza koncentracji 

Wskaźniki wykorzystane do definiowania fazy koncentracji przedstawiają inne wyniki. 
Wskaźnik W5 określa stopień koncentracji jako funkcję nieliniową o kształcie litery U. Na po-
czątku transformacji relatywnie wysoki (1991 roku – 0,38%, potem malejący minimum w la-
tach 1999-2001 – 0,06%, potem okres wzrostu i osiągnięcie stabilizacji na poziomie 0,16%. 
Pozwala to wyznaczyć okres fazy koncentracji na lata 2003-2009. Z kolei wskaźnik W6 wska-
zuje, że polski handel detaliczny w dalszym ciągu jest w procesie koncentracji, gdyż udział 
5 największych przedsiębiorstw w całkowitej sprzedaży detalicznej systematycznie rośnie od 
2006 roku (por. tabela 3).

Tabela 3
Wskaźniki fazy koncentracji 

Wyszczegól-
nienie W5 (w %) Tempo przyrostu W5 (w %) W6 (w %) Tempo przyrostu W6 (w %)

1989 NA  NA NA NA
1990 NA  NA NA NA
1991 0,38  NA NA
1992 0,21 -44,74 NA NA
1993 0,16 -23,81 NA NA
1994 0,12 -25,00 NA NA
1995 0,10 -16,67 NA NA
1996 0,09 -10,00 NA NA
1997 0,07 -22,22 NA NA
1998 0,07 0,00 NA NA
1999 0,06 -14,29 NA NA
2000 0,06 0,00 NA NA
2001 0,06 0,00 NA NA
2002 0,07 16,67 NA NA
2003 0,09 28,57 NA
2004 0,10 11,11 11,0  
2005 0,11 10,00 10,9 -0,91
2006 0,11 0,00 11,8 8,26
2007 0,13 18,18 15,0 27,12
2008 0,13 0,00 17,6 17,33
2009 0,15 15,38 19,4 10,23
2010 0,16 6,67 20,3 4,64
2011 0,17 6,25 22,5 10,84
2012 0,16 -5,88 24,4 8,44
2013 0,17 6,25 26,2 7,38
2014 0,16 -5,88 27,6 5,34

Uwaga: (1) NA; brak danych; (2) kolorem szarym zaznaczona faza internacjonalizacji.
Źródło: dane GUS; Euromonitor − Global Market Information Database (2004-2014).
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Faza innowacji 

Biorąc pod uwagę wskaźniki odnoszące się do handlu wielkopowierzchniowego (W7) 
i sprzedaży internetowej (W8) można postawić tezę, że polski handel znajduje się fazie 
innowacji. Początek fazy innowacji można wyznaczyć odrębnie dla obu formatów biorąc 
pod uwagę odpowiednio: 1990 rok – pojawienie się pierwszych jednostek handlu wielko-
powierzchniowego, 1998 rok – założenie pierwszego sklepu internetowego (ToTu) (por. 
tabela 4). 

Tabela 4
Wskaźniki fazy innowacji  

Wyszczegól-
nienie W7 (w %) Tempo przyrostu W7 (w %) W8 (w %) Tempo przyrostu W8 (w %)

1989 NA NA NA NA
1990 NA NA NA NA
1991 NA NA NA NA
1992 NA NA NA NA
1993 NA NA NA NA
1994 NA  NA NA
1995 0,18  NA NA
1996 0,22 22,22 NA NA
1997 0,23 4,55 NA NA
1998 0,23 0,00 NA
1999 0,31 34,78 0,12  
2000 0,39 25,81 0,18 50,00
2001 0,43 10,26 0,27 50,00
2002 0,46 6,98 0,43 59,26
2003 0,71 54,35 0,57 32,56
2004 0,71 0,00 0,79 38,60
2005 0,78 9,86 1,08 36,71
2006 0,84 7,69 1,71 58,33
2007 1,02 21,43 2,16 26,32
2008 1,03 0,98 2,66 23,15
2009 1,19 15,53 2,99 12,41
2010 1,41 18,49 3,40 13,71
2011 1,57 11,35 3,86 13,53
2012 1,65 5,10 4,49 16,32
2013 1,88 13,94 5,15 14,70
2014 1,95 3,72 5,77 12,04

Uwaga: (1) NA; brak danych; (2) kolorem szarym zaznaczona faza internacjonalizacji.
Źródło: jak w tabeli 3.
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Konkluzje – weryfikacja hipotezy podstawowej

Wybrane wskaźniki (W1, W2) pozwalają określić czas trwania fazy prywatyzacji na lata 
1989-1992. W odniesieniu do pozostałych faz transformacji (internacjonalizacji, koncentra-
cji i innowacji) nie można udzielić jednoznacznej odpowiedzi na pytanie jaki okres obej-
mowały. Analiza wybranych wskaźników (W3, W4, W5, W6, W7, W8) pozwala ustalić, 
że kluczowe procesy związane z tymi fazami wykazują dynamikę rosnącą. Oznacza to, że 
fazy transformacji w polskim handlu detalicznym nie mają charakteru sekwencyjnego, ale 
nakładają się na siebie. 

Ograniczenia i kierunki dalszych badań 

Ograniczenia przeprowadzonych analiz związane są przede wszystkim z celowym dobo-
rem wskaźników wykorzystanych do identyfikacji faz transformacji i określenia ich czasu 
trwania. Dobór innych wskaźników mógłby przyczynić się do wyciągnięcia odmiennych 
wniosków. W przypadku niektórych wskaźników (W3, W4, W5, W6, W7, W8) brak danych 
dla całego analizowanego okresu utrudnia periodyzację faz transformacji. Kolejnym ogra-
niczeniem jest brak możliwości określenia dla większości wskaźników (z wyjątkiem W1 
i W2) wartości optymalnych (granicznych). 

Kierunki dalszych badań wynikają w dużym stopniu z ograniczeń przeprowadzonych 
analiz. Po pierwsze, należałoby przeprowadzić badania porównawcze: Polska a inne kra-
je Unii Europejskiej (w szczególności Czechy, Słowacja i Węgry, a także kraje wysoko 
rozwinięte przedstawiające różne modele handlu detalicznego: Niemcy, Francja, Hiszpania, 
Włochy i Szwecja). Po drugie, można rozważyć przeprowadzenie badań przekrojowych po-
zwalających wyznaczyć fazy rozwojowe poprzez określenie relacji między stopniem kon-
centracji (zmienna zależna), a innowacjami w handlu (zmienne niezależne przedstawiające 
rozwój nowych formatów w handlu).
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The Transformation in Polish Retailing

Summary

Purpose of the article: identification of phases of the transformation in Polish 
retailing between 1989 and 2014, their duration and indicators used to define them.

Research of methodology/research approach: an analysis of secondary data. 
Key research findings: the transformation of retailing in Poland can be de-

scribed by four phases, i.e. privatisation, internationalisation, concentration, and 
innovation. Only in the case of privatisation phase, its duration can be specified (the 
years 1989-1992). For the remaining phases it is possible to determine their begin-
ning and operate under the assumption that they are still in progress.

Practical implications: the nature of transformation phases of retailing in Poland 
is not sequential but overlapping. Identification of the phases or the key trend in retail-
ing is a strong indication for retailing companies in defining market strategies. 
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Social implications: the analysis of phases of transformations in retailing al-
lows determining of the level of retail development and thus determining of its 
contribution to the quality of consumers’ lives.

Article category: research article.

Key words: transformation in retailing, Poland, privatisation, internationalisation, 
concentration, innovation. 

JEL code: D02, L81

Трансформация в польской розничной торговле – выявление  
и анализ фаз трансформации 

Резюме 

Цель статьи: определить фазы трансформации польской розничной тор-
говли в 1989-2014 гг. и период их продолжения, а также показатели, с помо-
щью которых можно их определять. 

Вид использованной методологии исследования/исследовательского 
подхода: анализ вторичных данных.

Основные результаты исследований: трансформацию розничной тор-
говли в Польше можно описать с помощью четырех фаз, т.е. приватизации, 
интернационализации, концентрации и инноваций. Лишь в случае фазы при-
ватизации можно определить срок ее продолжения в период 1989-1992 гг., тог-
да как в случае остальных фаз можно определить их начало и принять предпо-
сылку, что они все еще осуществляются. 

Практические импликации: фазы трансформации в розничной торговле 
в Польше не имеют последовательного характера, а они находят друг на дру-
га. Выявление фазы или основного тренда в розничной торговле – существен-
ное указание для рыночных субъектов в определении рыночных стратегий. 

Социальные импликации: анализ позволяет определить степень разви-
тия розничной торговли и, тем самым, определить ее вклад в качество жизни 
потребителей. 

Категория статьи: исследовательская. 

Ключевые слова: трансформация в розничной торговле, Польша, приватиза-
ция, интернационализация, концентрация, инновации. 
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