
W tym wydaniu naszego magazynu publikujemy 
zestawienie 400 działających w Polsce firm de-
talicznych i hurtowych. Na naszej liście znalazły 
się największe sieci handlowe, jak i niewielkie 
lokalne przedsiębiorstwa zarządzające kilkoma 
sklepami czy pojedynczą hurtownią. Mamy tu 
firmy handlujące szerokim asortymentem pro-
duktów FMCG, jak i specjalistyczne hurtownie 
oferujące słodycze czy warzywa i owoce, a także 
spółki specjalizujące się w imporcie i dystrybu-
cji żywności oraz dystrybutorów prasy, którzy 
jednocześnie sprzedają produkty FMCG. Ba, 
znalazła się także największa sieć drogeryjna, 
którą postanowiliśmy umieścić ze względu na 

niezwykle szeroką ofertę żywności i win. Pojawili się również pro-
ducenci, którzy są jednocześnie potężnymi dystrybutorami, tacy jak 
Grupa Żywiec czy Sobieski. Wszystko po to, aby obraz rynku był jak 
najszerszy i kompletny.
Prezentowana lista firm handlowych ma być raczej praktycznym prze-
wodnikiem po branży dystrybucyjnej, który ma pomóc wielu firmom 
w znalezieniu kontrahenta, niż typowy rankingiem.
Zestawienie (w dużej części) zostało przygotowane pod kątem gene-
rowanej przez firmy sprzedaży (dane z KRS), dzięki czemu pokazuje 
układ sił na rynku, tworząc największy ranking firm handlowych, jaki 
dotychczas się pojawił. 

Ciekawy obraz rynku uzyskamy, nakładając na siebie dwie publikowane 
listy sieci detalicznych i hurtowych. Oczyszczając jednocześnie zestawienie 
z firm produkcyjno-hurtowych, specjalistycznych, a uwzględniając jedynie 
spółki dominujące firm handlujących produktami FMCG. To, co zobaczymy 
w tak stworzonym zestawieniu TOP 20 największych firm dystrybucyjnych, 
to miażdżąca przewaga sieci detalicznych nad branżą hurtową. Pokazuje 
ono miejsce, gdzie są prawdziwe pieniądze – w kieszeni Kowalskiego, 
robiącego codzienne zakupy. 
W zestawieniu mamy prezesa grupy dystrybucyjnej Eurocash Luisa Ama-
rala, który zapowiada, że chciałby, aby jego firma docelowo generowała 
przychody na poziomie 30 mld zł (w 2012 r. będzie to ok. 16 mld zł), 
a także Biedronkę, która już teraz w 2012 r. (a firmy działają na rynku tak 
samo długo) sprzedała towary za ponad 28 mld zł. Zestawienie pokazuje, 
że spośród 20 firm z czołówki tylko 5 zajmuje się hurtem, zaś w TOP 10 
są tylko dwie – Eurocash (z Tradisem) i Makro.
Tak silna pozycja sieci detalicznych pokazuje nam z jednej strony pewną 
słabość rynku hurtowego, z drugiej wskazuje, że strategia hurtowników 
oparta na inwestowaniu w sieci partnerskie jest właściwym rozwiązaniem 
biznesowym. To szczególnie istotne w sytuacji, gdy rynek klientów hurtowni 
się kurczy, bo każdego roku upada nawet 6 tys. niezależnych sklepów.
Karty w czołówce firm handlowych zostały rozdane i do utraty miejsca 
w pierwszej trójce mogą doprowadzić jedynie błędy w zarządzaniu lub 
decyzje zagranicznych centrali, które postanowią wyjść z polskiego rynku. 
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