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Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. Handel wewnętrzny 
w latach 2011-2016 oraz uwarunkowania i scenariusze rozwoju 
handlu w perspektywie 2020 roku

W dniu 16 stycznia 2017 roku w Instytucie Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur 
w Warszawie odbyła się konferencja naukowa pt. Handel wewnętrzny w latach 2011-2016 
oraz uwarunkowania i scenariusze rozwoju handlu w perspektywie 2020 roku. Stanowiła 
ona rozszerzoną formułę prezentacji wyników raportu pt. Handel Wewnętrzny w Polsce 
2011-2016, w ramach którego znalazło się 26 artykułów pogrupowanych w cztery bloki te-
matyczne, tzn.: zmiany w handlu wewnętrznym w Polsce w latach 2011-2016, uwarunkowa-
nia rozwoju przedsiębiorstw handlowych, handel w procesie przemian strukturalnych oraz 
handel za granicą. Celem konferencji była wymiana poglądów przedstawicieli środowisk 
nauki oraz praktyki gospodarczej na temat dotychczasowych zmian w handlu wewnętrznym 
w Polsce, a także możliwych scenariuszy jego rozwoju w perspektywie 2020 roku. 

Konferencję otworzył Dyrektor IBRKK dr Bogusław Bławat. W krótkim wystąpieniu 
powitał przybyłych przedstawicieli środowisk nauki i praktyki gospodarczej oraz zaprezen-
tował historię raportu o stanie handlu wewnętrznego w Polsce.

Dr U. Kłosiewicz-Górecka, prof. IBRKK wygłosiła referat pt. Ogólna prezentacja treści 
raportu Handel Wewnętrzny w Polsce 2011-2016. W początkowej części referatu zostały 
poruszone takie kwestie, jak: miejsce handlu w gospodarce narodowej, struktura wielko-
ściowa i własnościowa podmiotów handlowych, nakłady inwestycyjne i liczba pracujących 
w sferze handlu. Następnie dr U. Kłosiewicz-Górecka omówiła zmiany w handlu detalicz-
nym i hurtowym w latach 2011-2016. Za najważniejsze zjawiska i procesy, które zacho-
dziły w tym okresie w sferze detalu uznała: pogłębiającą się integrację przedsiębiorstw, 
multiformatowość i wielokanałowość sprzedaży, upodabnianie się formatów handlu, per-
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sonalizację oferty oraz rosnące znaczenie pozaasortymentowych i cenowych czynników 
konkurencyjności. Autorka podkreśliła, że istotne zmiany dokonują się również w sferze 
hurtu (aczkolwiek pozostają one nadal w cieniu detalu). Małe firmy hurtowe coraz częściej 
uczestniczą w procesach integracji (dla uzyskania korzyści wynikających ze skali działania), 
nawiązują silne relacje z detalistami (celem zwiększenia liczby obsługiwanych klientów) 
oraz wykorzystują zainteresowanie producentów wzmocnieniem tradycyjnych kanałów dys-
trybucji (np. wspólne inwestycje w technologie informacyjne). Zmiany wśród aktywnych 
przedsiębiorstw hurtowych, z szeroką ofertą usługową dokonują się natomiast głównie po-
przez akwizycję (co pozwala m.in. na pozyskanie know-how), konsolidację z firmami deta-
licznymi (sposób na ograniczenie siły rynkowej zagranicznych sieci handlowych i rozwój 
sieci franczyzowych) oraz budowanie marek własnych (dzięki czemu uzyskuje się m.in. 
pełną kontrolę nad producentami i wyższą od standardowej rentowność). W końcowej czę-
ści referatu dr U. Kłosiewicz-Górecka skoncentrowała się na dwóch kwestiach. Pierwsza to 
uwarunkowania rozwoju handlu w Polsce w perspektywie 2020 roku. Zdaniem autorki, za 
kluczowe uwarunkowania tego rozwoju należy uznać: czynniki demograficzne, zwyczaje 
i wzorce zakupowe, siłę nabywczą konsumentów, technologie informacyjne i komunika-
cyjne, regulacje prawne i politykę państwa wobec sfery handlu oraz ochronę środowiska 
naturalnego i zrównoważony rozwój. Druga kwestia to przygotowywane nowe regulacje 
prawne i ich ewentualne skutki.

Drugi referat pt. Sprzedaż detaliczna żywności w Polsce i Unii Europejskiej w latach 
2011-2015 wygłosiła dr hab. K. Świetlik, prof. IERiGŻ–PIB. Swoje wystąpienie rozpoczęła 
od zaprezentowania zmian w sprzedaży detalicznej żywności, podkreślając, że: 
 - ogólną tendencją obserwowaną w handlu wewnętrznym w latach 2011-2015 był wzrost 

całkowitej sprzedaży detalicznej (o 11,5%), przy jednoczesnych istotnych zmianach 
w jej strukturze; 

 - dużemu wzrostowi sprzedaży artykułów nieżywnościowych (o 35,6%) oraz w placów-
kach gastronomicznych (o 29,4%) towarzyszył spadek sprzedaży artykułów żywnościo-
wych i napojów bezalkoholowych (o 1,1%), a także napojów alkoholowych i wyrobów 
tytoniowych (o 11,4%); 

 - zmiany w sprzedaży detalicznej w poszczególnych latach analizowanego okresu były 
różnokierunkowe i znacznie zróżnicowane. 
Następnie dr hab. K. Świetlik omówiła kształtowanie się sprzedaży detalicznej w okre-

sach spowolnienia i ożywienia gospodarczego. Zwróciła przy tym uwagę na fakt, iż spo-
wolnienie gospodarcze nie miało negatywnego wpływu na obroty handlu detalicznego ar-
tykułami nieżywnościowymi, a także na obroty placówek gastronomicznych. Ożywienie 
gospodarcze przyczyniło się natomiast do istotnego wzrostu popytu na artykuły nieżywno-
ściowe (o 18,8%) oraz tylko w minimalnym stopniu na żywność (w 2014 roku − o 0,5%, 
a w 2015 roku − o 1,3%). Sugeruje to, iż mamy do czynienia z ewolucją preferencji zakupo-
wych Polaków. Dokonuje się ona pod wpływem rosnącej zamożności polskiego społeczeń-
stwa, konsumpcjonizmu i dążenia do unowocześnienia konsumpcji wzorem rozwiniętych 
krajów Unii Europejskiej. W zakończeniu referatu autorka podkreśliła, że w latach 2011-
2015 zmiany w sprzedaży detalicznej artykułów żywnościowych w Polsce, podobnie jak 
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w innych krajach unijnych, były wyraźnie skorelowane z tempem rozwoju gospodarczego. 
Co więcej, sprzedaż żywności odznaczała się większą „wrażliwością” na wahania koniunk-
tury gospodarczej niż sprzedaż artykułów nieżywnościowych.

Dr hab. K. Bilińska-Reformat i dr hab. B. Reformat z Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Katowicach wygłosiły referat pt. Wiedza na temat zachowań klientów jako podstawa budo-
wy strategii marketingowych przedsiębiorstw handlu detalicznego. Autorki przyjęły założe-
nie, że pozyskiwanie wiedzy o zachowaniach klientów i jej praktyczne wykorzystanie stano-
wi poważne źródło tworzenia przewagi konkurencyjnej w handlu detalicznym. Współcześni 
klienci stają się bowiem coraz częściej aktywną stroną w relacjach z firmami detalicznymi. 
Dr hab. K. Bilińska-Reformat podkreśliła, że traktując wiedzę o klientach jako jeden z pod-
stawowych filarów budowy strategii marketingowych przedsiębiorstw handlu detalicznego 
istnieje potrzeba odpowiedniego jej pozyskania, gromadzenia, a następnie właściwego za-
rządzania jej potencjałem. Co więcej, mamy do czynienia z coraz bardziej wymagającymi, 
świadomymi swoich praw i wyedukowanymi klientami. Powstają także nowe możliwości 
porównywania i weryfikacji ofert producentów i/lub usługodawców oraz ich komentowa-
nia w przestrzeni wirtualnej. Dlatego istnieje potrzeba rozwoju nowoczesnych technologii 
informatycznych. Zmiany, które dokonały się w informatycznym zapleczu narzędziowym 
doprowadziły m.in. do rozwoju crowdsourcingu, czyli sposobu wykorzystania zbiorowej 
wiedzy, zdolności i doświadczenia do rozwiązywania problemów (w tym do budowy stra-
tegii marketingowych). W odniesieniu do handlu detalicznego idea tego rozwiązania opiera 
się na następującym założeniu. Duża, zróżnicowana zbiorowość klientów posiada większą 
zdolność do tworzenia nieszablonowych pomysłów (będących wskazówkami dla budowy 
strategii firm detalicznych) niż w przypadku wąskich, specjalistycznych zespołów osób, pra-
cujących w ich działach marketingowych. Następnie głos zabrała dr hab. B. Reformat, która 
omówiła dobre praktyki w zakresie działań marketingowych opartych na wiedzy o zacho-
waniach klientów. Ta część referatu została przygotowana na podstawie analizy przypadku. 
W podsumowaniu dr hab. B. Reformat stwierdziła, że wiedza o zachowaniach klientów 
dostarcza przedsiębiorstwom handlu detalicznego wielu inspiracji i wskazówek, jak być 
atrakcyjnym i wyróżniającym się na rynku danych produktów lub usług w warunkach silnej 
konkurencji rynkowej. Wykorzystanie tej wiedzy zależy jednak w dużej mierze od umiejęt-
ności i zdolności jej pozyskiwania, a następnie praktycznego zastosowania.

Kolejny referat pt. Obszary ryzyka w działalności krajowych producentów marek wła-
snych detalistów wygłosił dr Z. Spyra z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. 
W początkowej części referatu autor wyjaśnił, że pod pojęciem ryzyka rozumie „możliwość 
zaistnienia zdarzenia, które będzie miało wpływ na realizację założonych celów”, a także 
omówił jego charakterystyczne cechy. Następnie dr Z. Spyra zaprezentował własną kla-
syfikację obszarów ryzyka, uwzględniającą czynniki pochodzące ze źródeł zewnętrznych 
i wewnętrznych. Zdaniem autora, do systematyzacji źródeł zewnętrznych należy zastosować 
dwa uzupełniające się przekroje, tzn.: przedmiotowy (makroczynniki, do których zalicza 
się czynniki ekonomiczne, polityczno-prawne, środowiskowe, otoczenia technologicznego, 
społeczno-kulturowe) i podmiotowy (czynniki ryzyka wynikające z otoczenia sektorowe-
go, które tworzą konkurenci, klienci, dostawcy, finalni nabywcy, pozostali interesariusze). 
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W dalszej części referatu dr Z. Spyra omówił wyniki własnych badań empirycznych oraz 
przytoczył płynące z nich wnioski, w tym m.in.: 
 - przeprowadzone badanie pozwoliło na zidentyfikowanie 26 obszarów ryzyka, spośród 

których za najbardziej istotne uznaje się ryzyko związane z niestabilnością cen surow-
ców i ryzyko regulacyjne (wśród makroczynników) oraz ryzyko konkurencji i ryzyko 
utraty sieci handlowych, traktowanych jako kluczowi klienci (wśród czynników wynika-
jących z otoczenia sektorowego); 

 - badane przedsiębiorstwa identyfikują i przywiązują coraz większą uwagę do „nowych 
rodzajów ryzyka”, takich jak: ryzyko utraty zaufania konsumentów, ryzyko utraty dobre-
go imienia i reputacji firmy, ryzyko związane z kadrą menadżerską i kluczowymi pra-
cownikami oraz ryzyko informatyczne; 

 - badane przedsiębiorstwa wykazują dobry poziom przygotowania do ograniczania niektó-
rych kategorii ryzyka, a zwłaszcza ryzyka walutowego i ryzyka kredytowego.
W zakończeniu referatu autor zwrócił uwagę na dualny charakter postrzegania współpra-

cy badanych przedsiębiorstw z sieciami handlowymi. Z jednej strony, współpraca ta prowa-
dzi do redukcji ryzyka związanego z funkcjonowaniem w turbulentnym otoczeniu, z drugiej 
zaś jest źródłem wielu kategorii ryzyka w ramach relacji międzyorganizacyjnych.

Ostatni referat pt. Supermarkety społeczne jako nowy wymiar CSR i ich wkład w zrów-
noważony rozwój wygłosiła dr hab. G. Śmigielska, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Krakowie. W początkowej części referatu autorka omówiła miejsce supermarketów spo-
łecznych w teorii społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) oraz zrównoważonego roz-
woju (ZR). Dr hab. G. Śmigielska podkreśliła, że supermarkety społeczne bardzo dobrze 
wpisują się w koncepcję zrównoważonego rozwoju. Wskazują na to następujące fakty: 
 - żywność i inne artykuły konsumpcyjne rozprowadza się wśród osób potrzebujących; ina-

czej mówiąc, są to działania na rzecz walki z biedą; 
 - żywność i inne artykuły konsumpcyjne nie są wyrzucane, co przekłada się na zmniej-

szenie „produkowania” śmieci; mamy więc do czynienia z działaniami na rzecz ochrony 
środowiska; 

 - w supermarketach społecznych znajdują zatrudnienie osoby, które pozostają bez pracy 
zazwyczaj przez dłuższy okres. 
Dalsza część referatu dotyczyła korzyści, które mogą uzyskać instytucje angażujące się 

w działania supermarketów społecznych. Za najważniejsze korzyści autorka uznała: budowę 
pozytywnego wizerunku instytucji angażujących się w tego rodzaju działania, tworzenie 
bazy potencjalnych klientów oraz obniżenie kosztów związanych z utrzymywaniem nad-
wyżek żywności i innych artykułów konsumpcyjnych w łańcuchu dostaw. Rozważania teo-
retyczne zostały zilustrowane wynikami badań empirycznych przeprowadzonych w super-
marketach społecznych w Chorwacji. Dr hab. G. Śmigielska przytoczyła charakterystyczne 
cechy tych supermarketów, jak np.: są to organizacje non-profit zatrudniające wolontariuszy, 
ponad 80% oferowanych w nich towarów stanowi żywność, różnią się one między sobą 
sposobem dystrybucji żywności (począwszy od „paczek na przeżycie” składających się  
z 14 produktów wystarczających na dziesięć dni, a na swobodnym wyborze artykułów z pół-
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ek kończąc), oferowane w nich towary pochodzą przede wszystkim od darczyńców (80%), 
a koncerny handlowe angażują się tylko w niewielkim stopniu. 

W drugiej części konferencji odbyła się dyskusja panelowa nt. Jak nowe uwarun-
kowania, w tym prawne mogą wpłynąć na rozwój handlu?, której moderatorem była  
dr hab. B. Borusiak (prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu). Jej uczestnikami 
byli: dr inż. P. Cyrek (Uniwersytet Rzeszowski), A. Gantner (Dyrektor Polskiej Federacji 
Producentów Żywności), dr hab. A. Grzesiuk (prof. Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu 
w Szczecinie), R. Juszkiewicz (Prezes Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji), dr L. Kuczewska 
(prof. Instytutu Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur), M. Ptaszyński (Dyrektor Polskiej 
Izby Handlu) i A. Wojciechowicz (Ekspert Komisji Europejskiej). Dyskusja toczyła się wo-
kół następujących problemów. Pierwszy to ewentualne skutki zmian uwarunkowań praw-
nych rozwoju handlu dla przedsiębiorstw handlowych, dostawców, rynku pracy i rynków 
lokalnych. Drugi to możliwe scenariusze rozwoju handlu w perspektywie 2020 r.

Zamknięcia konferencji dokonała dr U. Kłosiewicz-Górecka, redaktor naczelna raportu 
Handel wewnętrzny w Polsce 2011-2016. Podziękowała uczestnikom konferencji za aktywny 
udział w dyskusji panelowej. Wyraziła przy tym zadowolenie z interesującego jej przebiegu. 
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