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Sektor
handlu polskich miast

w dobie globalizacji
Mobilność a struktura
funkcjonalno-przestrzenna miasta
Mobilność w procesach związanych z gospodarką przestrzenną zazwyczaj kojarzona jest z przemieszczaniem się ludności. Zjawisko to
można jednak rozpatrywać w szerszym kontekście i to właśnie jego
inne aspekty wydają się wywierać
decydujący wpływ na obecną strukturę funkcjonalno-przestrzenną
polskich miast. Coraz częściej zwraca się uwagę na mobilności obrazów, rzeczy i wzorców. John Urry
podaje za jedną z przyczyn upadku
komunizmu mobilność przedmiotów, które przenikały z Zachodu
i stanowiły namiastkę lepszego
życia. W okresie, kiedy półki w skle-

pach były praktycznie puste, nawet
ładne zagraniczne opakowania posiadały wartość, stawały się starannie przechowywanymi symbolami
luksusu. Ta chęć posiadania była
oddolną przyczyną upadku poprzedniego ustroju i bardzo silnie zakorzeniła się w świadomości społeczeństw Europy Wschodniej 14.
Po roku 1989 handel był jedną
z najszybciej rozwijających się gałęzi
gospodarki, sklepy różnej wielkości
powstawały wszędzie, a otwarcie
granic przyczyniło się do szybkiego
rozwoju targowisk, gdzie handlowali
zarówno Polacy, jak i drobni kupcy
ze Wschodu. Był to jednocześnie
okres, w którym na rynku zaczęły
pojawiać się firmy zagraniczne.
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cenami najmu), co miało również
związek ze wzrostem poziomu życia
i coraz większą dostępnością samochodów. Zainteresowanie klientów
budziły ogromny wybór towarów,
niskie ceny i względnie wysoki standard, co sprawiło, że te formy handlu zaczęły się szybko mnożyć i wypierać „dzikie” targowiska.
O innym aspekcie galerii handlowych w centrach miast pisze
Zygmunt Bauman, określając je
mianem „świątyni konsumpcji”.
Tak jak tradycyjne sklepy powiązane
są z przestrzenią miasta przez swoje
witryny, tak galerie odcinają się
od otoczenia. Tworzą zamknięte,
doskonałe światy, gdzie wszystko
jest czyste i uporządkowane, zachęcają do kupowania, jednocześnie
odcinając się od problemów i trosk
codziennego życia. Galerie są przestrzenią wyreżyserowaną, bezpieczną, w której nie spotyka się żebraka czy bezdomnego. Ten zamknięty
świat zapewnia zaspokojenie większości potrzeb konsumentów:
od zakupów, po dostęp do kultury
masowej. Sprzyja on powstawaniu
„wspólnot szatniowych”, czyli
takich, gdzie czujemy się wśród
swoich, jesteśmy otoczeni przez
podobnych ludzi, ale nie następują
tu interakcje, jest to namiastka życia
społecznego, zupełnie inaczej niż
miało to miejsce na targowiskach 15.

Od targowiska do galerii
handlowych i hipermarketów
Targowiska były początkowym
etapem rozwoju handlu, zaspokojeniem pierwszego głodu posiadania. Początkowo powstawały w miastach na niezagospodarowanych
przestrzeniach. Nie wymagały dużych nakładów finansowych od handlarzy, a jednocześnie przynosiły
szybki zwrot inwestycji. Targowiska
przyczyniły się do stworzenia bogatej sieci powiązań pomiędzy producentami, zaopatrzeniowcami, sprzedającymi. Stały się również miejscami życia społecznego, czemu sprzyjały małe stragany, zazwyczaj obsługiwane przez te same osoby, dzięki
czemu tworzyły się więzi lokalne,
powiązania społeczności kupujących
i sprzedających, miejsca wymiany
informacji i spotkań. Przykładem
takich relacji mogą być Wietnamczycy handlujący w Warszawie, którzy zamieszkiwali i tworzyli miejsca
swojej kultury w pobliżu swoich stanowisk pracy. Pewną formą ewolucji
targowisk były domy handlowe powstające w centrum, gdzie przenosiła
się cześć kupców z bardziej luksusowymi towarami. Kolejnym etapem
było powstawanie centrów handlowych, które oferowały przestrzeń
komercyjną o wysokiej jakości, dzięki czemu otwierane były w nich filie
zagranicznych sklepów. W takich
miejscach, zarówno w centrum,
jak i na obrzeżach miast pojawiły się
hipermarkety (zachęcane niskimi
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Sklepy lokalne a konsolidacja
w sektorze handlu
Jeszcze w roku 2009 polskie sieci handlowe planowały zwiększenie
liczby swoich placówek na osiedlach, gdzie niewielkie sklepy cieszyły się dużą popularnością. Polacy
ogólnie deklarują, że chętniej robią
tam zakupy niż w supermarketach.
W praktyce jednak kluczowym wyznacznikiem jest cena produktów.
Z raportu „Polityki” wynika, że najtaniej można się zaopatrzyć w hipermarketach, zaraz po nich plasują się
dyskonty spożywcze, które często
wygrywają bliższą lokalizacją 16.
Niestety w tym samym okresie
(po kryzysie gospodarczym w 2008
roku) rynek zagraniczny uderzył
również w sektor sklepów lokalnych
o niewielkich powierzchniach.
W sektorze handlu następuje jednocześnie ciągła i szybka konsolidacja,
czyli przejmowanie rynku przez dominujące firmy. Większa liczba sklepów danej sieci oznacza możliwość
negocjowania niższych cen u producentów, zmniejszenie wydatków
na reklamę oraz lepszą logistykę,
a co za tym idzie większą konkurencyjność. Coraz więcej polskich
detalistów jest zainteresowanych
sprzedażą swoich placówek firmom
zagranicznym 17. Przykładem może
być tu sieć „Biedronka”, która planuje zwiększenie liczby swoich oddziałów do 3 tys. w roku 2015 18.
Bezpośrednio odbija się to na sklepikach lokalnych, które nie są

w stanie obniżyć cen do poziomu
oferowanego przez sieci handlowe.
Trudno jest tu też mówić o patriotyzmie lokalnym, kiedy najniższa
pensja krajowa w 2012 roku wynosi
1500 zł brutto – w tej sytuacji
mieszkańcy wręcz domagają się
otwierania dyskontów w swoich
dzielnicach. Innowacyjność
w sposobie organizacji oraz
wyczucie potrzeb i stylu życia
klientów jest chyba największym
atutem firm zagranicznych. „Żabki”
wygrywają z lokalnymi sklepami
godzinami otwarcia, lepiej
dostosowanymi do trybu życia
mieszkańców miast. „Biedronka”
otwiera nowe oddziały w okolicach
rynku we Wrocławiu, umożliwiając
klientom robienie zakupów podczas
powrotu do domu. Te nowe
lokalizacje dyskontów „odbiją” się
na okolicznych sklepach
spożywczych, które do tej pory
mogły utrzymywać wyższe ceny
ze względu na brak konkurencji
i wysokie czynsze związane z położeniem nieruchomości w centrum.
Według prognozy firmy „Euromonitor International” liczba małych
sklepów w Polsce w 2010 roku
wynosiła 150 tysięcy i będzie spadać
do 110 tysięcy w roku 2013, a w roku
2025 osiągnie liczbę zaledwie 31 tysięcy 19. Spadek ten przełoży się również na brak nabywców dla małych
firm produkcyjnych, rolników, hurtowni.
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zachęca ludzi do korzystania
z restauracji, zamiast gotowania
w domu. Te dwa mechanizmy sprawiają, że tkanka Paryża jest tak silnie nasycona różnymi funkcjami,
a miasto żyje. Dołożenie kilku euro
do każdego bonu musi się tam z jakiegoś powodu opłacać władzom
lokalnym. W Polsce przeciążenie
układów komunikacji samochodowej, mało efektywny transport publiczny oraz brak działania władz
lokalnych (promocji lokalnej przedsiębiorczości) raczej skłaniają
do wycieczek do hipermarketów.

Polityka lokalna
i znaczenie układu
transportowego dla handlu
Raport „Euromonitor International” pokazał, że 97% właścicieli
małych placówek handlowych odczuwa brak wsparcia ze strony
władz lokalnych. Powstaje tu zasadnicze pytanie o liczbę miejsc pracy,
które tworzą małe sklepy i podmioty
z nimi powiązane oraz ich relację
do rynku pracy tworzonego przez
sieci handlowe, które przyczyniają
się do upadku tych pierwszych.
Władze lokalne mogą wpłynąć
na poprawę tej sytuacji na dwa sposoby, aby to zilustrować można odwołać się do przykładu Paryża – nie
tyle do jego skali, co do sposobu zarządzania. Mało efektywna komunikacja publiczna w polskich miastach
zmusza do korzystania z transportu
indywidualnego. Z kolei Paryż nie
jest przyjazny dla ruchu samochodowego, jego struktura urbanistyczna skłania do wybierania transportu zbiorowego. To sprawia,
że wokół punktów przesiadkowych
rozwija się drobny handel i usługi,
z których przechodzący obok ludzie
chętnie korzystają. Innym rozwiązaniem zastosowanym w Paryżu są
bony na posiłki w restauracjach
(Ticket Restaurant) – przykładowo
pracownik płaci 3 euro za jeden bon
o wartości 8 euro, który może wykorzystać w placówkach gastronomicznych. To oraz długi czas potrzebny
na przemieszczanie się po Paryżu

Klienci kształtujący rynek
Można przyjąć założenie, że
w Polsce ludność o wyższych zarobkach i standardzie życia korzysta
z galerii handlowych, a mieszkańcy,
którzy nie do końca czują się
na miejscu w „świątyniach konsumpcji” wybierają sklepy lokalne. Przykład Wrocławia obrazuje pewne zależności. Sklepy w dzielnicy Stare
Miasto, które kiedyś zaopatrywały
całą aglomerację w bardziej wyszukane dobra, stopniowo upadają, zastępują je punkty usługowe (banki,
biura podróży), cukiernie, sklepy
całodobowe. Również na nowych
osiedlach rozwijają się jedynie usługi podstawowe. Inaczej ma się sytuacja z dzielnicą Nadodrze, gdzie
gęstość zaludnienia jest wysoka,
mieszkańcy są ubodzy, występuje
wiele problemów społecznych.
Tutaj różne sklepiki działają całkiem
prężnie. Należy się jednak zastano-
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wały swoją „witalność parterów”.
Odpowiedź prawdopodobnie kryje
się tu w wyższych dochodach Niemców, które pozwalają na luksus indywidualności. Większość lokali zajmowanych jest tam przez firmy oferujące towary niedostępne w centrach handlowych, są to np. antykwariaty, sklepy z asortymentem
z różnych zakątków świata, czy sklepy z produktami designerskimi
oraz niezliczone ilości kawiarenek
i restauracji.

fot. Konrad Lewacki

Gneisenaustraße w Berlinie (Kreuzberg)

wić, jak ta sytuacja zmieni się wskutek procesu gentryfikacji, kiedy tę
atrakcyjną pod względem architektury i lokalizacji dzielnicę stopniowo zajmą mieszkańcy o wyższych
dochodach. Działające dziś sklepy
wydają się nie mieć wtedy szans
na przetrwanie. Można się tu odwołać do podobnych przykładów
w miastach niemieckich (dzielnice
Kreuzberg i Prenzlauerberg w Berlinie czy Neustadt w Dreźnie), które
mimo wymiany mieszkańców zacho-
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w ramach działalności. Jeżeli chodzi
o strukturę handlu, to przy obecnej
sytuacji można przypuszczać, że dotychczasowe sklepy lokalne przestaną istnieć, podobnie jak miało to
miejsce z targowiskami, zwłaszcza,
że sieci zagraniczne otwierają swoje
placówki w coraz mniejszych miastach. Świadomość tego procesu
i potrzeba szukania nowych rozwiązań (na płaszczyźnie interdyscyplinarnej) powinny być szczególnie
istotne dla planistów zajmujących
się rozwojem miast. ❚

Konkluzja
Ostatni przykład pokazuje, że
drobne sklepiki i usługi mogą funkcjonować w dobie globalizacji,
ale konieczne jest tu zaistnienie
czynników zewnętrznych np. odpowiedniego poziomu dochodów
mieszkańców, za którym idzie tworzenie się nowego systemu potrzeb,
które będą mogły być zaspokajane
w przestrzeni miasta. Wymaga to
dostosowania się do aktualnych
trendów, wprowadzania innowacji
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