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Streszczenie
Celem artykułu jest podkreślenie kluczowej roli innowacji w procesach globalizacji handlu. 

Omówiono w nim pokrótce zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania tego procesu, przy czym 
uwaga została skoncentrowana na tych ostatnich. Wskazano na rolę innowacji produktowych 
(produkty oznaczone marką własną i formaty handlu) w wyróżnianiu przedsiębiorstw oraz tech
nologicznych w koordynacji rozproszonych operacji handlu na rynku globalnym. Określono 
również dalsze pożądane kierunki działań detalistów globalnych.
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Wprowadzenie
Od lat 80. ubiegłego wieku przedsiębiorstwa handlu detalicznego aktywnie 

włączają się w procesy globalizacyjne, przyczyniając się tym samym do ich 
rozwoju. Obserwując rozwój detalistów zagranicznych w Polsce i innych kra
jach Europy Środkowo-Wschodniej, trudno jest uwierzyć, że jeszcze pół wieku 
temu większość prób ich ekspansji zagranicznej kończyła się porażką. Przed
miotem artykułu jest pokazanie wpływu innowacji produktowych i technolo
gicznych na procesy internacjonalizacji handlu. Uwaga została skupiona na 
przedsiębiorstwach działaj ących w formatach stacjonarnych, gdyż to one nadal 
dominuj ą na liście największych przedsiębiorstw handlowych. Wprawdzie 
przedsiębiorstwa te w większości prowadzą również sprzedaż za pośrednictwem 
internetu, ale technologia ta nie jest dla nich podstawowa (wyj ątek stanowi

1 smigielg@uek.krakow.pl.
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Amazon.com). Detaliści ci natomiast szeroko wykorzystują e-commerce w pro
cesie zaopatrzenia.

Procesy globalizacyjne w handlu detalicznym w kontekście ich uwarunko
wań zewnętrznych i wewnętrznych

Pojęcie „globalizacja” jest używane w różnych znaczeniach, co wynika 
z różnych sfer, których może dotyczyć rozprzestrzenianie pewnych norm, stan
dardów, ujednolicanie wzorców działalności w skali ogólnoświatowej. Do naj
ważniejszych z nich należy zaliczyć: polityczną, prawną, etyczną, naukową, 
medialną, technologiczną i w końcu gospodarczą2. Oddziałują one na siebie, 
podobnie jak następuje proces interakcji między najbardziej ogólnym pozio
mem rozpatrywania globalizacji, a kolejnym poziomem -  globalizacji ryn- 
ków/sektorów, i najbardziej podstawowym -  globalizacji przedsiębiorstw. Glo
balizacja w sferze gospodarczej danych rynków/sektorów dotyczy już obecnie 
nie tylko wyrobów, ale coraz częściej usług oraz rynku pracy i technologii. Pro
ces ten stymulowany jest przez przedsiębiorstwa działaj ące na tych rynkach/ 
w tych sektorach, które umiędzynarodawiaj ą swoje strategie marketingowe, 
zaopatrzenia, zbytu i finansowe. Celem tych przedsiębiorstw jest osiągnięcie 
korzyści z tytułu skali i zasięgu, a przez to obniżenie kosztów i osiągnięcie 
przewagi konkurencyjnej na rynku określonego produktu, który nie ma już gra
nic przestrzennych.

Globalizacja sektora handlu jest rezultatem procesu jego internacjonalizacji, 
czyli przechodzenia detalistów z działalności na rynku krajowym do działalno
ści na rynku globalnym. Ze względu na podstawową funkcję handlu -  zakup 
w celu odsprzedaży z zyskiem -  obejmuje on dwie sfery3:

-  internacjonalizację takich czynności, jak zaopatrzenie i logistyka,
-  internacjonalizację formatów lub sklepów, w celu prowadzenia sprze

daży za granicą.
Na przebieg tego procesu ma wpływ wiele uwarunkowań zewnętrznych 

i wewnętrznych. Uwarunkowania zewnętrzne tworzą czynniki: naukowo- 
techniczne, społeczne, ekonomiczne i polityczno-prawne4. Natomiast po stro
nie uwarunkowań wewnętrznych do podstawowych należy zaliczyć: specyfikę

2 R. Oczkowska, Międzynarodowa ekspansja przedsiębiorstw w warunkach globalizacji. 
Motywy -  strategie -  tendencje, Difin, Warszawa 2013, s. 18.

3 B. Knezevic, M. Szarucki, Internationalization o f retail in Poland and Croatia, w: Challenges 
for the Trade o f Central and Southeast Europe, red. S. Renko, B. Knezevic, Emerald, 2013, 
s. 3.

4 Szerzej: L.R. Katzen, Retailing -  the global mandate, A bi-monthly essay co-published by the 
Centre o f Retailing Studies, Texas A&M University, September 1993, Vol. 5, No. 5.
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sektora i jego dojrzałość, strategie przedsiębiorstw w nim działających, w tym 
posiadane przez nie zasoby niezbędne dla rozwoju na rynkach zagranicznych. 
Specyfika sektora handlu detalicznego wyraża się w tym, że większość detali- 
stów prowadzi sprzedaż przede wszystkim w formie stacjonarnej, zatem w pro
cesie internacjonalizacji muszą5 :

-  znaleźć odpowiednie lokalizacje dla swoich sklepów za granicą,
-  zorganizować system zaopatrzenia tych sklepów,
-  borykać się z wieloma problemami związanymi z lokalnymi regulacja

mi działalności gospodarczej,
-  posiadać znajomość lokalnych gustów i zwyczajów,
-  zarządzać skutecznie pracownikami należącymi do różnych kultur na

rodowych.
Specyfika ta była czynnikiem przez wiele lat ograniczaj ącym możliwości 

rozwoju na rynkach zagranicznych. W rezultacie, chociaż procesy internacjona
lizacji w handlu rozpoczęły się z końcem XX w., a następnie uległy natężeniu 
po II wojnie światowej, to za początki procesów globalizacyjnych należy uznać 
koniec lat 70. Wtedy to bowiem na rynkach zagranicznych detaliści zaczęli 
oferować wystandaryzowany produkt w niskich cenach. Ich rozwój przypada na 
lata 90., kiedy to mieli oni już zasoby umożliwiające budowanie trwałej prze
wagi konkurencyjnej na rynkach zagranicznych. Wśród nich czołowe miejsce 
zajmuj ą: produkty oznaczone marką własną oraz technologie informacyjno- 
-komunikacyjne (TIK) umożliwiające gromadzenie i przetwarzanie informacji 
o nabywcach oraz skuteczne zarządzanie łańcuchem dostaw opartym na popy
cie. Innowacje te pozwalały detalistom na wyróżnienie się od konkurentów 
oferowanym asortymentem oraz obniżenie kosztów logistyki. TIK były efek
tywne przy dużej skali działania, co niejako wymuszało na największych detali- 
stach procesy globalizacyjne. Nastąpiła też zmiana motywów je stymulujących.

Tradycyjne motywy skłaniaj ące detalistów do wejścia na rynki zagraniczne 
wiązały się z brakiem możliwości rozwoju w kraju macierzystym, z którego 
były one niejako wypychane (stąd ich nazwa -  push)6. Miały one szczególne 
znaczenie na początku procesów internacjonalizacji handlu, czyli od końca XIX 
w. do lat 90. XX w. W późniejszym okresie były one zastępowane przez moty
wy typu pull -  przyciągające, tj. możliwości rozwoju na danym rynku w związ

5 D. Incandela, K.L. McLaughlin, C.S. Shi, Retailers to the worlds, „The McKinsey Quarterly” 
1999, No. 5.

6 Szerzej A. Nicholas, Internationalization: interpreting the motives, w: International retailing. 
Trends and strategies, red. P.J. McGoldrick, G. Davies, Financial Times Management, London 
1995, s. 77-79.
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ku z brakiem nasycenia sklepami określonego typu i niewielką konkurencją, czy 
możliwości realizacji korzyści skali.

W rezultacie z końcem pierwszej dekady XX w. większość detalistów, 
znajdująca się w gronie największych firm tego sektora, działała poza rynkami 
krajów macierzystych, a kilku nawet w kilkudziesięciu krajach (tab. 1).

Tabela 1

Najwięksi detaliści globalni w świecie, według wielkości sprzedaży na rynkach zagranicznych
w 2008 roku

Nazwa firmy Kraj
pochodzenia

Wielkość sprze
daży na rynkach 
zagranicznych 
(w mln US$)

Udział sprzedaży na 
rynkach zagranicz
nych do sprzedaży 

ogółem (w %)

Liczba
krajów

Wal-Mart USA 113,020 26 18
Carrefour Francja 91,763 57 33
Metro Niemcy 70,724 61 32
Ahold Holandia 49,440 76 9
Schwarz Grp. Niemcy 43,931 51 24
Auchan Francja 38,924 53 11
Aldi Germany 35,269 48 15
Tesco UK 32,717 30 13
Ikea Szwecja 29,763 94 37
Rewe Niemcy 25,955 33 14

Źródło: N. Wrigley, M. Lowe, The globalization o f trade in retail services, http://www.oecd.org/ 
tad/services-trade/46329746.pdf (30.03.2014).

Jak można zauważyć z tabeli 1, największą sprzedaż na rynkach zagranicz
nych osiągali detaliści FMCG. Było to rezultatem ich dynamicznego wzrostu, 
który rozpoczął się z końcem lat 80. i opanowywania przez nich dużych rynków 
zbytu. Jedynym detalistą w tej grupie z innej branży była Ikea, która zdomino
wała globalny rynek artykułów wyposażenia mieszkań -  w 2008 roku działała 
już w 37 krajach świata.

Innowacje jako źródło sukcesów przedsiębiorstw handlowych na rynkach 
zagranicznych

W latach 70. pojawienie się innowacyjnego formatu handlu określanego 
mianem category killer i wzrost znaczenia produktów oznaczonych marką wła
sną stały się bodźcami dla podejmowania prób ekspansji zagranicznej. Decyzji 
takiej sprzyjało powstanie korzystnych warunków zewnętrznych. Wśród przed
siębiorstw, które ją  wtedy rozpoczęły, znajdowały się m.in. Ikea, Benetton, 
Toys”R”Us. Konkurowały one pod względem ceny i wchodziły na rynki zagra

http://www.oecd.org/
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niczne prawie natychmiast po tym, jak zbudowały swoje strategie bazowe, bez 
podejmowania prób rozwoju w innych kierunkach7.

W tym czasie strategie konkurowania były oparte na innowacyjnym forma
cie category killer (Toys”R”Us), wyróżniającym asortymencie, tworzonym 
przez towary oznaczone markami własnymi (Benetton) lub obydwóch tych 
czynnikach (Ikea). Dzięki szybkiemu tempu internacjonalizacji przedsiębior
stwom tym udawało się osiągać korzyści z tytułu skali działania i korzyści za
sięgu, będące rezultatem zunifikowanych kampanii promocyjnych. Stworzony 
przez nie wizerunek liderów branży oraz niskie ceny towarów zniechęcały kon
kurentów do ewentualnego naśladownictwa.

Strategie bazowe, stanowiące o sukcesie tych firm na rynku macierzystym, 
były wprost kopiowane na rynkach zagranicznych. Nie dostosowywały one 
zatem oferty do potrzeb konsumentów, lecz na cele ekspansji wybierały takie 
kraje, gdzie ich oferta z dużym prawdopodobieństwem mogła być zaakcepto
wana. Wykorzystywały one instrumenty marketingowe (tj. cenę i promocję, 
głównie reklamę), aby tworzyć zapotrzebowanie na swoj ą ofertę i w rezultacie 
stworzyć „globalny segment rynku, na którym miały wyróżniającą pozycję”8.

Przykładowo uważa się, że amerykańska firma Toys”R”Us stworzyła 
współczesny rynek zabawek przez działania uświadamiaj ące rolę zabawki dla 
edukacji dzieci, równocześnie udostępniaj ąc szeroki i głęboki ich asortyment w 
sklepach wielkopowierzchniowych typu category killer9. W ten sposób zmieniła 
ona zachowania nabywców (najpierw w USA, a potem w innych krajach), któ
rzy zaczęli kupować zabawki dzieciom ze znacznie większą częstotliwością.

Natomiast dla Benettona głównym atutem konkurowania na rynkach zagra
nicznych stał się wyróżniający produkt. Detalista ten oferował odzież oznaczo
ną marką własną, charakteryzującą się barwną kolorystyką i wygodą. Benneton 
stał się wzorem do naśladowania, jeżeli chodzi o tworzenie sieci dostaw (nie 
miał własnych fabryk, ale ściśle kontrolował produkcję) i sieci sprzedaży, którą 
oparł głównie na franczyzie. Koordynowanie tych sieci odbywało się z wyko
rzystywaniem TIK. Utrzymanie wyróżniaj ącej pozycji na rynku macierzystym 
i wzrost na rynkach zagranicznych wymagały nieustannego oferowania nowych 
kolekcji, przy zachowaniu stylu wyróżniającego firmę od konkurentów. Istotną

7 Koncepcja strategii bazowej została opracowana przez G. Yipa, zob. Strategia globalna. 
Światowa przewaga konkurencyjna, PWE, Warszawa 1999.

8 A. Goldman, Internationalization o f retailing: strategies, technology, and global-scope re
tailers, Jerusalem School of Business Administration, 1993, working paper.

9 A. Tordjman, Toys ”R ”Us, „European Retail Digest” 1996, Spring.



202 Grażyna Śmigielska

rolę w tym procesie odgrywała technologia QR zapewniająca szybkie reagowa
nie na zapotrzebowanie zgłaszane ze strony rynku.

Przykład przedsiębiorstwa handlowego łączącego obydwa te atuty konku
rowania, czyli wyróżniający format działania oraz oferowanie produktów ozna
czonych marką własną, stanowi Ikea. Ten szwedzki detalista rozwijał na ryn
kach zagranicznych sklepy typu category killer. Wyróżniały się one nie tylko 
powierzchnią i sposobami sprzedaży, ale również asortymentem, który był pro
dukowany na zlecenie Ikei w różnych krajach świata10 11. Firma ta rozwija się 
stabilnie na rynkach zagranicznych, a istotnym czynnikiem jej sukcesu stało się 
koordynowanie rozproszonego geograficznie łańcucha wartości.

Łańcuch ten rozpoczyna zakup towarów. Dla detalistów globalnych waż
nym źródłem zaopatrzenia stały się Chiny11. Współpraca z przedsiębiorstwami 
chińskimi umożliwiła znaczące obniżenie kosztów zaopatrzenia. Wymagała ona 
od detalistów koordynacji tego procesu w skali ogólnoświatowej (global sour
cing), która nie byłaby możliwa bez szerokiego wykorzystywania IT.

Nowoczesne technologie informacyjne i ich efektywne wykorzystywanie 
stało się również stymulantą rozwoju detalistów FMCG, który zdynamizował 
się z końcem lat 80. ubiegłego stulecia. Innowacyjny system zaopatrzenia opar
ty na nowoczesnych technologiach i współpracy z dostawcami, wprowadzony 
przez firmę Wal-Mart i będący źródłem jej spektakularnego sukcesu, zaczął być 
kopiowany. Znaczące korzyści z jego wdrażania pojawiały się dopiero wraz ze 
skalą działania. Stąd również detaliści FMCG, będący liderami na rynkach ma
cierzystych, zaczęli poszukiwać możliwości rozwoju na rynkach zagranicznych. 
Inwestowali oni w krajach, w których mogli się wyróżnić innowacyjnym forma
tem bądź/i systemem zaopatrzenia pozwalaj ącym im na konkurowanie pod 
względem ceny. Ich rozwojowi sprzyjało otwarcie się na inwestycje zagranicz
ne nowych rynków, wcześniej niedostępnych, takich jak Chiny, Indie czy kraje 
Europy Środkowo-Wschodniej. Na rynkach zagranicznych o przestarzałej 
strukturze handlu detaliści zagraniczni uruchamiali formaty wcześniej tam nie- 
występujące, a będące już w fazie dojrzałości w krajach wysokorozwiniętych, 
takie jak: hipermarkety, dyskonty czy sklepy typu category killer.

W latach 90. pojawiło się wiele czynników stymulujących proces globaliza
cji typu pull, takich jak: rosnące zapotrzebowanie ze strony nabywców na usłu
gę handlową czy deregulacje rynków, oraz nasiliły się czynniki typu push. 
Z drugiej strony wykorzystanie zdobyczy technologicznych umożliwiło detali-

10 V. Terpstra, R. Sarathy, International marketing, The Dryden Press, USA 1994.
11 2004 Global, Raport Deloitte, www.stores.org, stores/January G 9 (30.03.2014).

http://www.stores.org
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stom skuteczną koordynację działań w skali międzynarodowej, co stało się klu
czowym czynnikiem ich sukcesu.

W rezultacie detaliści działający w różnych branżach zaczęli się dynamicz
nie rozwijać na rynkach zagranicznych. Utrzymanie przewagi opartej na inno
wacji w handlu detalicznym jest jednak bardzo trudne, z uwagi na brak możli
wości jej ochrony i co za tym idzie łatwość naśladownictwa. Problemy detali- 
stów globalnych wynikają też z różnego poziomu rozwoju poszczególnych ryn
ków, co utrudnia standaryzację strategii. Analizując czynniki sukcesu firmy 
Ikea na rynkach wschodzących, A. Dahlvig wskazał na: oferowanie innowacyj
nego produktu, efektywne zarządzanie łańcuchem dostaw oraz dostosowanie 
oferty do potrzeb klientów12. Celem działań dostosowawczych jest osiąganie 
przewagi marketingowej, a warunkiem jej utrzymania nieustająca innowacyj
ność.

Innowacyjność jako warunek utrzymania wyróżniającej pozycji detalistów 
na rynku globalnym

Pod wpływem innowacji w sposobach działania w handlu detalicznym na
stąpiły znaczące, można rzec rewolucyjne, zmiany w procesie zakupu towarów 
(tab. 2). Głównym motorem tych zmian jest technologia internetowa i RFID. 
Towary masowe, standardowe, o porównywalnych cechach konsumenci będą 
kupowali przede wszystkim za pośrednictwem komputerów i urządzeń mobil
nych. Obsługa tradycyjna będzie oferowana w małych sklepach. W rezultacie 
strategie detalistów muszą zostać poddane weryfikacji. Chcąc skutecznie kon
kurować na rynku globalnym, muszą oni13:

a) zarządzać łańcuchem dostaw tak, aby w czasie rzeczywistym odpowia
dać na zapotrzebowanie ze strony rynku; wymaga to wdrażania najno
wocześniejszych technologii i ścisłej integracji z dostawcami;

b) wykorzystywać koncepcj ę handlowego eco-systemu, co w praktyce 
oznacza różnicowanie strategii konkurowania;

c) tworzyć nowe kanały dystrybucji tak, aby umożliwić klientom zakupy 
24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu;

d) zarządzać w sposób efektywny i odpowiedzialny danymi klientów;
e) zarządzać skutecznie zróżnicowanymi formatami handlu.
Osiągnięcie tych celów wymaga wdrażania najnowocześniejszych techno

logii informacyjno-komunikacyjnych.

12 D. Summers, Building global growth through innovation. A conversation with former IKEA 
CEO Anders Dahlvig, American Management Association, MWORLD Spring 2012.

13 Retail 2020, „Chain Store Age” 2012, November, Vol. 88, No. 7.
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Tabela 2

Przemiany w procesie zakupu towarów przez konsumentów

Wczoraj Dziś Jutro Przyszłość
handlu

Dotarcie 
z ofertą

radio/telewizja,
czasopisma,
billboardy

media społeczne, 
marketing cyfro
wy, marketing 
bezpośredni

QR, kody kresko
we, marketing 
cyfrowy

RFID

Ocena 
i wybór 
oferty

metoda prób i 
błędów, ulotki, 
próbki

porównania online, 
media społeczno- 
ściowe, sklepy 
oferujące „do
świadczenie 
oferty”

wykorzystanie 
wielu kanałów 
informacyjnych, 
społeczności kon
sumenckie, aug
mented marketing

digital
assistant

Zakup
produktu

formy handlu 
stacjonarnego 
głównie forma
ty wielkopo- 
wierzchniowe

e-commerce małe wyspecjali
zowane sklepy, 
korzystanie z wielu 
kanałów

drukowa
nie w 3D

Punkty
sprzedaży

kasy, znaczki 
handlowe

wireless card, kar
ty cyfrowe, e-wal
lets, EFT (elec
tronic fu n d  trans
fer)

mobilne POS, 
zintegrowane POS, 
minimalizacja 
płatności gotów
kowych

biometrix

Usługi 
i dora
dztwo

przekaz ustny, 
doradztwo w 
punkcie sprze
daży

media społeczno- 
ściowe, recenzje 
w mediach i na 
blogach

usługa spersonali
zowana, wieloka- 
nałowość, wiele 
punktów zwrotu 
towarów

integracja

Źródło: opracowanie na podstawie: Global powers o f retailing 2014. Retail beyond begins, G.10. 
Delloitte, http://www.deloitte.com/assets/Dcom-Chile/Local%20Assets/Documents/Nuevos/
Estudios/CB_GlobalPowersofRetailing2014.pdf (30.03.2014).

Podsumowanie

Innowacje odegrały kluczową rolę w procesie globalizacji przedsiębiorstw 
handlowych. W jego rezultacie najwięksi detaliści działają na kilku, a nawet 
kilkudziesięciu rynkach. Swój początkowy sukces zawdzięczali oni wyróżniają
cym produktom oznaczonych markami własnymi lub/i innowacyjnym na da
nym rynku formatom. Niewielkie możliwości ochrony wdrażanych innowacji 
sprawiają, że ich sposoby działania mogą być łatwo naśladowane. Utrzymanie 
przewagi wymaga koordynacji działań marketingowych i z zakresu zaopatrze
nia w skali ogólnoświatowej, co pozwala na osiąganie przewagi z tytułu zasięgu 
i skali działania. Staje się to jednak coraz trudniejsze z uwagi na różnicowanie

http://www.deloitte.com/assets/Dcom-Chile/Local%20Assets/Documents/Nuevos/
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się potrzeb nabywców. Ważną rolę w tych działaniach dostosowawczych mogą
odegrać technologie przyszłości, zarówno te, które już dziś są znane, jak i te,
które dopiero się pojawią.
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INNOVATIONS IN THE GLOBALIZATION PROCESS 
OF RETAIL ENTERPRISES

Summary

The aim of the paper is to show the crucial role of innovations in the process of retail enter
prises globalization. The internal and external conditions of this process are shortly described, but 
the attention is focus on internal resources. The role of product innovations (own brand products 
and new retail form) in differentiating retailer offer has been indicated as well as the role of tech
nological innovations in coordinating its activities dispersed on global market. The next steps that 
should be taken by global retailers in the future has also been specified.
Keywords: globalization, retailing, innovations
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