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OCENA WSPÓPRACY Z HIPERMARKETAMI
– OPINIE PRODUCENTÓW OWOCÓW I WARZYW
Aleksandra Lubaska
Szkoa Gówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Streszczenie. Pojawienie si zagranicznych sieci wielkopowierzchniowych w Polsce
w latach 90. spowodowao przemiany w systemach dystrybucji ywnoci. Nastpio skrócenie niektórych kanaów, szczególnie w zakresie artykuów FMCG. Zagraniczne koncerny
handlowe, dc do optymalizacji transakcji, a jednoczenie dysponujc duym potencjaem ekonomicznym nawizuj kontakty bezporednio z producentami, take z producentami rolnymi, pomijajc szczebel hurtu. Interesujcym elementem wspópracy s korzyci
i zagroenia, które dostrzegaj producenci owoców i warzyw. W artykule przedstawiono
opinie producentów owoców i warzyw dostarczajcych swoje produkty do hipermarketów.
Z przeprowadzonych bada wynika, i dostawcy dostrzegaj znacznie wicej aspektów
pozytywnych ni negatywnych. Najwikszymi zaletami wspópracy z hipermarketami okazay si by stabilno zbytu duych partii towaru oraz pewno zapaty. Najistotniejszymi
przeszkodami we wspópracy z tym odbiorc s zbyt niskie ceny podczas promocji oraz
zbyt wysokie opaty z tytuu dostarczania.
Sowa kluczowe: hipermarkety, wspópraca, producenci, owoce, warzywa

WSTP
Ekspansj zachodnich korporacji handlowych w Polsce i w Europie rodkowo-Wschodniej obserwuje si od pocztku lat 90. W tej czci kontynentu w cigu kilkunastu lat rozpoczy dziaalno niemal wszystkie czoowe, midzynarodowe rmy handlu
detalicznego. Z roku na rok hipermarkety, supermarkety oraz sklepy dyskontowe zwikszaj swój udzia w sprzeday ywnoci. Obecnie maj one ponad 46% udziau w rynku
artykuów FMCG1, a prognozy na najblisze lata przedstawiaj jeszcze dalszy wzrost
znaczenia sklepów wielkopowierzchniowych w polskim handlu.
Adres do korespondencji – Corresponding author: Aleksandra Lubaska, Szkoa Gówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydzia Inynierii Produkcji, Katedra Organizacji i Inynierii
Produkcji, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa,
e-mail: aleksandra_lubanska@sggw.pl, aleksandra.13@wp.pl
1 FMCG (Fast Moving Consumer Goods) – artykuy pierwszej potrzeby; artykuy szybkozbywalne;
szybkorotujce: artykuy ywnociowe, podstawowe kosmetyki, papierosy i alkohol.
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Pojawienie si handlu wielkopowierzchniowego w Polsce spowodowao zmiany w organizacji sprzeday ywnoci. Zmiany te dotyczyy zarówno konsumentów,
jak i dostawców artykuów ywnociowych, którzy musieli si dostosowa do nowej
formy zbytu. Nowoczesne obiekty handlowe stosunkowo szybko i atwo zdobyy akceptacj klientów. Konsumenci coraz czciej wybieraj hipermarkety2, supermarkety3
oraz sklepy dyskontowe4 jako ródo zaopatrzenia si w artykuy pierwszej potrzeby.
Nabywców przyciga bogactwo asortymentowe, atrakcyjne promocje, godziny otwarcia
i nisze ceny. Handel wielkopowierzchniowy poprawia równie sprawno acucha dystrybucji artykuów ywnociowych. Przez wyeliminowanie ogniwa hurtu sieci wielkopowierzchniowe zaczy tworzy zalki zintegrowanych acuchów poday.
Zagadnienie warunków wspópracy producentów krajowych z hipermarketami wzbudza wiele emocji i kontrowersji, czsto stajc si tematem wielu dyskusji.
Z jednej strony uwaa si, e zagraniczne sieci wielkopowierzchniowe wniosy
ogromny wkad w ekonomiczn sfer naszej gospodarki ze wzgldu na tworzenie miejsc
pracy, know-how technologiczny i marketingowy, czy przyczyniy si do wzrostu konkurencji w handlu detalicznym. Ich przewaga konkurencyjna przejawia si m.in. w oferowaniu nowoczesnych produktów, innych ni dotychczas sposobach zaspokajania potrzeb,
czy wiadczeniu usug na wysokim poziomie.
Mona jednak usysze krytyczne opinie, e zagraniczne sieci handlowe stwarzaj zagroenie dla rodzimego handlu i wywieraj presj na krajowych producentów
i dystrybutorów, dc do obnienia cen zakupu. Wród zarzutów wobec sieci wielkopowierzchniowych wymieniane s takie, jak: wymuszanie na dostawcach niekorzystnych warunków dostaw towarów, stosowanie cen dumpingowych, przerzucanie
na dostawców kosztów promocji czy merchandisingu. Sieci handlowe s take krytykowane za obowizek odbioru niesprzedanego towaru przez dostawców, wymaganie
wysokich opat za wejcie do sieci czy wyduanie terminów patnoci [Witek, Frankowska 1999].
Czy powszechnie panujce opinie na temat wspópracy z hipermarketami podzielaj
producenci (dostawcy) owoców i warzyw? Jakie s zalety oraz wady dostarczania do
sklepów wielkopowierzchniowych?

2 Hipermarket – to sklep o powierzchni przekraczajcej 2500 m2, prowadzcy sprzeda w systemie
samoobsugowym, oferujcy szeroki i pogbiony asortyment artykuów ywnociowych, a take
innych towarów konsumpcyjnych i artykuów przemysowych, cznie ponad 20 tys. pozycji asortymentowych; zazwyczaj z parkingiem samochodowym [Krawczyk 2005].
3 Supermarkety to sklepy o powierzchni sprzedaowej od 400 m2 do 2499 m2 prowadzce sprzeda
gównie w systemie samoobsugowym, oferujce szeroki asortyment artykuów ywnociowych
i nieywnociowych czstego zakupu. Najczciej supermarkety umiejscowione s w wolno stojcych pawilonach, a take w domach towarowych [Chwaek 1993].
4 Sklep dyskontowy to sklep o powierzchni 300–1000 m2 oferujcy w wikszoci ywno i ograniczony asortyment produktów chemiczno-kosmetycznych, cznie 1–2 tys. artykuów. Dobra
lokalizacja, minimalizacja kosztów, niskie ceny oraz rozsdnie dobrany asortyment – to gówne
zasady dziaania tego obiektu. Sklepy dyskontowe wyrónia dua szybko obrotu towarowego,
ograniczony zakres obsugi oraz nisze mare [Urban, Szlachta 2000].
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METODA BADA
Badania empiryczne5 przeprowadzono w 2006 roku, z 49 dostawcami owoców i warzyw wspópracujcych z nastpujcymi sieciami hipermarketów: Auchan, Carrefour,
Hypernova, Geant, Real oraz Tesco. Wywiady kierowane przeprowadzono (w sposób
bezporedni) z producentami owoców i warzyw zaopatrujcymi przynajmniej jedn
z wyej wymienionych placówek handlowych (w aglomeracji warszawskiej6) w latach
2003–2004 (przez okres duszy ni 7 miesicy w roku7). Wród badanej grupy podmiotów znalazo si: 30 gospodarstw indywidualnych, 7 grup producenckich (sadowniczych)
oraz 12 przedsibiorstw produkcyjno-handlowych (sprzedajcych warzywa).

WYNIKI BADA
Badani producenci owoców i warzyw traktuj hipermarkety jako zasadniczy rynek
zbytu dla swoich produktów (tab. 1). Dla prawie poowy badanych podmiotów (49%)
hipermarket jest waciwie jedynym odbiorc (udzia sprzeday do hipermarketów
w sprzeday ogóem przekracza 90%). Znacznie wikszy udzia sprzeday towarów
do hipermarketów zaznacza si u producentów warzyw, a przede wszystkim w gospodarstwach indywidualnych. Przedsibiorstwa produkcyjno-handlowe korzystay równolegle
Tabela 1. Udzia sprzeday owoców i warzyw do hipermarketów w badanych podmiotach
Table 1. Share of sale of fruits and vegetables through hypermarkets
Wyszczególnienie
Wszyscy producenci
Wszyscy producenci (%)
Producenci owoców (13)
w tym:
gospodarstwa sadownicze (6)
grupy producenckie (7)
Producenci warzyw (36)
w tym:
gospodarstwa (24)
przedsibiorstwa produkcyjno-handlowe (12)
ródo:
Source:

Udzia sprzeday do hipermarketów
powyej 90%
50–90%
poniej 50%
24
13
12
49%
26,5%
24,5%
23,2%
38,4%
38,4%
50%
–
58,3%

50%
28,5%
22,2%

–
71,5%
19,4%

90%
18,7%

10%
37,5%

–
43,8

Badania wasne.
Author’s research.

5 Badania zostay przeprowadzone w ramach projektu KBN 2 PO6R 04329 pt. „Warunki i przesanki wspópracy producentów owoców i warzyw z sieciami hipermarketów”.
6 Wedug danych GUS, w 2003 r. w Polsce prowadzio sprzeda 213 hipermarketów. W województwie mazowieckim zlokalizowanych byo 34 hipermarketów, w lskim – 36, dolnolskim – 20
i ódzkim – 20. (Raport o stanie handlu wewntrznego: Polska 2003” Instytut Rynku Wewntrznego i Konsumpcji, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2003.) W rejonie Warszawy zlokalizowana
jest najwiksza liczba hipermarketów w Polsce (w porównaniu do pozostaych miast).
7 Celowo wyeliminowano dostawców sezonowych, chcc skupi si na relacji dugookresowej
pomidzy hipermarketem a producentem rolnym.
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z kilku kanaów dystrybucji. Hipermarket by jednak wanym odbiorc, któremu sprzedawano co najmniej 40% towarów.
W przypadku sprzeday owoców, udzia sprzeday do hipermarketów jest mniejszy.
Tylko dla poowy gospodarstw sadowniczych hipermarket jest wycznym odbiorc.
Grupy producenckie za porednictwem hipermarketów sprzedaway co najmniej 40%
swoich produktów.
Wyszy udzia sprzeday towaru do hipermarketów zaznaczy si w gospodarstwach
indywidualnych, a do niski udzia sprzeday do hipermarketów jest w grupach producenckich. Pomimo i grupy byyby wstanie sprzedawa znacznie wicej hipermarketom,
sieci wspópracuj z kilkoma dostawcami jabek jednoczenie uniezaleniajc si w ten
sposób od wskiej grupy dostawców.
Przychody (netto) ze sprzeday owoców i warzyw do hipermarketów w badanej grupie podmiotów byy zrónicowane (rys. 1).
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Roczna wielko obrotów netto z sieciami hipermarketów (tys. z)
Yearly revenues generated from the sale through hypermarkets (thousands PLN)

ródo:
Source:

Badania wasne.
Author’s research.

Najwicej dostawców (28%) generowao przychody ze sprzeday od 751 000 z do
1 000 000 z. Najniszymi przychodami ze sprzeday do sieciami hipermarketów charakteryzoway si gospodarstwa, przychodami poniej 1 mln z odznaczao si ponad 80%
gospodarstw. Grupy producenckie oraz przedsibiorstwa produkcyjno-handlowe uzyskiway przychody powyej 1 mln z, a 33% przedsibiorstw generowao przychody (netto)
ze sprzeday do hipermarketów powyej 5 mln z.

Wybrane aspekty wspópracy
Hipermarkety s bardzo wymagajcym odbiorc. Przy doborze dostawców zwracaj
szczególn uwag na moliwo zapewnienia duych partii towaru przy zachowaniu cigoci dostaw (przez cay rok). Dostawca sieci hipermarketu musi charakteryzowa si
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równie wysok sprawnoci realizacji zamówie (czstotliwo, terminowo i kompletno dostaw). Niezbdne jest take zapewnienie powtarzalnej oraz wysokiej jakoci
oferowanych produktów.
Sieci hipermarketów, niemal od pocztku funkcjonowania w Polsce, narzuciy swoim
dostawcom/ producentom wysokie wymagania jakociowe obejmujce kwestie waciwoci organoleptycznych, zyko-chemicznych, dotyczcych zakresu klasy kacji, opakowania oraz prezentacji. Sieci hipermarketów realizuj polityk jakoci na podstawie
wasnych standardów zblionych do norm unijnych. Coraz wicej sieci super- i hipermarketów w Polsce (Metro, Tesco, Carrefour) preferuje dostawców posiadajcych certy kat
Integrowanej Produkcji lub EUREPGAP. Certy kat EUREPGAP jest wymagany przy
dostawach wieych owoców i warzyw do wszystkich wikszych sieci wielkopowierzchniowych na wiecie [Kurek 2007].
Okres obowizywania umowy. Umowy we wszystkich sieciach podpisywane s
zazwyczaj na pocztku roku kalendarzowego i obowizuj przez okres 12 miesicy. Jednake umowy okrelaj jedynie warunki handlowe, nie gwarantujc dostawcy iloci
zamówionego towaru..
Ceny pacone przez hipermarkety. Stosunek cen paconych przez hipermarkety do
cen rynkowych w latach 2003–2005 waha si w przedziale –10% do +15% w zalenoci od sieci oraz produktu. Ceny na poszczególne produkty ustalane s zazwyczaj raz
w tygodniu.
Czstotliwo dostaw. Czstotliwo dostaw wykazuje due zrónicowanie w zalenoci od sieci oraz od rodzaju produktu. Dostawy realizowane bezporednio do sklepów
odbywaj si zazwyczaj 6 dni w tygodniu. Przy zaopatrywaniu centrum dystrybucyjnego
czstotliwo waha si pomidzy 3–7 dni tygodniowo.
Terminy patnoci za dostarczone towary. Terminy patnoci wynosz od 21 do
35 dni.
Opaty. Pierwsze hipermarkety w Polsce miay due trudnoci ze stworzeniem bazy
niezawodnych dostawców owoców i warzyw, dlatego te nie stosoway opat za wejcie
do sieci. Jednak nastpne placówki wymuszay nieznaczne opaty za moliwo dostarczania do konkretnego sklepu. Pocztkowo byy to kwoty okoo 3 tysicy z do 5 tysicy
z za dostarczanie do jednego sklepu i nie wzbudzay wielu negatywnych emocji wród
dostawców. Wedug dostawców „wejcie” do zagranicznej sieci to obecnie koszt nawet
50 000 z. Najbardziej powszechn opat stosowan przez sieci jest opata marketingowa. Jej wysoko jest róna w kadej z sieci hipermarketów i waha si od 3–8% (od
obrotu netto). Obecnie przy centralizacji dostaw w niektórych sieciach obowizuj opaty
logistyczne w wysokoci od 3–13% wartoci sprzeday. Równie niektóre sieci narzuciy
dostawcom dodatkowe opaty z tytuu nowo otwieranych sklepów8. Wysoko tej opaty
waha si od 100–10 000 z w zalenoci od sieci oraz od „wielkoci” dostawcy.

Opinie dostawców
Przeprowadzone badania pokazuj, e wikszo dostawców owoców i warzyw jest
zadowolona ze wspópracy z hipermarketami. Co pity producent wyrazi zdecydowane
Opaty od nowo otwieranych placówek handlowych zostay w 2006 roku zniesione przez sieci
wielkopowierzchniowe.

8
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zadowolenie, a ponad 60% badanych dostawców jest umiarkowanie zadowolonych
z dostarczania do hipermarketu. Jedynie 8% producentów owoców i warzyw wykazywao umiarkowane niezadowolenie ze wspópracy z tym partnerem.
Stopie zadowolenia lub niezadowolenia ze wspópracy z hipermarketami wykazywa nieznaczne zalenoci. Najwikszy odsetek zadowolonych producentów by
u dostawców:
x oferujcych produkty bezpieczne o wysokiej jakoci, popartej certy katem,
x charakteryzujcych si uzalenieniem od jednego odbiorcy-hipermarketu (udzia
hipermarketu w sprzeday przekracza 90%),
x którzy podwoili sprzeda dziki obsudze hipermarketów w stosunku do okresu sprzed
wspópracy,
x którzy podjli wspóprac z hipermarketami przed 2000 rokiem.
Nie zauwaono w zasadzie zalenoci pomidzy rodzajem oferowanego produktu,
(niemal identyczny odsetek producentów owoców oraz producentów warzyw zadowolonych oraz niezadowolonych ze wspópracy), jak równie formy dziaalnoci (nieznacznie
wyszy odsetek zadowolonych respondentów by w przypadku grup producenckich oraz
przedsibiorstw).
Niezadowolenie producentów owoców i warzyw byo widoczne niemal wycznie
u dostawców z jednej sieci hipermarketów.

Pozytywne aspekty wspópracy z hipermarketami
Z przeprowadzonych bada wynika, e krajowi producenci (dostawcy) owoców
i warzyw s wiadomi wielu korzyci wynikajcych ze wspópracy w kanale dystrybucji
z zagranicznymi sieciami handlowymi.
Badani producenci zostali poproszeni o wskazanie maksymalnie 3 gównych korzyci
dostarczania do hipermarketów (zaczynajc od najwaniejszej). cznie udzielono 147
odpowiedzi.
Dla potrzeb analizy korzyciom przypisane zostay wagi. Korzyciom wymienionym
na pierwszym miejscu przypisano 6 punktów, na drugim miejscu 3 punkty, a na trzecim
1 punkt. Na tej podstawie zosta stworzony ranking korzyci ze wspópracy z hipermarketem.
Hierarchizacja korzyci poprzez przypisanie im odpowiedniej punktacji podkrelia
jeszcze mocniej znaczenie najwaniejszej korzyci. Zapewnienie sprzeday duych partii
towaru uzyskao sum waon 192, regularno sprzeday – 65 punktów, a stabilno
sprzeday – 56 punktów (tab. 2).
Ocena pozytywnych aspektów wspópracy z hipermarketami róni si nieznacznie
w zalenoci od dostarczanych produktów oraz od wielkoci sprzeday do hipermarketu.
Producenci owoców znacznie bardziej ni dostawcy warzyw doceniaj we wspópracy z hipermarketami zapewnienie stabilnoci sprzeday przez cay rok. Producenci
warzyw zwracaj wiksz uwag na moliwo dodatkowych promocji (wprowadzanych na yczenie dostawcy). Zaproponowanie niszej ceny przez producenta zazwyczaj
ma miejsce, gdy dostawcy bardzo zaley na sprzeday wikszej partii towaru w bardzo
krótkim okresie. Moe to by spowodowane nadmiern iloci produktów o krótkim
okresie przydatnoci do spoycia (np. pomidory, kala ory, brokuy), oznakami obniaActa Sci. Pol.
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Tabela 2. Hierarchia korzyci ze wspópracy z hipermarketem wedug opinii producentów owoców
i warzyw
Table 2. Hierarchy of advantages of cooperation with hypermarkets in opinion of fruits and
vegetables producers

Lp. Wyszczególnienie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Sprzeda duych partii towaru
Regularne dostawy przez cay rok
Stabilno sprzeday
Pewno sprzeday
Pewno patnoci za dostarczone
towary
Przewidywalno sprzeday
Regularno patnoci
Sprzeda towaru w jedno miejsce
(centrum dystrybucyjne)
Umocnienie wasnej marki
Moliwo wprowadzenia wasnych promocji
Moliwo planowania wydatków
Otrzymanie wysokiej ceny za
wysok jako
„Lepszy zarobek” ni na rynku
(poza sezonem)
Razem

ródo:
Source:

Liczba „gosów” oddanych
na poszczególne korzyci

%
Liczba Suma producentów
na I
na II
na III wskaza waona wskazujcych
dan korzy
miejscu miejscu miejscu

22
6
5
6

23
5
6
4

0
11
8
6

45
22
19
16

192
62
56
54

91,8
44,8
38,7
32,6

4

4

2

10

38

20,4

5
1

2
3

0
3

7
7

36
18

14,2
14,2

0

1

6

7

9

14,2

0

1

5

6

8

12,2

0

0

4

4

4

8,1

0

0

2

2

2

4,1

0

0

1

1

1

2,0

0

0

1

1

1

2,0

49

49

49

147

490

X

Badania wasne.
Author’s research.

nia jakoci produktów przez np. rozpoczty proces kiekowania, gnicia, plenienia czy
psucia, nadmiernego przesuszenia, czy stwierdzenia zbyt duej mikkoci produktów.
Pozytywnymi elementami we wspópracy z hipermarketami, do których znacznie
wiksz wag przywizuj wiksi dostawcy (osigajcy przychody ze sprzeday do
hipermarketów powyej 1 miliona z) s: scentralizowanie dostaw (dostawa w jedno
miejsce), regularne patnoci oraz umocnienie wasnej marki (rys. 2).
Korzyci, które podkrelali badani producenci to przede wszystkim korzyci ekonomiczne, tj. sprzeda duych partii towaru, moliwo sprzeday przez cay rok, stabilno
sprzeday, gwarancj sprzeday oraz pewno zapaty. Na dalszym planie pozytywnych
aspektów wspópracy znalazy si korzyci marketingowe: zwizane z wizerunkiem rmy, np. umocnienie wasnej marki na rynku czy moliwo wprowadzenia wasnych
promocji. Badane podmioty wskazay równie na korzystne elementy wspópracy, które
pojawiy si stosunkowo niedawno, a mianowicie dostawa duych partii towaru w jedno
miejsce, jakim jest centrum dystrybucyjne.
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Badania wasne.
Author’s research.

Negatywne aspekty dostarczania do hipermarketów
Oprócz korzyci producenci dostrzegaj równie uciliwoci we wspópracy z zagranicznymi sieciami hipermarketów.
Podczas wywiadu producenci mogli wskaza maksymalnie 3 najwaniejsze wady
dostarczania do hipermarketów. cznie udzielono 133 odpowiedzi. Dla potrzeb analizy równie negatywnym aspektom przypisane zostay wagi. Wadom wymienionym na
pierwszym miejscu przypisano 6 punktów, na drugim miejscu 3 punkty, a na trzecim
1 punkt. Na tej podstawie zosta stworzony ranking negatywnych aspektów wspópracy
z hipermarketem, który przestawia tabela 3.
Najbardziej krytykowanym dziaaniem hipermarketów jest stosowanie wielu form
opat oraz ich podnoszenie przy podpisywaniu kolejnych umów (47% wskaza). Dua
cz dostawców uznaa, i negatywne aspekty wspópracy handlowej z hipermarketami
przejawiaj si w braku partnerstwa i zrozumienia oraz dominujcej pozycji hipermarketu
w negocjacjach. Wród innych negatywnych elementów producenci ponadto zauwaaj:
 zbyt du rotacj kupców, majc niekorzystny wpyw na ukadajc si wspóprac,
 zbyt wysokie koszty zwizane z rosncymi wymaganiami jakociowymi sieci (w tym
certy kacja).
Dostawcy krytykuj take wymóg cigej dyspozycyjnoci oraz brak komfortu psychicznego, majce swe podoe w regularnych dostawach przez cay rok.
Dla dokadniejszego zbadania pozytywnych i negatywnych aspektów wspópracy
z hipermarketami zastosowano gotowy zestaw 26 czynników9. Badani producenci oceCzynniki znajdujce si w zestawie zostay dobrane na podstawie bada pilotaowych przeprowadzonych z 10 dostawcami warzyw i owoców.

9

Acta Sci. Pol.

Ocena wspópracy z hipermarketami...

73

Tabela 3. Negatywne aspekty wspópracy z hipermarketem wedug opinii producentów owoców
i warzyw
Table 3. Disadvantages of cooperation with hypermarkets in opinion of fruits and vegetable
producers

Lp. Wyszczególnienie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Zbyt wysokie opaty za wspóprac
Brak partnerstwa i zrozumienia
Dominujca pozycja hipermarketu
Dyktowanie warunków sprzeday
Wymóg penej dyspozycyjnoci
Stosowanie zbyt czstych promocji
Coraz trudniejsze negocjacje
Nakanianie do obniania cen
Zbyt dua rotacja „kupców”
Zbyt wysokie koszty zwizane
z podnoszeniem jakoci
Zbyt dua czstotliwo dostaw
Nieuczciwe umowy handlowe
Brak komfortu psychicznego

14 Pogarszajce si relacje z „kupcem”
15 Zwroty towarów
16 Zbyt dugie terminy patnoci
17 Trudnoci z rozliczaniem opakowa
Razem
ródo:
Source:

Liczba „gosów” oddanych
%
na poszczególne korzyci Liczba Suma producentów
na I
na II
na III wskaza waona wskazujcych
dan wad
miejscu miejscu miejscu

16
9
9
6
4
3
0
1
0

6
2
2
4
4
5
7
4
3

1
3
1
0
3
0
3
4
5

23
14
12
10
11
8
6
9
8

115
63
61
48
39
33
24
22
14

46,94
28,57
24,49
20,41
22,45
16,33
12,24
18,37
16,32

0

4

1

13

5

10,20

0
1
0

3
1
1

1
2
4

10
11
7

4
4
5

8,16
8,16
10,20

0
0
0
0
49

1
2
0
0
49

3
1
2
1
35

6
7
2
1
133

4
3
2
1
476

8,16
6,12
4,08
2,04
X

Badania wasne.
Author’s research.

niali kady czynnik w skali –5 do +5, gdzie ocena od –5 do –1 oznaczaa czynnik zniechcajcy do wspópracy handlowej z hipermarketem, ocena od 1 do 5 oznaczaa czynnik
zachcajcy do wymiany handlowej z tym partnerem.
Dostawcy oceniali nastpujce aspekty wspópracy:
1. Wysoko cen (paconych przez hipermarket).
2. Czstotliwo zmiany cen.
3. Czstotliwo promocji.
4. Wysoko cen podczas promocji.
5. Czstotliwo zwrotów.
6. Czstotliwo dostaw.
7. Obsuga i organizacja dostaw.
8. Centralizacja dostaw.
9. Sprzeda duych partii towaru.
10. Pewno sprzeday.
11. Stabilno sprzeday.
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12. Pewno zapaty za dostarczone towary.
13. Terminy zapaty.
14. Wymagania jakociowe.
15. Wysoko (poniesionych) opat wejcia do sieci.
16. Wysoko opaty logistycznej.
17. Wysoko opaty marketingowej.
18. Wysoko opat od otwarcia nowego sklepu.
19. Okres obowizywania umowy.
20. Atmosfera podczas negocjacji umów.
21. Relacje z menaderem ds. zakupów.
22. Skonno sieci do kompromisu.
23. Podnoszenie kwali kacji.
24. Doskonalenie umiejtnoci handlowych.
25. Umocnienie marki (producenta).
26. Wprowadzenie wasnych promocji.
Mona stwierdzi, e badani producenci w hipermarketach dostrzegaj znacznie
wicej aspektów pozytywnych ni negatywnych. Ocena poszczególnych aspektów
wspópracy przez producentów (w skali od –5 do +5) pokazaa, e suma czynników
zachcajcych do wspópracy z hipermarketem (1518) dwukrotnie przewyszaa sum
czynników zniechcajcych (770).
Znaczc przewag najwikszych 10 si zachcajcych do wspópracy z hipermarketami nad 10 zniechcajcymi siami przedstawiaj równie rysunki 3 oraz 4.
Z bada wynika, i dostawcy najbardziej ceni w hipermarketach pewno zapaty za
dostarczone towary (rednia ocena 4,51). Na dalszych miejscach uplasoway si czynniki
dotyczce pewnoci i stabilnoci oraz sprzeday duych partii towaru. Wysoko ocenio-
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ne zostay równie aspekty takie, jak: doskonalenie umiejtnoci handlowych, obsuga,
organizacja oraz centralizacja dostaw (rys. 3).
Do najwikszych si zniechcajcych do wspópracy z hipermarketem zakwali kowano: wysoko cen podczas promocji, wysoko opat marketingowych i logistycznych,
niemi atmosfer podczas negocjacji, czstotliwo promocji.

PODSUMOWANIE I WNIOSKI
Wyniki bada upowaniaj do sformuowania nastpujcych wniosków:
1. Badani producenci owoców i warzyw traktowali hipermarkety jako zasadniczy rynek
zbytu dla swoich produktów. Dla prawie poowy badanych podmiotów hipermarket
by waciwie jedynym odbiorc. Znacznie wikszy udzia dostaw hipermarketów
w sprzeday ogóem zaznaczy si u producentów warzyw, gównie z gospodarstw
indywidualnych.
2. Dostawcy owoców i warzyw do hipermarketów byli w wikszoci zadowoleni ze
wspópracy z tym odbiorc. Najwikszym zadowoleniem odznaczali si producenci,
którzy nawizali wspóprac z sieci handlow od pocztku jej funkcjonowania.
Dostrzegali oni znacznie wicej aspektów pozytywnych ni negatywnych.
3. Po stronie korzyci najwicej wskaza dotyczyo takich aspektów wspópracy, jak stabilno i moliwo sprzeday duych partii towaru, pewno zapaty. Wielu dostawców korzystnie ocenio centralizacj dostaw (dostawy do centrów logistycznych).
4. Jako negatywne aspekty wspópracy najczciej wymieniane byy przede wszystkim:
zbyt niskie ceny podczas promocji, zbyt wysokie opaty z tytu dostarczania do sieci,
czstotliwo promocji.
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EVALUATION OF COOPERATION WITH HYPERMARKETS CHAINS
IN OPINION OF FRUITS AND VEGETABLES PRODUCERS
Abstract. Emergence of foreign chains of super- and hypermarkets in Poland in 1990’s
resulted in major changes in food distribution systems. Several channels, especially
concerning FMCG were shortened. Foreign trade chains, aspiring to optimize transactions
and possessing great economic potential, established direct contacts with producers, including agricultural producers, passing over the wholesale level. Opportunities and threats
perceived by fruits and vegetables producers are an interesting element of the cooperation.
This research shows that the main advantages for fruits and vegetables producers to deliver
to hypermarkets are: certainty of payment, sale of large batches of goods as well as certainty
and stability of the market. Main disadvantages are: low prices during promotions and high
charges.
Key words: hypermarkets, cooperation, producers, fruits, vegetables
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