Oeconomia 9 (3) 2010, 55–64

KIERUNKI ZMIAN OFERTY PRZEDSIBIORSTW
HANDLU DETALICZNEGO I ICH OGRANICZENIA
Piotr Cyrek
Uniwersytet Rzeszowski
Streszczenie. W opracowaniu przedstawiono podstawowe kierunki dziaa przedsibiorców dostosowujcych ofert handlow do sytuacji rynkowej. Kierunki tej modernizacji
wynikaj z realizacji orientacji na konsumenta zarówno w ujciu pierwotnego ksztatowania elementów marketingu-mix, jak i reakcji na uwagi klientów. W artykule zaprezentowano take bariery ograniczajce moliwoci dostosowania oferty badanych przedsibiorstw
handlu detalicznego.
Sowa kluczowe: handel detaliczny, preferencje klientów, procesy dostosowawcze, bariery
rozwoju

WSTP
Wdraanie i realizowanie orientacji na konsumenta to podejmowanie typowych dziaa z ni zwizanych. Firmy ukierunkowane na klientów konfrontuj wasn tosamo
z tosamoci uznawan za idealn w kontekcie docelowego rynku, jakim s konsumenci. Tworzenie podanych stosunków z nabywc obejmuje treci ekonomiczne
i organizacyjne, a nie tylko realizacj marketingowych hase o zadowalaniu klienta [Altkorn 2001, 3]. Przy ksztatowaniu kompozycji oferty handlowej przedsibiorcy powinni
uwzgldnia fakt, e [Mikuta 2003, 122]:
– polscy konsumenci nie tworz jednorodnej grupy; ze wzgldu na sytuacj ekonomiczn realizuj róne modele konsumpcji, std konieczna jest segmentacja rynku
z uwzgldnieniem sytuacji ekonomicznej klientów,
– ceny produktów nie s jedynym czynnikiem decydujcym o wyborze; klienci oczekuj wysokiej jakoci za rozsdn cen, przy czym pacc wicej oczekuj wyszej
jakoci,
– konsumenci oczekuj wygody i bliskoci w zakupach, a jednoczenie spodziewaj si
wieoci produktów, co wymusza budowanie waciwych kanaów dystrybucji,

Adres do korespondencji – Corresponding author: Piotr Cyrek, Uniwersytet Rzeszowski, Wydzia
Ekonomii, ul. wikliskiej 2, 35-601 Rzeszów, e-mail: piotrcyr@univ.rzeszow.pl

P. Cyrek

56

– gównym odbiorc dziaa promocyjnych powinny by kobiety, poniewa to one
wci w wikszym stopniu realizuj zakupy artykuów ywnociowych.
Dziaania handlowców podyktowane s przy tym z jednej strony przekonaniem
przedsibiorców o koniecznoci maksymalizacji korzyci dla klienta, a z drugiej strony
wymuszone zgaszanymi przez klientów uwagami. W pierwszym przypadku konieczne
jest waciwe rozpoznanie preferencji nabywczych i sprostanie wymogom dotyczcym
kompozycji oferty handlowej oraz wszystkich elementów procesu sprzeday. W drugim
atutami rmy handlowej mog by szybki czas reakcji na uwagi klientów i umiejtno
sprawnego usuwania niedocigni.

CEL I METODYKA BADA
Jako cel opracowania przyjto ustalenie gównych kierunków dziaa przedsibiorstw
handlowych, majcych na celu maksymalizacj satysfakcji klientów i rozpoznanie zamierze handlowców na przyszo. W realizacji przyjtych przez przedsibiorców zaoe
konieczne jest take rozpoznanie potencjalnych ogranicze i utrudnie pojawiajcych si
w realiach wspóczesnej gospodarki i rozwoju spoecznego. Wnioskowanie prowadzone
jest na podstawie wyników bada wasnych przeprowadzonych na przeomie lat 2006
i 2007 metod wywiadu kwestionariuszowego w 413 losowo dobranych rmach handlu detalicznego, funkcjonujcych na obszarze województwa podkarpackiego, w których
asortymencie znajdoway si produkty ywnociowe. Analiz jednostek handlowych
przeprowadzono w klasy kacji wedug miejsca funkcjonowania (miasto-wie), wielkoci, a take wykorzystujc podzia na cztery grupy o rónej wysokoci wska nika rentownoci przychodów brutto, obliczonego jako stosunek zysku brutto i przychodów brutto.
Grupy ustalono jako – I: (od – do rednia – odchylenie standardowe), II: < od rednia
– odchylenie standardowe do rednia), III: < od rednia do rednia + odchylenie standardowe), IV: < od rednia + odchylenie standardowe do + ). Pozwolio to wnioskowa
o analizowanych zagadnieniach w powizaniu z sytuacj ekonomiczn podmiotów.

KIERUNKI DOSTOSOWANIA OFERTY HANDLOWEJ W BADANYCH
PODMIOTACH
Przedsibiorstwo musi w swej dziaalnoci podporzdkowa wasne priorytety potrzebom nabywcy. Podkarpackie rmy, aby odpowiedzie na oczekiwania klientów, dopasowuj swoj ofert przez dbao o pozytywne relacje, korzystne ceny, waciwe godziny pracy placówki i asortyment oraz wysok jako towarów (tab. 1).
Dla przedsibiorców gównym elementem pozwalajcym na dopasowanie ich oferty do oczekiwa odbiorców byo utrzymanie poprawnych relacji z kupujcymi. Staa
wspópraca pozwalaa bezporednio pozyska informacje o ewentualnych niedocigniciach dostrzeganych przez klientów. Zgodnie z preferencjami nabywców przedsibiorcy
zwracali uwag na waciwie dobrany poziom cen oraz godziny pracy umoliwiajce
wszystkim chtnym skorzystanie z usug sklepu. Handlowcy z miasta nadawali relatywnie wiksz wag elementom pozacenowym, takim jak jako towarów i forma obsugi.
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Tabela 1. Reakcja rm handlowych na uwagi klientów
Table 1. Response of trade enterprises to clients’ remarks

Firmy ogóem
Firmy dopasowujce ofert
do oczekiwa klientów
w tym przez*:
– utrzymywanie dobrych
stosunków z klientami
– korzystne ceny
– odpowiednie godziny
pracy sklepu
– waciwy dobór asortymentu
– poznawanie i analizowanie potrzeb
– wysok jako towarów
– oczekiwan przez klienta
form obsugi
– inne
Firmy reagujce na uwagi
klientów
w tym w zakresie*:
– zmiany poziomu cen
– poprawy poziomu obsugi
– usug dodatkowych
– asortymentu
– serwisu
– inne

ogóem

Wyszczególnienie

Dopasowanie oferty handlowej i reakcja rm na uwagi nabywców (w %)
wedug
wedug liczby osób
wedug grupy rentownoci
miejsca
pracujcych
przychodów brutto
dziaalnoci
50
10 do
miai wiI
II
III
IV
wie do 9
49
sto
cej
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
99,5

99,5

99,5

99,4 100,0 100,0 100,0

99,4

99,3 100,0

74,2
73,5

69,6
71,6

78,3
75,1

76,9
72,3

53,8
78,8

83,3
83,3

74,4
79,5

74,9
71,5

74,3
76,4

71,1
66,7

67,4

66,0

68,7

66,3

78,8

50,0

64,1

69,8

66,9

62,2

58,4

58,2

58,5

59,4

51,9

58,3

53,8

62,0

54,1

62,2

43,1
40,9

44,8
44,3

41,5
37,8

41,5
38,3

51,9
59,6

50,0
33,3

33,3
43,6

45,8
43,0

42,6
41,9

42,2
26,7

22,4
0,2

24,7
0,5

20,3
0,0

20,7
0,0

30,8
1,9

33,3
0,0

23,1
2,6

26,8
0,0

18,2
0,0

17,8
0,0

96,9

96,4

97,2

96,6 100,0

91,7 100,0

96,7

96,0

97,8

59,3
39,0
16,0
3,3
2,5
7,5

57,4
41,5
13,8
4,8
2,7
8,0

60,8
36,8
17,9
1,9
2,4
7,1

59,3
36,5
16,0
3,9
2,4
8,0

54,5
54,5
9,1
0,0
9,1
0,0

61,5
40,2
13,8
2,3
2,3
9,8

55,2
36,4
20,3
4,9
2,8
6,3

65,9
36,4
11,4
2,3
0,0
4,5

59,6
51,9
17,3
0,0
1,9
5,8

56,4
46,2
15,4
2,6
5,1
5,1

*Wyniki nie sumuj si do 100%, poniewa respondenci mogli wskaza kilka wariantów.
*The sum of results is not 100%, because the respondents could indicate few answers.
ródo: Obliczenia na podstawie wyników bada wasnych.
Source: Accounts based on results of the own research.

Firmy najmniejsze relatywnie najczciej dostosowyway ofert do potrzeb klienta
przez waciwy dobór asortymentu, stosunkowo najrzadziej koncentrujc dziaania na
cenach i formie obsugi, co zwizane jest z moliwociami ograniczonymi skal funkcjonowania. Podmioty o liczbie pracujcych powyej 49 osób najczciej, zarówno bezwzgldnie, jak i wzgldnie, dostosowyway ofert przez ksztatowanie korzystnych cen
i utrzymywanie dobrych stosunków z klientami, w ten sposób zapewniajc sobie ich lojalno. Ze wzgldu na wielko czciej ni inne rmy uwzgldniay preferencje w zakresie formy obsugi. Najrzadsze byo natomiast ukierunkowanie dostosowa na godziny
pracy i wysok jako towarów.
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Przedsibiorstwa handlowe uzyskujce najniszy poziom rentownoci koncentroway
swoje dziaania na dostosowywaniu do oczekiwa klientów przede wszystkim poziomu
cen, a take w wikszym stopniu ni pozostae jednostki oferujc towary wysokiej jakoci. Relatywnie najrzadziej uwzgldniay za potrzeby w zakresie samego doboru asortymentu. Ich wyniki ekonomiczne wi si równie z faktem, e stosunkowo najmniejszy
odsetek tych podmiotów rozpoznawa i analizowa potrzeby klientów. Odmienny schemat dziaa dopasowujcych ofert do oczekiwa przyjmoway rmy z IV grupy rentownoci. Najczciej ze wszystkich przedsibiorstw racjonalizoway one ofert asortymentow, a relatywnie w najmniejszym stopniu koncentroway wysiki na formie obsugi,
jakoci towarów, a take, cho czynniki te dostosowywane byy przez liczne rmy IV
grupy, godzinach otwarcia, cenach i utrzymywaniu dobrych stosunków z klientami.
Analizowane podmioty handlowe dostosowyway ofert do oczekiwa klientów nie
tylko z wasnej inicjatywy, ale równie reagujc na bezporednie uwagi konsumentów wymuszajce niezbdne korekty. Pozytywem jest to, e wród badanych rm tylko 3,1% nie
uwzgldniao w swych poczynaniach uwag nabywców. Najczciej dokonywane zmiany
w odpowiedzi na sugestie nabywców dotyczyy cen towarów. By to element marketingu-mix przedsibiorstw handlowych relatywnie elastycznie ksztatowany w granicach
okrelonych przez minimaln mar zysku i poziom kosztów zakupu. Niemal 40% rm
w reakcji na uwagi klientów podejmowao take popraw poziomu obsugi. Zwizane
jest to z dbaoci o pracowników „pierwszej linii”, których komunikatywno, kultura
i fachowo czsto przesdzaj o decyzjach zakupowych. Dostosowania w tym zakresie
cz si ze szkoleniami sprzedawców i udzielanym im instruktaem, a take odpowiedni selekcj kadr. Co szósty przedsibiorca w odpowiedzi na sugestie klientów poszerza
zakres wiadczonych usug dodatkowych, proponujc dostawy towarów, ich pakowanie
czy kredytowanie zakupu. Znacznie rzadziej wymuszone uwagami nabywców dziaania
dotyczyy ksztatowania asortymentu czy serwisu.
Porównanie podmiotów wedug miejsca dziaalnoci pozwala zaobserwowa wiksze znaczenie dostosowa cenowych na wsi, gdzie ze wzgldu na mniejsze natenie
bezporedniej konkurencji czciej decyzje o poziomie cen warunkowane byy sugestiami klientów i ich moliwociami nabywczymi. Ponadto, zdaniem M. Grzybek [2002,
287], ceny maj tym wiksze znaczenie, im wiksz swobod dysponuj waciciele rm
w dziedzinie ich ustalania oraz w im wikszym stopniu nabywcy reaguj na zmiany cen.
Udzia wydatków w strukturze rozdysponowania dochodu osób o niszym jego poziomie
przewysza udzia wydatków osób zamoniejszych (waga wydatków osób uboszych jest
wiksza ni osób o wyszych dochodach) [Samuelson, Nordhaus 1996, 203]. W zwizku
z tym, przyjmujc, e „elastyczno (cenowa) popytu na dobro stanowice wan cz
wydatków z dochodu konsumenta jest wiksza anieli elastyczno popytu dobra mniej
wanego dla konsumenta”, osoby o ograniczonych dochodach reaguj bardziej na zmiany cen dóbr [Rekowski 1997, 76]. Przedsibiorcy wiejscy czciej te dostosowywali do
uwag nabywców zakres usug dodatkowych. Relatywnie rzadsze ni w miecie zmiany
dotyczyy obsugi, niejednokrotnie prowadzonej osobicie przez wacicieli rm.
W najwikszych podmiotach koncentrowano dziaania wymuszone uwagami klientów w jednakowym stopniu na cenach i obsudze, rzadziej ni w przedsibiorstwach
mniejszych, dostosowujc zakres usug dodatkowych, relatywnie bardziej rozbudowany. Ponadto, czciej ni w pozostaych grupach rm dokonywano zmian w serwisie.
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W przedsibiorstwach mikro relatywnie najmniejsze dostosowania dotyczyy obsugi,
któr czsto realizowali waciciele lub czonkowie ich rodzin wykazujcy najwyszy
poziom motywacji i dbaoci o klienta w bezporednich kontaktach.
Firmy uzyskujce najwysz rentowno przychodów (IV grupa) najczciej i relatywnie czciej ni pozostae podmioty staray si uwzgldnia wymagania cenowe
zgaszane przez klientów, stosunkowo rzadziej za podejmoway dziaania dostosowujce zakres usug dodatkowych. W przedsibiorstwach o zyskownoci powyej redniej
mniejszy by odsetek rm dostosowujcych si do uwag w zakresie poziomu obsugi.
Udziay te, pozornie sugerujce mniejsze ukierunkowanie na potrzeby klienta, mog wynika z czstotliwoci krytyki, której natenie skutkuje sabszymi wynikami ekonomicznymi i w wikszym stopniu dotyczy rm z I i II grupy rentownoci.
W celu okrelenia kierunków rozwoju badanych przedsibiorstw handlowych na
przyszo w ramach bada wasnych poproszono respondentów o okrelenie elementów
oferty, które zamierzaj mody kowa, a uzyskane informacje porównano z wynikami
podobnych analiz przeprowadzonych przez Instytut Bada Rynku, Konsumpcji i Koniunktur w 2006 i 2007 r. [Raport... 2007, 191–193].
Najczciej deklarowanym kierunkiem rozwoju badanych rm byo powikszenie lokalu, umoliwiajce rozwinicie asortymentu bd zmian formy obsugi i komfortu realizacji zakupów. Ch poprawy asortymentu w kierunku jego poszerzenia i zwikszenia
gbokoci zwizana bya z uwzgldnieniem w strategii rozwojowej preferencji nabywczych klientów zwizanych z kompleksowym zaopatrzeniem rodziny. Denie to odpowiadao plasowanej na pierwszym miejscu w ogólnopolskich badaniach z 2007 r. [Raport... 2007, 191–193] racjonalizacji oferty asortymentowej, szczególnie eksponowanej
przez mae rmy handlu detalicznego. Na drugim miejscu we wspomnianych badaniach
znalazo si doskonalenie obsugi klientów, równie w wikszym stopniu odnoszce si
do maych rm. Wród badanych podmiotów deklarowano stae podnoszenie kompetencji i umiejtnoci wasnej kadry. Przedsibiorcy dyli take do zamiany obsugi tradycyjnej na wariant samoobsugi, dostrzegajc powszechn klienck akceptacj tej formy.
Wraz z rozwojem powierzchni deklarowano popraw wyposaenia obiektu uatwiajcego gospodark zaopatrzeniem, zapasami oraz obsug klienta. W zaoeniach miao to skutkowa take zwikszeniem wydajnoci i wygody pracy w sklepie. Planowana
poprawa wyposaenia dotyczya take rozwoju informatyzacji i poprawy komunikacji
pomidzy czonkami sieci, zbiegajc si z tendencjami wyrónionymi w „Raporcie o stanie handlu wewntrznego w 2006 r.” [2007, 191–193], gdzie to zamierzenie rozwojowe
wskazywao odpowiednio 16,2 i 21,6%.
Perspektywy inwestycyjne zmierzay take w kierunku poprawy lokalizacji rmy
i jej usytuowania w miejscu o wikszym zapotrzebowaniu na usugi handlowe oraz poprawy infrastruktury otoczenia sklepu. Dotyczyo to przedsiwzi takich jak budowa
lub rozbudowa parkingu, podnoszca wygod klientów, ale take miniparku bd placu
zabaw dla dzieci, by zakupy kojarzone byy z przyjemnoci. Planowane nadanie jednostce handlowej atrakcyjnego wygldu zewntrznego (modernizacja, rozbudowa, remont)
oraz wystroju zwraca uwag na zainteresowanie przedsibiorców ju nie tylko podstawowymi charakterystykami oferty, ale równie ofert poszerzon, tworzc specy k danej
jednostki i klimat zakupów.
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Reprezentanci badanych rm zwracali take uwag na moliwoci nieco szerzej rozumianego rozwoju. W perspektywach dalszej dziaalnoci znalazy si nawizanie integracji poziomej oraz poszerzenie ju istniejcych sieci sklepów, co pozwoli na efektywniejsze gospodarowanie zasobami i uzyskanie korzyci skali, ale take poprawi zasobno
kapitaow rmy.
Wraz z rozwojem inwestycji rzeczowych deklarowano równolegle zmiany w organizacji pracy i dotychczasowych dziaaniach marketingowych, zmierzajce do wejcia
rmy na nowe rynki, pozyskanie nowych klientów na dotychczasowym rynku rozumianym geogra cznie, a przez to zwikszenie obrotów, zysków oraz dalszych moliwoci
inwestycyjnych. Zaobserwowano take denia do racjonalizacji ponoszonych kosztów.
Badane podmioty podnosiy równie kwesti wprowadzenia systemów zapewniania jakoci oraz procedur certy kacyjnych.

BARIERY DOSTOSOWAWCZE ELEMENTÓW OFERTY HANDLOWEJ
Wskazywane zamierzenia wymagaj okrelonych nakadów w postaci rodków nansowych, niezbdnych do przeprowadzenia rozbudowy, remontu czy modernizacji, ale
take sprzyjajcych warunków technicznych, administracyjnych i prawnych. Niezbdna
jest take motywacja wynikajca z optymistycznych perspektyw, skaniajcych do wysiku, by przynajmniej czciowo zostao zniwelowane ryzyko bezskutecznoci planowanych inwestycji.
W celu ustalenia perspektyw faktycznej realizacji deklarowanych dostosowa oferty
i dalszego rozwoju rmy poproszono przedsibiorców, by w odpowiedzi na otwarte pytanie przedstawili gówne bariery, które mog przeszkodzi w ich zamierzeniach. Uzyskane wyniki pozwalaj stwierdzi, e gównym czynnikiem wstrzymujcym dziaania
jest brak wolnych rodków nansowych. Element ten wskazywa co pity przedsibiorca.
Aby przezwyciy t barier, podejmowano próby pozyskania kredytów, przy czym ze
wzgldu na nieznaczn wielko badanych podmiotów miay one kopoty z uzyskaniem
zdolnoci kredytowej, a moliwa do otrzymania wysoko kredytu bya zbyt niska, by
podejmowa szerokie dziaania inwestycyjne (rys. 1).
Trudno t scharakteryzowa take A.P. Wiatrak [2004, 110], opisujc bariery nansowe dotyczce funkcjonowania maych i rednich przedsibiorstw (MP), obejmujce:
niski poziom zdolnoci akumulacyjnych sektora MP, który nie daje gwarancji zwrotu
zainwestowanych kapitaów, trudnoci w dokonaniu obiektywnej oceny sytuacji ekonomicznej tych przedsibiorstw, bdcej warunkiem pozyskania kapitaów, ograniczenia
zwizane ze specy czn gospodark nansow przedsibiorstw tego sektora, w których
dominuje ksigowo oparta na ksidze przychodów i rozchodów, ograniczone uzyskiwanie rodków nansowych ze wzgldu na wysoko oprocentowania kredytów i poyczek oraz wysokie wymagania formalne ich uzyskania.
Z drugiej strony P. Woczek [2004, 118] podkrela, e MP nie dysponuj wystarczajc wiedz o zrónicowanych instrumentach nansowych, którymi mog uzupeni
klasyczn bankow ofert kredytow. Jako potencjalne moliwoci wskazuje on faktoring, leasing, kredyt dostawcy, kapita ryzyka. Zaznacza te, e wikszo dostpnych
na rynku instrumentów nansowych nie jest dostosowana do specy ki MP. DodatkoActa Sci. Pol.
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wo sami przedsibiorcy sceptycznie traktowali zaduenie bankowe jako ródo nansowania swych przedsiwzi. Niepewni dalszego przebiegu dziaalnoci, funkcjonujc
w warunkach bariery popytowej (ograniczona liczba klientów o ograniczonych dochodach, akcentowana szczególnie na obszarach o maej gstoci zaludnienia, a wic przede
wszystkim na wsi), nie podejmowali ryzyka utraty wasnego majtku w sytuacji niepowodzenia.
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Rys. 1. Bariery dziaa dostosowawczych handlu detalicznego w woj. podkarpackim
Fig. 1. Barriers for adjustments in retail trade in podkarpackie voivodeship
ródo: Obliczenia na podstawie wyników bada wasnych.
Source: Accounts based on results of the own research.

Brak wolnych rodków nansowych w badanych rmach wizano bezporednio
z wysokimi kosztami prowadzenia biecej dziaalnoci i potencjalnych inwestycji. Jako
istotn barier rozwoju wskazywa je przedstawiciel co ósmej rmy. Jako sposób radzenia sobie z tym ograniczeniem uznawano realizacj niektórych zada „wasnymi siami”
(wykonywano prace remontowe czy nieskomplikowane prace budowlane). Rozwizania
takie praktykowane byy jednak wycznie w podmiotach mikro, najczciej na obszarach wiejskich, gdzie sklep sytuowany by bezporednio przy gospodarstwie.
Zmiana formy obsugi czy poszerzenie asortymentu wymagaj najczciej powierzchni sprzedaowej wikszej od tej, któr faktycznie dysponowali przedsibiorcy. Pociga
to konieczno rozbudowy placówki lub zmian jej usytuowania. Tymczasem wród badanych podmiotów odnotowano take spostrzeenia, e zamiana lokalu czy jego rozbudowa jest po prostu niemoliwa ze wzgldu na brak odpowiedniego lokum w okolicy,
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zakazy administracyjne, prawne, czy techniczne moliwoci (konstrukcja budynku, zbyt
may obszar gruntu).
Istotne s tu wskazywane przez K. Stieger [(http), 13.09.2008, 6] bariery w procesie
budowlanym, wynikajce z powszechnego braku planów zagospodarowania, a w zwizku z tym trudnoci uzyskania warunków zabudowy, a take dugi okres oczekiwania
na wydanie pozwolenia na budow. Przekada si to na wyduenie okresu inwestycji
i nadmierne koszty. Szczególnie niekorzystne jest take to, e jednostki administracyjne
czy organy wadzy w zaoeniu majce wspiera przedsibiorczo hamuj j, podobnie jak niedostateczna infrastruktura czy omówione ograniczenie dostpu do kapitau, na
co zwraca uwag take K. Poznaska [2004, 104], opisujc warunki konkurencyjnoci
przedsibiorstw w Polsce.
Zaniechanie przedsiwzi dostosowawczych wynikao wród badanych przedsibiorców take z przekonania o braku perspektyw w postaci korzyci uzyskiwanych
w przyszoci. Ich zdaniem, niestabilna gospodarka i wzrastajca konkurencja s na tyle
gro ne dla powodzenia rmy, e nie ma pewnoci realnego wzrostu sprzeday czy zysków.
Barier rozwojow okazaa si by take forma organizacyjna przedsibiorstwa. Tam,
gdzie decyzja osób zarzdzajcych musiaa by podejmowana kolegialnie bd wery kowana przez wysze kierownictwo, dochodzio do sytuacji, w której ekonomiczne przesanki sugeroway podjcie konkretnych dziaa, natomiast sprzeciw zgaszany by przez
niezorientowan dokadnie w sytuacji kadr menedersk wyszych szczebli. Sytuacja
taka moga wynika ze sprzecznych oczekiwa poszczególnych grup interesu. rodki
nieprzeznaczone na rozwój byway przeznaczone dla akcjonariuszy i odwrotnie.
Kluczem do osignicia sukcesu przedsibiorstwa, jak uwaa A. Kaleta [2004, 55],
s cechy przedsibiorcze osób zarzdzajcych, ich umiejtnoci i profesjonalizm, posiadana wiedza dotyczca moliwoci rozwojowych, wsparta zasobami materialnymi
i nansowymi. Negatywnie naley skomentowa zatem, co prawda nieliczne, ale jednak
wystpujce, postawy zaniechania dziaa dostosowawczych, motywowane przez przedsibiorców brakiem entuzjazmu, si do dalszej walki czy zmczeniem. Prawdopodobnie
dziaanie na zasadzie ustalonych w przeszoci wzorów, bez jakiejkolwiek ich modernizacji, skutkowa bdzie coraz gorsz sytuacj konkurencyjn i ekonomiczn rmy,
a w kocu jej likwidacj.

PODSUMOWANIE
Rozumiejc potrzeby klientów, menederowie podejmuj wiele dziaa, by przez
maksymalne dopasowanie oferty pozyska nowych oraz utrzyma lojalno dotychczasowych nabywców. Przyjmujc, e deklarowane przez przedsibiorców dziaania zostan faktycznie zrealizowane, naley traktowa je jako znamiona zdecydowanej poprawy
w procesie zaopatrzenia nabywców. Odpowiadaj one wyraanym przez nabywców
oczekiwaniom oraz prowadz do dalszej rozbudowy sieci handlowej z uwzgldnieniem
innowacji technologicznych i organizacyjnych. Niestety, istniej obawy, e przynajmniej
cz opisywanych dziaa pozostanie jedynie w sferze planów, a ich realizacja zostanie
zatrzymana barierami rozwoju.
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Zasadne wydaje si stwierdzenie, e jeli prezentowane bariery rozwoju badanych
rm i dostosowania ich oferty do preferencji nabywczych zostan przeamane, a zarzdzajcy wyka pomysowo w pozyskiwaniu rodków nansowych, gospodarno
w ograniczaniu kosztów, umiejtno ksztatowania relacji z klientami i wykorzystania
narzdzi marketingowych, wytrwao w rywalizacji z konkurencj oraz w pokonywaniu barier biurokratyczno-administracyjnych, to osign sukces w postaci zwikszenia
liczebnoci klientów przypadajcych na sklep, skali obrotów i zysków.
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DIRECTIONS OF CHANGES IN THE OFFER OF RETAILERS AND THEIR
CONSTRAINTS
Abstract. In the study there were presented some basic directions of actions taken by entrepreneurs who are shaping their trade offer basing on the market needs. Directions of this
modernization are consumers’ oriented, taking into account both: choosing the marketing-mix elements for the rst time and adjusting them to the clients’ remarks. In the study there
were also presented some barriers that limit possibilities to adjust the offer of the retailers
under research.
Key words: retail trade, clients’ preferences, modernization, barriers for development
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