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Poziom etyki handlowców
w kontekĂcie ich postrzegania
przez nabywców finalnych
Agnieszka Izabela Baruk
W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczÈce nieetycznych dziaïañ stosowanych w Polsce przez detalistów oferujÈcych produkty spoĝywcze. Na podstawie wyników pierwotnych badañ ankietowych omówiono nieetyczne praktyki
handlowców, z którymi stykali siÚ respondenci, dokonujÈc ich podziaïu na
cztery podstawowe grupy. W dalszej czÚĂci artykuïu zostaïy szczegóïowo zaprezentowane i przeanalizowane wyniki badañ dotyczÈce trzech nieetycznych dziaïañ tworzÈcych grupÚ najbardziej zauwaĝalnych przez ankietowanych praktyk
handlowych. SzczególnÈ uwagÚ zwrócono na wpïyw tych dziaïañ na postrzeganie danej placówki handlowej oraz zachowania respondentów podczas dokonywania zakupów oraz po ich zakoñczeniu w sytuacji zetkniÚcia siÚ z którymĂ
zb trzech analizowanych nieuczciwych dziaïañ handlowców. Okazaïo siÚ, ĝe
uwzglÚdniajÈc wszystkie opinie i oceny respondentów, najsilniej wpïywajÈcym
na nich dziaïaniem byïo oferowanie przeterminowanych produktów, chociaĝ
poziom aktywnoĂci badanych nawet w przypadku tego dziaïania byï niezadowalajÈcy. Dlatego dokonano próby segmentacji ankietowanych ze wzglÚdu na
poziom ich aktywnoĂci krótkookresowej oraz dïugookresowej w przypadku
doĂwiadczenia nieuczciwego postÚpowania sprzedawcy. Na zakoñczenie zwrócono uwagÚ na koniecznoĂÊ zmiany mentalnoĂci zarówno nabywców, jak
ib handlowców, co jest warunkiem koniecznym nawiÈzania miÚdzy nimi wzajemnie korzystnych relacji dïugookresowych.

1. WstÚp
Sprzedawca jest zawodem wymagajÈcym wysokich kwalifikacji zawodowych. Chociaĝ uwaĝa siÚ, ĝe jego praca jest relatywnie prosta i moĝe jÈ
wykonywaÊ praktycznie kaĝda osoba, nawet bez specjalistycznego przygotowania, okazuje siÚ, ĝe jest to tylko stereotyp nie majÈcy potwierdzenia
wbpraktyce. OczywiĂcie w zaleĝnoĂci od miejsca zatrudnienia danego sprzedawcy zakres jego obowiÈzków wynikajÈcy ze specyfiki wykonywanej pracy
róĝni siÚ w mniejszym lub wiÚkszym stopniu1, co powoduje, iĝ inne wymagania sÈ stawiane przed poszczególnymi sprzedawcami, a tym samym powinni
mieÊ oni nieco inne kwalifikacje. Bez wzglÚdu jednak na charakter dziaïalvol. 10, nr 1 (35), t. 1, 2012

67

Agnieszka Izabela Baruk

noĂci konkretnej instytucji czy przedsiÚbiorstwa kaĝdy pracownik zajmujÈcy
stanowisko sprzedawcy musi charakteryzowaÊ siÚ pewnymi cechami, których
brak utrudnia, a nawet uniemoĝliwia skuteczne i efektywne speïnianie zadañ
sprzedaĝowych. WĂród takich cech moĝna wymieniÊ: ïatwoĂÊ nawiÈzywania
relacji interpersonalnych, empatiÚ, punktualnoĂÊ, ĝyczliwoĂÊ itd., jednak
kluczowÈ rolÚ odgrywa cecha, jakÈ jest przestrzeganie zasad etyki w kontaktach z kaĝdym klientem2, czyli postÚpowanie zgodnie z kanonami obowiÈzujÈcych przepisów prawa, respektowanie praw klienta oraz optymalizowanie jego satysfakcji zakupowej i pozakupowej3.
Niestety w praktyce wyraěnie widoczne sÈ relatywnie czÚste sytuacje,
kiedy sprzedawcy postÚpujÈ w sposób caïkowicie nieetyczny lub balansujÈcy
na granicy etyki4. Przejawy braku uczciwoĂci wielu sprzedawców sÈ szczególnie zauwaĝalne na rynku dóbr konsumpcyjnych, co wynika z faktu uczestniczenia w nim kaĝdego indywidualnego nabywcy finalnego, a wiÚc bardzo
duĝej liczby potencjalnych podmiotów naraĝonych na nieetyczne dziaïania
sprzedawców oferujÈcych produkty konsumpcyjne, w tym wygodnego zakupu,
wybieralne i specjalne, przy czym szczególnie groěne dla odbiorców jest
ïamanie zasad etyki w przypadku produktów spoĝywczych, co wynika z ich
specyfiki.
Z punktu widzenia klientów nie ma praktycznie ĝadnego znaczenia, czy
nieuczciwe postÚpowanie sprzedawcy jest wymuszone przez przeïoĝonego
lub pracodawcÚ (jak niejednokrotnie ma to miejsce w przypadku hipermarketów lub supermarketów)5, czy teĝ jest podejmowane z jego wïasnej inicjatywy6. Niezaleĝnie bowiem od pierwotnego ěródïa inspirujÈcego sprzedawcÚ do ïamania zasad etyki7 ma ono mniej lub bardziej negatywny wpïyw
na funkcjonowanie danego podmiotu (np. placówki handlowej). Konsekwencje te majÈ charakter zarówno krótkookresowy (np. zniechÚcenie
klienta do kontynuowania zakupów w danym sklepie), jak i dïugookresowy
(np. zniechÚcenie klienta do ponownych wizyt w danym sklepie, negatywne
postrzeganie danego sklepu). Chociaĝ w wielu przypadkach nieetyczne dziaïania sprzedawców (zwïaszcza wymuszane przez przeïoĝonych) podyktowane
sÈ dÈĝeniem do osiÈgniÚcia doraěnych korzyĂci wymiernych (np. zmniejszenie strat wynikajÈcych z braku zainteresowania klientów jakimĂ produktem),
praktycznie zawsze prowadzÈ one do ujemnych nastÚpstw niewymiernych,
których wpïyw na funkcjonowanie danego podmiotu znacznie przewyĝsza
wpïyw ewentualnych doraěnych korzyĂci wymiernych.
Niestety, nadal wiele przedsiÚbiorstw nie w peïni to sobie uĂwiadamia.
Jest to tym bardziej zadziwiajÈce, iĝ postÚpowanie wbrew wïasnym dïugookresowym interesom zdecydowanie osïabia konkurencyjny potencjaï marketingowy danej placówki handlowej8, co jest szczególnie waĝne na silnie
konkurencyjnym rynku produktów konsumpcyjnych9. Wydaje siÚ zatem, ĝe
bardzo istotne jest zidentyfikowanie opinii nabywców finalnych na temat
nieetycznych dziaïañ handlowców10, z którymi stykajÈ siÚ podczas dokonywania zakupów jednej z grup produktów konsumpcyjnych, jakÈ tworzÈ
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wyroby spoĝywcze, gdyĝ z jednej strony naleĝÈ one do produktów kupowanych relatywnie najczÚĂciej przez kaĝdego klienta, z drugiej zaĂ strony brak
uczciwoĂci podczas ich oferowania bezpoĂrednio wpïywa na zdrowie, a nawet
ĝycie konsumentów11.
Podstawowym celem artykuïu jest zatem zidentyfikowanie opinii respondentów dotyczÈcych przestrzegania etyki przez sprzedawców oferujÈcych
produkty spoĝywcze. DÈĝÈc do jego realizacji, przeprowadzono pierwotne
badania empiryczne z wykorzystaniem badania ankietowego jako metody
badawczej. Badaniami objÚto 500 respondentów reprezentujÈcych nabywców
finalnych produktów spoĝywczych z terenu województwa lubelskiego12.

2. Zakres nieuczciwych dziaïañ handlowców
bezpoĂrednio dotykajÈcych respondentów
Z badañ prowadzonych wczeĂniej przez autorkÚ jednoznacznie wynika13,
ĝe zdecydowana wiÚkszoĂÊ polskich nabywców finalnych ma poczucie stosowania wobec nich nieuczciwych dziaïañ zarówno przez producentów, jak
teĝ przez handlowców oferujÈcych produkty spoĝywcze. Badania te jednak
wyraěnie wskazujÈ, ĝe gorzej pod tym wzglÚdem oceniani sÈ handlowcy niĝ
wytwórcy. Tylko co piÈty ankietowany odpowiedziaï bowiem, ĝe nigdy nie
staï siÚ ofiarÈ nieetycznego postÚpowania handlowców, podczas gdy w odniesieniu do producentów odpowiedziaïo tak prawie 30% badanych. Warto
ponadto zauwaĝyÊ, ĝe badania przeprowadzone w 2011 r. wskazujÈ na zdecydowane pogïÚbienie siÚ problemu ïamania zasad etyki przez handlowców,
gdyĝ w ich trakcie aĝ 92% respondentów potwierdziïo fakt osobistego
zetkniÚcia siÚ z nieuczciwoĂciÈ sprzedawców (tabela 1).
Osobiste doĂwiadczenie
przez respondentów nieuczciwoĂci
ze strony handlowców

2010 r.

2011 r.

Tak
Nie

80
20

92
8

Wskazania (w %)

Tab. 1. Opinie respondentów dotyczÈce ich traktowania przez handlowców w nieuczciwy
sposób. ½ródïo: opracowanie wïasne na podstawie wyników przeprowadzonych badañ
ankietowych.

Skoro handlowcy oferujÈcy produkty spoĝywcze sÈ tak ěle postrzegani
przez nabywców, nasuwa siÚ pytanie, z jakimi konkretnymi dziaïaniami najczÚĂciej stykajÈ siÚ klienci i jak wpïywajÈ one na postrzeganie placówek
handlowych. Jak wynika z tabeli 2, podczas dokonywania zakupów produktów spoĝywczych ankietowani zetknÚli siÚ aĝ z 10 nieuczciwymi dziaïaniami
detalistów, przy czym ponad poïowa z tych dziaïañ byïa wymieniana przez
wiÚkszoĂÊ badanych, a tylko jedno dziaïanie osobiĂcie dotknÚïo mniej niĝ
co piÈtÈ osobÚ.
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Wskazania
(w %)

Wymieniane nieetyczne dziaïanie
Podawanie na póïce przy produkcie niĝszej ceny niĝ w kasie
Oferowanie przeterminowanych produktów
Informowanie klientów o braku moĝliwoĂci reklamowania produktu
po odejĂciu od kasy
Stosowanie promocyjnych obniĝek cen, których wysokoĂÊ
wb rzeczywistoĂci byïa wyĝsza niĝ przed „obniĝkÈ”
Stosowanie promocyjnych obniĝek cen na przeterminowane produkty
Informowanie klientów o braku moĝliwoĂci reklamowania produktu
objÚtego promocjÈ cenowÈ
Tworzenie trudnoĂci z przyjÚciem reklamacji na niepeïnowartoĂciowy
produkt
Stosowanie oĂwietlenia faïszujÈcego rzeczywisty wyglÈd produktu
Przestemplowywanie daty przydatnoĂci produktu do spoĝycia
Stosowanie zapachów sugerujÈcych posiadanie przez produkt lepszych
cech niĝ w rzeczywistoĂci

86
78
70
60
58
56
44
36
34
16

Tab. 2. Nieetyczne dziaïania, z którymi respondenci stykali siÚ w placówkach handlowych
podczas zakupów produktów spoĝywczych. ½ródïo: opracowanie wïasne na podstawie
wyników przeprowadzonych badañ ankietowych.

Zdecydowanie najwiÚcej respondentów eksponowaïo fakt podawania
przez sprzedawców przy produkcie niĝszej ceny niĝ cena zakodowana
wb kasie, co zachÚcaïo ich do siÚgniÚcia po dany wyrób. Dziaïanie to byïo
wymieniane aĝ przez 86% ankietowanych, czyli przez aĝ ob 70% wiÚkszÈ
czÚĂÊ osób niĝ najrzadziej wskazywane posïugiwanie siÚ zapachami wprowadzajÈcymi klientów w bïÚdne przekonanie co do cech danego produktu.
Warto zwróciÊ uwagÚ, ĝe prawie 80% badanych zauwaĝaïo fakt oferowania
przeterminowanych produktów spoĝywczych, co jest dziaïaniem majÈcym
nie tylko negatywny wyděwiÚk marketingowy i wizerunkowy, ale takĝe mogÈcym ujemnie wpïywaÊ na zdrowie konsumentów, stanowiÈc wyjÈtkowo duĝe
zagroĝenie dla ich poczucia bezpieczeñstwa.
BiorÈc pod uwagÚ odsetek wskazañ, wymienione w tabeli 2 dziaïania
moĝna podzieliÊ na cztery grupy:
A – najbardziej zauwaĝalne przez klientów – co najmniej 70% wskazañ
(3b dziaïania);
B – silnie zauwaĝalne przez klientów – 50–69% wskazañ (3 dziaïania);
C – Ărednio zauwaĝalne przez klientów – 20–49% wskazañ (3 dziaïania);
D – maïo zauwaĝalne przez klientów – mniej niĝ 20% wskazañ (1 dziaïanie).
Jak ïatwo zauwaĝyÊ, najbardziej jednorodnÈ grupÚ stanowi zbiór dziaïañ
oznaczony symbolem B. Obejmuje on bowiem jedynie dziaïania zwiÈzane
zbnieuczciwym stosowaniem promocyjnych obniĝek cen (czyli boděców ekonomicznych) i dziaïania zwiÈzane z wprowadzaniem nabywców w bïÈd wbodniesieniu do moĝliwoĂci skïadania przez nich reklamacji na kupione podczas
akcji promocyjnej produkty spoĝywcze (czyli boděców informacyjnych). Warto
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równieĝ zwróciÊ uwagÚ, ĝe co prawda stosowanie zapachów sugerujÈcych
klientom posiadanie przez produkt lepszych cech byïo wymienione przez najmniejszy odsetek badanych, nie musi to jednak oznaczaÊ, ĝe jest ono dziaïaniem najrzadziej wykorzystywanym przez detalistów. Rzadsze wymienianie
tego dziaïania moĝe bowiem byÊ spowodowane faktem, iĝ jest ono znacznie trudniejsze do zauwaĝenia przez osoby dokonujÈce zakupów niĝ pozostaïe nieetyczne sposoby postÚpowania handlowców. Zdecydowanie ïatwiej
zauwaĝyÊ, ĝe cena przy produkcie róĝni siÚ od ceny zakodowanej w kasie,
ĝe data przydatnoĂci do spoĝycia oferowanych produktów juĝ upïynÚïa itd.
W dalszej czÚĂci artykuïu zostanÈ bardziej szczegóïowo omówione wyniki
badañ odzwierciedlajÈce 3 dziaïania zaliczone do grupy A, czyli dziaïania,
z którymi osobiĂcie zetknÚïa siÚ najwiÚksza czÚĂÊ respondentów.

3. Opinie respondentów na temat wybranych
nieetycznych dziaïañ handlowców
Jak wynika z dotychczasowych rozwaĝañ, zdecydowanie najwiÚksza czÚĂÊ
ankietowanych zetknÚïa siÚ osobiĂcie podczas zakupów produktów spoĝywczych z 3 dziaïaniami detalistów niezgodnymi z zasadami etyki (grupa A).
Jak wynika z tabeli 3, chociaĝ oferowanie przeterminowanych produktów
zajÚïo drugie miejsce, jednak respondenci stykali siÚ relatywnie rzadziej
zbtym dziaïaniem niĝ z dwoma pozostaïymi. Co najmniej czÚsto doĂwiadczaïo
go bowiem ïÈcznie 17% osób, podczas gdy ich odsetek byï ponad dwukrotnie wyĝszy w przypadku podawania przy produkcie niĝszej ceny niĝ w kasie
(które wymieniïo ïÈcznie 35% osób) oraz w przypadku informowania klientów o braku moĝliwoĂci reklamowania produktu po odejĂciu od kasy (odpowiednio 37%). Co wiÚcej, ostatnie z wymienionych dziaïañ, chociaĝ uwzglÚdniajÈc odsetek osób, które siÚ z nim zetknÚïy, zajÚïo trzecie miejsce, byïo
wymieniane ïÈcznie przez najwiÚkszÈ czÚĂÊ ankietowanych jako dziaïanie,
którego doĂwiadczaïy one co najmniej czÚsto.
Rodzaj nieetycznego dziaïania (wskazania w %)
CzÚstotliwoĂÊ

Bardzo czÚsto
CzÚsto
Czasami
Rzadko
Bardzo rzadko
Nigdy

podawanie na póïce
oferowanie
przy produkcie
przeterminowanych
niĝszej ceny
produktów
niĝ w kasie
15
20
31
13
7
14

6
11
34
21
6
22

informowanie klientów
o braku moĝliwoĂci
reklamowania produktu
po odejĂciu od kasy
13
24
21
7
5
30

Tab. 3. CzÚstotliwoĂÊ stykania siÚ respondentów z nieetycznymi dziaïaniami handlowców.
½ródïo: opracowanie wïasne na podstawie wyników przeprowadzonych badañ ankietowych.

vol. 10, nr 1 (35), t. 1, 2012

71

Agnieszka Izabela Baruk

Natomiast gdyby uwzglÚdniÊ ïÈcznie wskazania osób, które co najmniej
czasami miaïy do czynienia z poszczególnymi nieetycznymi dziaïaniami detalistów, pierwsze miejsce zajÚïoby podawanie przy produkcie niĝszej ceny
niĝ w kasie (ïÈcznie 66% wskazañ), a na drugiej pozycji znalazïoby siÚ
informowanie klientów o braku moĝliwoĂci reklamowania produktu po
odejĂciu od kasy (58% wskazañ). Moĝna zatem przyjÈÊ, ĝe wszystkie trzy
analizowane dziaïania handlowców z punktu widzenia respondentów rzeczywiĂcie byïy najbardziej odczuwalne i zauwaĝalne, co powinno stanowiÊ
wystarczajÈcy argument przemawiajÈcy do detalistów za koniecznoĂciÈ ich
wyeliminowania z praktyki handlowej.
Jeszcze lepszym argumentem potwierdzajÈcym koniecznoĂÊ zaniechania
tego typu praktyk w interesie samych oferentów jest fakt, iĝ kaĝde z omawianych dziaïañ miaïo, zdaniem ankietowanych, zauwaĝalny wpïyw na
postrzeganie przez nich placówek handlowych, w których doĂwiadczali nieuczciwego postÚpowania sprzedawców. Gdyby uwzglÚdniÊ wyïÈcznie odsetek
osób oceniajÈcych siïÚ wpïywu danego dziaïania jako bardzo duĝÈ, na pierwszy plan wysuwa siÚ podawanie przy produkcie ceny niĝszej niĝ w kasie
(tym bardziej, ĝe tylko w przypadku tego dziaïania nikt nie stwierdziï, iĝ
nie ma ono ĝadnego wpïywu na wizerunek handlowca), chociaĝ tylko nieznacznie mniejsza czÚĂÊ ankietowanych oceniïa w analogiczny sposób siïÚ
wpïywu na wizerunek handlowca oferowania przez niego przeterminowanych
produktów (tabela 4). Natomiast zdecydowanie mniejszy odsetek badanych
jako bardzo duĝÈ okreĂliï siïÚ wpïywu trzeciego dziaïania z wymienionych
w tabeli 4 nieetycznych sposobów postÚpowania detalistów.
Rodzaj nieetycznego dziaïania (wskazania w %)
Deklarowana
siïa wpïywu

Bardzo duĝa
Duĝa
¥rednia
Maïa
Bardzo maïa
¿adna

podawanie na póïce
oferowanie
przy produkcie
przeterminowanych
niĝszej ceny niĝ
produktów
wb kasie
29
32
26
11
2
0

27
43
16
12
0
2

informowanie klientów
o braku moĝliwoĂci
reklamowania produktu
po odejĂciu od kasy
14
24
43
11
5
3

Tab. 4. Opinie respondentów na temat wpïywu nieetycznych dziaïañ handlowców na ich
postrzeganie. ½ródïo: opracowanie wïasne na podstawie wyników przeprowadzonych badañ
ankietowych.

WziÚcie jednak pod uwagÚ ïÈcznie wskazañ odzwierciedlajÈcych co najmniej duĝÈ siïÚ wpïywu danego nieetycznego dziaïania na postrzeganie
placówki handlowej prowadzi do nieco innej klasyfikacji omawianych dziaïañ. W sumie jako duĝÈ lub bardzo duĝÈ siïÚ wpïywu oceniïo jÈ bowiem aĝ
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70% respondentów w przypadku oferowania przeterminowanych produktów,
podczas gdy analogicznych wskazañ w odniesieniu do podawania przy produkcie niĝszej ceny byïo 61%. Natomiast takĝe w tym ujÚciu informowanie
klientów o braku moĝliwoĂci reklamowania produktu po odejĂciu od kasy
zajÚïo trzeciÈ pozycjÚ (ïÈcznie 38% wskazañ).
WidaÊ zatem, ĝe z punktu widzenia ujemnych konsekwencji o charakterze
wizerunkowym (a wiÚc dïugookresowym) dla detalisty stosujÈcego nieetyczne
dziaïania wobec klientów szczególnie duĝe znaczenie majÈ dwab dziaïania,
które powinny byÊ zatem wyeliminowane nie tylko z powodu dÈĝenia do
etycznego postÚpowania, ale takĝe z przyczyn typowo racjonalnych. Tym
bardziej, ĝe w przypadku kaĝdego z wymienionych w tabeli 4 dziaïañ siïÚ
jego wpïywu na postrzeganie detalisty jako maïÈ, bardzo maïÈ lub ĝadnÈ
okreĂliïo w sumie nie wiÚcej niĝ kilkanaĂcie procent osób, przy czym ĝadnego wpïywu nie dostrzegaï tylko co piÚÊdziesiÈty ankietowany w odniesieniu do oferowania przeterminowanych produktów oraz tylko 3% badanych
wbodniesieniu do informowania klientów o braku moĝliwoĂci reklamowania
produktu, a w przypadku podawania przy produkcie niĝszej ceny nie byïo
wcale odpowiedzi negujÈcych wpïyw tego dziaïania na wizerunek handlowca.
Moĝna zatem zadaÊ pytanie, gdzie respondenci z reguïy stykali siÚ
zb poszczególnymi nieetycznymi dziaïaniami sprzedawców? Jak wynika
zbtabeli 5, podczas dokonywania zakupów produktów spoĝywczych w maïych
placówkach respondenci doĂwiadczali przede wszystkim oferowania przeterminowanych wyrobów oraz informowania o braku moĝliwoĂci reklamowania produktów po odejĂciu od kasy. Oba wymienione dziaïania byïy
wskazywane w przypadku maïych sklepów z tradycyjnÈ obsïugÈ przez zdecydowanie najwiÚkszÈ czÚĂÊ badanych (prawie dwukrotnie wiÚcej wskazañ
niĝ na supermarket, zajmujÈcy drugie miejsce w odniesieniu do obu dziaïañ).
Natomiast okoïo jedenastokrotnie rzadziej ankietowani stykali siÚ w tych
placówkach z podawaniem przy produkcie niĝszej ceny niĝ w kasie. Wynika
to z pewnoĂciÈ ze specyfiki tradycyjnej formy sprzedaĝy zza lady, gdyĝ klienci
nie majÈ w jej przypadku bezpoĂredniego dostÚpu do produktów. Warto
równieĝ zwróciÊ uwagÚ, ĝe maïe sklepy z obsïugÈ zza lady byïy jednak przez
najwiÚkszÈ czÚĂÊ respondentów wymieniane jako miejsce najczÚstszego stykania siÚ z oferowaniem przeterminowanych produktów, chociaĝ ich odsetek tylko nieznacznie przewyĝszaï odsetek osób, które zetknÚïy siÚ z informowaniem klientów o braku moĝliwoĂci reklamowania produktów.
Maïe sklepy z tradycyjnÈ obsïugÈ stosowaïy zatem aĝ dwa wyraěnie
zauwaĝalne przez ankietowanych nieuczciwe dziaïania, co wyjÈtkowo trudno
zrozumieÊ, kiedy weěmie siÚ pod uwagÚ fakt, iĝ tego typu placówki handlowe
od kilku lat tracÈ wyraěnie udziaï rynkowy na rzecz sklepów wielkopowierzchniowych, w tym super- i hipermarketów14. Powinny zatem tym bardziej dbaÊ o zadowolenie klientów, bez którego nie ma mowy o kreowaniu
pozytywnego wizerunku, a bazowanie wyïÈcznie na fakcie, iĝ polscy klienci
odczuwajÈ sentyment15 do tego typu placówek, z pewnoĂciÈ jest niewystarvol. 10, nr 1 (35), t. 1, 2012
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czajÈce. Warto ponadto pamiÚtaÊ, ĝe zdaniem ankietowanych wïaĂnie oferowanie przeterminowanych produktów miaïo najsilniejszy wpïyw na postrzeganie detalisty.
Rodzaj nieetycznego dziaïania (wskazania w %)
Miejsce sprzedaĝy

Maïy sklep
zb obsïugÈ zza lady
Supermarket
Hipermarket
Sklep dyskontowy
Targ
Internet

podawanie na póïce
przy produkcie
niĝszej ceny
niĝb wb kasie

oferowanie
przeterminowanych
produktów

informowanie klientów
o braku moĝliwoĂci
reklamowania produktu
po odejĂciu od kasy

4

47

43

22
62
12
0
0

26
22
5
0
0

26
19
8
4
0

Tab. 5. Wymieniane przez respondentów miejsca sprzedaĝy detalicznej, w których
najczÚĂciej stykali siÚ z nieetycznymi dziaïaniami handlowców. ½ródïo: opracowanie wïasne
na podstawie wyników przeprowadzonych badañ ankietowych.

Z kolei hipermarkety zajÚïy zdecydowanie czoïowÈ lokatÚ, jeĂli chodzi
o podawanie przy produkcie ceny niĝszej niĝ w kasie, przy czym byïo to
jedyne dziaïanie, które zostaïo wymienione przez ponad poïowÚ respondentów nie tylko w przypadku hipermarketów, lecz takĝe w odniesieniu do
pozostaïych miejsc nabywania produktów spoĝywczych (tabela 5). Wprowadzanie klientów w bïÈd za pomocÈ podawania niĝszej ceny produktu niĝ
cena zakodowana w kasie byïo przez ankietowanych znacznie rzadziej zauwaĝane w innych placówkach samoobsïugowych, czyli w supermarketach (prawie trzykrotnie mniej wskazañ) i sklepach dyskontowych (ponad piÚciokrotnie mniej wskazañ). Co prawda w sklepach dyskontowych najwiÚksza czÚĂÊ
respondentów stykaïa siÚ osobiĂcie takĝe z tym dziaïaniem, ale byïo to tylko
12% osób. JeĂli jednoczeĂnie uwzglÚdni siÚ fakt, ĝe w sklepach dyskontowych
znacznie mniejszy odsetek badanych niĝ w przypadku super- i hipermarketów stykaï siÚ z informowaniem o braku moĝliwoĂci reklamowania produktu
po odejĂciu od kasy oraz z oferowaniem przeterminowanych wyrobów,
moĝna przyjÈÊ, iĝ wïaĂnie w tych placówkach handlowych stosuje siÚ nieetyczne dziaïania na relatywnie mniejszÈ skalÚ, gdyĝ w mniejszym stopniu
odczuwali je respondenci.
Chociaĝ w hipermarketach zdecydowanie czÚĂciej podawano niĝszÈ cenÚ
przy produkcie niĝ w kasie w porównaniu z supermarketami, te ostanie
gorzej wypadïy na tle hipermarketów pod wzglÚdem dwóch pozostaïych
dziaïañ, które byïy w nich zauwaĝalne przez nieco wiÚkszÈ czÚĂÊ badanych
(zwïaszcza dotyczy to informowania klientów o braku moĝliwoĂci reklamowania produktu po odejĂciu od kasy). Kolejny wniosek dotyczy bardzo zbli74
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ĝonego odsetka wskazañ zwiÈzanych z poszczególnymi nieuczciwymi dziaïaniami w odniesieniu do supermarketów. Z kaĝdym bowiem z tych dziaïañ
stykaï siÚ w tych placówkach mniej wiÚcej co piÈty lub co czwarty ankietowany. Brak zatem jednego dziaïania mniej zauwaĝalnego lub, przeciwnie,
zdecydowanie bardziej widocznego przez respondentów moĝna uznaÊ za
pewnÈ cechÚ wyróĝniajÈcÈ supermarkety spoĂród pozostaïych miejsc dokonywania zakupów produktów spoĝywczych.
Na podstawie dotychczasowych rozwaĝañ moĝna wiÚc stwierdziÊ, ĝe
wĂród ocenianych przez respondentów czterech typów sklepów najlepiej
ostatecznie wypadïy sklepy dyskontowe, natomiast najgorzej hipermarkety.
Pozornie wĂród wszystkich form sprzedaĝy wymienionych w tabeli 5 zdecydowanie najbardziej uczciwie sprzedaĝ wyrobów spoĝywczych jest prowadzona na targowiskach i w Internecie16, gdyĝ praktycznie nikt nie wskazywaï
na stykanie siÚ tam z poszczególnymi nieetycznymi dziaïaniami (z wyjÈtkiem
4% osób, które zetknÚïy siÚ z informowaniem klientów na targu o braku
moĝliwoĂci reklamowania kupionych produktów), ale moĝna przyjÈÊ, ĝe
wyniki te sÈ wypadkowÈ specyfiki obu form sprzedaĝy i omawianej grupy
produktów. Dotyczy to zwïaszcza Internetu, za pomocÈ którego nadal wbPolsce relatywnie rzadko dokonywane sÈ zakupy produktów spoĝywczych17, co
powoduje, ĝe klienci nie dostrzegajÈ jeszcze ewentualnych nieuczciwych
dziaïañ sprzedawców internetowych w takim stopniu, jak w odniesieniu do
typowych form sprzedaĝy ĝywnoĂci.

4. Wpïyw wybranych nieetycznych dziaïañ
handlowców na zachowania rynkowe respondentów
Nieuczciwe postÚpowanie detalistów oferujÈcych produkty spoĝywcze
nie tylko wywoïywaïo wĂród ankietowanych okreĂlone sÈdy wartoĂciujÈce,
ale teĝ bywaïo boděcem do aktywnych zachowañ rynkowych towarzyszÈcych
dokonywaniu zakupów lub teĝ podejmowanych po ich realizacji. Niestety
nadal zdecydowanie zbyt sïabo i zbyt rzadko nabywcy aktywnie reagujÈ
wbsytuacjach, w których stajÈ siÚ ofiarami nieuczciwych praktyk handlowców.
Stwierdzenie to potwierdzajÈ przeprowadzone badania, z których wynika,
ĝe wyraěnie dominujÈcÈ formÈ reakcji respondentów w przypadku zetkniÚcia siÚ z jednym z wymienionych w tabeli 6 nieetycznych dziaïañ sprzedawców byïo jedynie zwrócenie uwagi pracownikowi sklepu bez podejmowania
dalszych kroków bardziej absorbujÈcych czas i wysiïek ankietowanych.
Moĝna zatem stwierdziÊ, ĝe ankietowani nie wykazywali zbyt duĝego
zaangaĝowania w sytuacji ewidentnego ïamania nie tylko zasad etyki, ale
takĝe przepisów prawa, wybierajÈc najprostszÈ formÚ uzewnÚtrznienia swoich spostrzeĝeñ lub nie podejmujÈc absolutnie ĝadnej aktywnoĂci wymierzonej przeciwko nieuczciwemu sprzedawcy. Co prawda aĝ 70% badanych
od razu po zauwaĝeniu eksponowania przy produkcie ceny niĝszej niĝ wbkasie
zwróciïo uwagÚ pracownikowi, ale juĝ w przypadku dwóch pozostaïych nievol. 10, nr 1 (35), t. 1, 2012
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uczciwych dziaïañ odsetek ten byï znacznie mniejszy (dla obu dziaïañ nie
przekraczaï 50%), przy czym w odniesieniu do informowania klientów
ob braku moĝliwoĂci reklamowania produktu po odejĂciu od kasy wynosiï
zaledwie 21%. Zdecydowanie mniejsza czÚĂÊ ankietowanych wykazywaïa
nieco wiÚcej inicjatywy, powiadamiajÈc o zauwaĝonych nieprawidïowoĂciach
kierownictwo sklepu. Co wiÚcej, zachowywaïo siÚ w ten sposób ponad 10%
badanych tylko po zauwaĝeniu niezgodnoĂci ceny przy produkcie i ceny
zakodowanej w kasie, natomiast dla dwóch pozostaïych dziaïañ takich osób
byïo zaledwie kilka procent. WyjÈtkowo maïa czÚĂÊ ankietowanych zawiadamiaïa kierownictwo placówki handlowej w przypadku zauwaĝenia faktu
oferowania przeterminowanych produktów, chociaĝ siïa wpïywu na wizerunek handlowca wïaĂnie tego dziaïania byïa oceniona przez najwiÚkszy odsetek respondentów jako co najmniej duĝa.
Rodzaj nieetycznego dziaïania (wskazania w %)*

Forma zachowania

Zwrócenie uwagi
pracownikowi sklepu
Zwrócenie uwagi
kierownikowi sklepu
Telefoniczne powiadomienie
Inspekcji Handlowej
Telefoniczne powiadomienie
Sanepidu
Telefoniczne powiadomienie
przedstawicieli prasy lokalnej
Brak jakiegokolwiek dziaïania

podawanie
na póïce przy
produkcie
niĝszej ceny
niĝ w kasie

oferowanie
przeterminowanych
produktów

informowanie
klientów o braku
moĝliwoĂci
reklamowania
produktu po
odejĂciu od kasy

70

47

21

12

4

9

0

0

0

x

0

x

0

0

0

18

49

70

Pola oznaczone symbolem x wskazujÈ, ĝe specyfika danego nieetycznego dziaïania nie dawaïa
podstaw do podjÚcia okreĂlonej formy aktywnoĂci przez respondentów.
* Respondenci mogli wskazaÊ wiÚcej niĝ jednÈ formÚ zachowania.
Tabela 6. Zachowania respondentów wykazywane przez nich bezpoĂrednio w miejscu
sprzedaĝy detalicznej pod wpïywem zauwaĝonych nieetycznych dziaïañ handlowców. ½ródïo:
opracowanie wïasne na podstawie wyników przeprowadzonych badañ ankietowych.

Z drugiej strony zadziwiajÈco duĝa czÚĂÊ badanych nie podejmowaïa ĝadnych kroków majÈcych na celu wywarcie przynajmniej minimalnego wpïywu
na nieuczciwego handlowca, co moĝe byÊ interpretowane jako przyzwolenie
na dalsze stosowanie nieetycznych praktyk handlowych. Prawie 3/4 osób
wykazywaïo brak jakiejkolwiek reakcji w zetkniÚciu z faktem informowania
klientów o braku moĝliwoĂci reklamowania produktów. BiernoĂÊ podczas
zakupów produktów spoĝywczych deklarowaïa takĝe prawie poïowa ankie76
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towanych w przypadku oferowania przeterminowanej ĝywnoĂci. Ob swoistej
biernoĂci badanych Ăwiadczy ponadto fakt, iĝ mogli oni wskazaÊ wiÚcej niĝ
jednÈ formÚ aktywnoĂci podejmowanej w przypadku doĂwiadczenia poszczególnych nieuczciwych dziaïañ detalistów, okazaïo siÚ jednak, ĝe nikt nie
próbowaï w róĝny sposób reagowaÊ na te nieprawidïowoĂci. Moĝe wb tym
kontekĂcie nieco mniejsze zdziwienie wywoïuje fakt, ĝe w odniesieniu do
ĝadnego z trzech omawianych nieetycznych dziaïañ nikt z respondentów nie
powiadomiï od razu po ich zauwaĝeniu odpowiedniej instytucji lub prasy,
czyli nie staraï siÚ podjÈÊ próby nagïoĂnienia zauwaĝonych nieprawidïowoĂci.
Nasuwa siÚ w tym miejscu pytanie, czy biernoĂÊ cechowaïa respondentów tylko bezpoĂrednio po zauwaĝeniu nieuczciwego postÚpowania sprzedawców, czy teĝ wraz z upïywem czasu rosïa aktywnoĂÊ badanych na polu
napiÚtnowania nieuczciwych detalistów. Jak wynika z tabeli 7, pozornie
zdecydowanie wiÚkszÈ aktywnoĂÊ respondenci wykazywali po opuszczeniu
miejsca zakupu, w którym zetknÚli siÚ z brakiem uczciwoĂci sprzedawcy.
WbkontekĂcie prowadzonych rozwaĝañ uzasadnione wydaje siÚ zastosowanie
okreĂlenia „pozornie”, poniewaĝ liczne wskazania dotyczÈ dwóch form
zachowañ, do jakich naleĝy dzielenie siÚ negatywnymi opiniami z najbliĝszymi oraz ze znajomymi, które nie wymagajÈ duĝego zaangaĝowania oraz
nie umoĝliwiajÈ nagïoĂnienia nieuczciwoĂci detalisty na szerszÈ skalÚ.

Rodzaj nieetycznego dziaïania (wskazania w %)*

Forma zachowania

podawanie
na póïce przy
produkcie
niĝszej ceny
niĝ w kasie

oferowanie
przeterminowanych
produktów

informowanie
klientów o braku
moĝliwoĂci
reklamowania
produktu po
odejĂciu od kasy

83

86

40

68

71

39

1

0

0

x

0

x

0

0

0

17

14

23

Przekazanie negatywnych
opinii czïonkom rodziny
Przekazanie negatywnych
opinii znajomym
Zawiadomienie Inspekcji
Handlowej
Zawiadomienie Sanepidu
Zawiadomienie lokalnych
mass mediów
Brak jakiegokolwiek
dziaïania

Pola oznaczone symbolem x wskazujÈ, ĝe specyfika danego nieetycznego dziaïania nie dawaïa
podstaw do podjÚcia okreĂlonej formy aktywnoĂci przez respondentów.
* Respondenci mogli wskazaÊ wiÚcej niĝ jednÈ formÚ zachowania.
Tab. 7. Zachowania respondentów pod wpïywem zauwaĝonych nieetycznych dziaïañ
handlowców, wykazywane po opuszczeniu miejsca sprzedaĝy detalicznej. ½ródïo:
opracowanie wïasne na podstawie wyników przeprowadzonych badañ ankietowych.
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Zdecydowanie chÚtniej przekazywano ujemne opinie w odniesieniu do
dwóch dziaïañ (zwïaszcza oferowania przeterminowanych produktów), chociaĝ moĝna zauwaĝyÊ, ĝe wyraěnie wiÚksza czÚĂÊ respondentów dzieliïa siÚ
nimi z rodzinÈ niĝ ze znajomymi, podczas gdy w przypadku trzeciego dziaïania (czyli informowania o braku moĝliwoĂci reklamowania produktu)
praktycznie równie chÚtnie ankietowani dzielili siÚ negatywnymi spostrzeĝeniami z rodzinÈ, jak i ze znajomymi.
Warto równieĝ zauwaĝyÊ, ĝe wiÚkszy odsetek badanych zwracaï uwagÚ
pracownikowi lub kierownikowi sklepu od razu podczas zakupów w sytuacji
zauwaĝenia niĝszej ceny przy produkcie niĝ w kasie w porównaniu z zauwaĝeniem oferowania przeterminowanych produktów, natomiast juĝ po opuszczeniu miejsca zakupu wiÚksza czÚĂÊ respondentów informowaïa bliskich
ob drugim z wymienionych nieetycznych dziaïañ, chociaĝ róĝnica ta byïa
zdecydowanie mniejsza (zaledwie 3%).
Natomiast wyraěne podobieñstwa moĝna zauwaĝyÊ zarówno w odniesieniu do zachowañ respondentów podczas zakupów oraz po ich zakoñczeniu,
jeĂli chodzi o zawiadamianie odpowiednich instytucji lub przedstawicieli
noĂników masowego przekazu. Okazuje siÚ, ĝe nawet po skoñczeniu zakupów
badani nie starali siÚ zainteresowaÊ problemem nieuczciwego postÚpowania handlowców wspomnianych podmiotów, co dodatkowo moĝe utrzymywaÊ detalistów w poczuciu swego rodzaju bezkarnoĂci, gdyĝ nie odczuwajÈ
presjib ze strony klientów na zmianÚ postÚpowania. PewnÈ róĝnicÚ widaÊ
zbkolei w przypadku zachowañ respondentów odroczonych w czasie, jeĂli chodzi obodsetek osób nie podejmujÈcych ĝadnych kroków przeciwko nieuczciwym handlowcom. CaïkowitÈ biernoĂÊ wykazywaï bowiem znacznie mniejszy
odsetek osób niĝ podczas procesu zakupowego. Dla ĝadnego zbtrzech dziaïañ
nie przekroczyï on 23%, chociaĝ w odniesieniu do podawania przy produkcie ceny niĝszej niĝ w kasie analogiczna czÚĂÊ respondentów przejawiaïa
biernoĂÊ zarówno podczas zakupów, jak i po ich zakoñczeniu i opuszczeniu
sklepu. Nie zmienia to jednak wyděwiÚku analizowanych wyników badañ,
który jest doĂÊ jednoznaczny. Badania wskazujÈ na zdecydowanie zbyt maïe
zaangaĝowanie ankietowanych w proces przeciwstawiania siÚ nieuczciwemu
postÚpowaniu handlowców.
Moĝna jednak postawiÊ pytanie, czy handlowcy mogÈ czuÊ siÚ zupeïnie
bezkarni. Istnieje bowiem jeszcze jedna forma zachowania nabywców obcharakterze odroczonym w czasie, której oddziaïywanie moĝe byÊ odczuwalne
przez detalistów nawet w przypadku biernoĂci klientów w omówionych
dotychczas obszarach. FormÈ tÈ jest ponawianie zakupów w okreĂlonym
miejscu lub rezygnacja z ponownego odwiedzania danej placówki handlowej.
Okazuje siÚ, ĝe badani deklarowali przynajmniej w tym zakresie nieco wiÚkszÈ stanowczoĂÊ (tabela 8). Bardzo maïy odsetek osób stwierdziï bowiem
w kategoryczny sposób, ĝe mimo zetkniÚcia siÚ z okreĂlonym nieetycznym
dziaïaniem konkretnego detalisty, nadal dokonywaïby u niego zakupów,
przy czym nikt nie potwierdziï takiego zachowania w przypadku zauwaĝenia,
78
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ĝe w sklepie klienci sÈ informowani o braku moĝliwoĂci reklamowania produktów po odejĂciu od kasy.
BiorÈc pod uwagÚ dodatkowo odsetek wskazañ potwierdzajÈcych chÚÊ
ponawiania zakupów u nieuczciwego handlowca wyraĝonych w mniej zdecydowany sposób, równieĝ widaÊ, iĝ byïo ich mniej niĝ 1/3. Wyraěnie najmniejsza czÚĂÊ badanych byïa skïonna ponownie odwiedzaÊ sklep, w którym
oferowane byïy przeterminowane wyroby spoĝywcze. JednoczeĂnie w przypadku tego dziaïania w sumie najwiÚksza czÚĂÊ ankietowanych stwierdziïa,
ĝe nie ponawiaïaby odwiedzin w nieuczciwej placówce, a najmniejszy odsetek respondentów (46%) miaï wÈtpliwoĂci przy udzieleniu odpowiedzi na
tak sformuïowane pytanie. Warto takĝe zwróciÊ uwagÚ, ĝe mimo wszystko
najmniejsze znaczenie z punktu widzenia kolejnych wizyt w danym miejscu
zakupu miaïo informowanie klientów o braku moĝliwoĂci reklamowania
produktu, gdyĝ najwiÚksza czÚĂÊ badanych odpowiedziaïa twierdzÈco (chociaĝ nikt nie potwierdziï tego kategorycznie), przy jednoczeĂnie najmniejszym
odsetku odpowiedzi negujÈcych chÚÊ ponownego odwiedzenia nieuczciwego
sprzedawcy (chociaĝ w odniesieniu do tego dziaïania odpowiedzi stanowczo
negujÈcych byïo relatywnie najwiÚcej).
Rodzaj nieetycznego dziaïania (wskazania w %)

Ponawianie zakupów

Zdecydowanie tak
Raczej tak
Trudno powiedzieÊ
Raczej nie
Zdecydowanie nie

podawanie
na póïce przy
produkcie
niĝszej ceny
niĝb w kasie

oferowanie
przeterminowanych
produktów

informowanie
klientów o braku
moĝliwoĂci
reklamowania
produktu po
odejĂciu od kasy

3
18
56
21
2

3
12
46
34
5

0
31
51
12
6

Tab. 8. Ponawianie przez respondentów zakupów w miejscu sprzedaĝy detalicznej, wbktórym
zetknÚli siÚ z nieetycznymi dziaïaniami handlowców. ½ródïo: opracowanie wïasne na
podstawie wyników przeprowadzonych badañ ankietowych.

Ciekawy jest ponadto fakt, ĝe w przypadku kaĝdego z trzech wymienionych w tabeli 8 nieetycznych dziaïañ zdecydowanie najwiÚksza czÚĂÊ respondentów nie potrafiïa udzieliÊ jednoznacznej odpowiedzi. NajwiÚksza byïa
grupa osób nie potrafiÈcych skonkretyzowaÊ swoich ewentualnych zachowañ
w przypadku podawania przy produkcie niĝszej ceny niĝ w kasie (aĝ 56%
wskazañ), chociaĝ takĝe w odniesieniu do dwóch pozostaïych nieuczciwych
praktyk handlowców niezdecydowana byïa okoïo poïowa respondentów.
Moĝe to wskazywaÊ, ĝe w sytuacji zetkniÚcia siÚ z konkretnym nieetycznym
dziaïaniem handlowców ankietowani niestety nie zachowaliby siÚ raczej
wbsposób jednoznacznie pokazujÈcy detalistom brak aprobaty dla ich postÚvol. 10, nr 1 (35), t. 1, 2012
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powania. Tym samym trudno wyobraziÊ sobie, aby omówiona wczeĂniej
biernoĂÊ wraz z niezdecydowaniem mogïy byÊ skutecznym narzÚdziem
oddziaïywania na handlowców w celu wymuszenia na nich postÚpowania
zgodnego z zasadami etyki i przepisami prawa.

5. Zakoñczenie
Na podstawie przedstawionych w artykule rozwaĝañ moĝna stwierdziÊ,
ĝe wĂród najbardziej zauwaĝalnych przez respondentów nieetycznych dziaïañ detalistów oferujÈcych produkty spoĝywcze zaliczonych do grupy AbnajwiÚksze znaczenie miaïo oferowanie przeterminowanych produktów. Chociaĝ
zajÚïo ono drugie miejsce, jeĂli chodzi o odsetek wskazañ potwierdzajÈcych
fakt stykania siÚ przez respondentów z danÈ nieuczciwÈ praktykÈ handlowÈ,
to jednak najwiÚksza czÚĂÊ ankietowanych oceniïa siïÚ wpïywu tego dziaïania na wizerunek handlowca jako co najmniej duĝÈ, a jednoczeĂnie najwiÚksza czÚĂÊ osób przekazywaïa negatywne opinie o sprzedawcy oferujÈcym
przeterminowane produkty swoim najbliĝszym i znajomym oraz najwiÚksza
czÚĂÊ badanych nie wróciïaby ponownie do takiego sprzedawcy (ïÈcznie
39% wskazañ). OczywiĂcie nie oznacza to, ĝe dwa pozostaïe analizowane
dziaïania nie odgrywajÈ wiÚkszej roli z punktu widzenia postrzegania stosujÈcego je handlowca i pozostajÈ bez wpïywu na rynkowe zachowania
respondentów.
BiorÈc pod uwagÚ stopieñ aktywnoĂci nabywców podczas dokonywania
zakupów oraz po ich zakoñczeniu wywoïanej stwierdzeniem nieuczciwego
postÚpowania handlowców, moĝna dokonaÊ ich segmentacji na cztery podstawowe grupy przedstawione na rysunku 1. Zdecydowanie najskuteczniej
na nieetycznie postÚpujÈcych detalistów mogÈ oddziaïywaÊ osoby najbardziej
aktywne, czyli „zaangaĝowani partnerzy”. Wbrew pozorom sÈ to klienci
bardzo waĝni dla oferentów, gdyĝ ich aktywne zachowania mogïyby zmusiÊ
handlowców do zmiany postÚpowania, o ile osób takich byïoby znacznie
wiÚcej, niĝ wynika to chociaĝby z przedstawionych wyników badañ. Wyeliminowanie nieetycznych praktyk byïoby w dïugiej perspektywie czasu
korzystne nie tylko dla wszystkich nabywców (takĝe dla osób wykazujÈcych
maïÈ aktywnoĂÊ w zakresie dbaïoĂci o swoje prawa oraz przejawiajÈcych
caïkowitÈ biernoĂÊ), ale jednoczeĂnie dla handlowców, wpïywajÈc pozytywnie na ich wizerunek oraz wizerunek ich oferty18, a wiÚc na potencjaï rynkowy danego handlowca.
Niestety, jak wynika z przeprowadzonych badañ w placówkach handlowych oferujÈcych produkty spoĝywcze, stosowanie nieetycznych dziaïañ nadal
naleĝy do codziennych praktyk detalistów19. ¥wiadczy to o hoïdowaniu przez
nich zasadom orientacji sprzedaĝowej, która zdecydowanie odbiega od zaïoĝeñ orientacji marketingowej, jakÈ powinny wdraĝaÊ wszystkie wspóïczesne
organizacje dÈĝÈce do skutecznego konkurowania na rynku. Klienci nadal
w wielu przypadkach nie sÈ traktowani jak równorzÚdni partnerzy, których
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duży
mały

Poziom aktywności nabywców podczas
zakupów (aktywności krótkookresowej)

zadowolenie i satysfakcja stanowi katalizator rozwoju danego oferenta. Co
wiÚcej, stosowane jest wobec nich niejednokrotnie podejĂcie „my kontra
oni”, czego najlepszym dowodem jest podejmowanie w stosunku do nabywców nieetycznych dziaïañ naraĝajÈcych ich nie tylko na koszty materialne,
ale takĝe na koszty niematerialne zwiÈzane z negatywnymi emocjami,
ab nawet moĝliwoĂciÈ utraty zdrowia z powodu chociaĝby oferowania przeterminowanych produktów.

Spontaniczni
krótkodystansowcy

Zaangażowani
partnerzy

Wycofani
petenci

Rozsądni
długodystansowcy

mały

duży

Poziom aktywności nabywców po dokonaniu
zakupów (aktywności długookresowej)

Rys. 1. Macierz aktywnoĂci nabywców w sytuacji podejmowania przez handlowców
nieetycznych dziaïañ. ½ródïo: opracowanie wïasne.

Moĝna zatem na zakoñczenie stwierdziÊ, ĝe warunkiem wyeliminowania
(a przynajmniej ograniczenia) nieuczciwych dziaïañ handlowców jest zmiana
mentalnoĂci zarówno ich, jak i samych nabywców. Dostrzeganie przez sprzedawców w nabywcach gwarantów swojego sukcesu rynkowego oraz jednoczesny wzrost aktywnoĂci rynkowej odbiorców stanowi z kolei pierwszy
niezbÚdny krok do zbudowania miÚdzy nimi partnerskich relacji umoĝliwiajÈcych wzajemnÈ, obustronnie korzystnÈ wspóïpracÚ rynkowÈ, w ramach
której obie strony bÚdÈ mogïy efektywnie wykorzystywaÊ swój potencjaï,
zgodnie z zaïoĝeniami etycznej marketingowej orientacji prosumpcyjnej.
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Przypisy
1

„Sprzedawca” jest bardzo szeroko rozumianym pojÚciem, poczÈwszy od osób zatrudnionych w sklepach, koñczÈc na pracownikach dziaïów sprzedaĝy w przedsiÚbiorstwach
produkcyjnych i usïugowych. Chociaĝ praca kaĝdej z nich wymaga duĝej odpowiedzialnoĂci, nadal bez wzglÚdu na miejsce zatrudnienia sprzedawca postrzegany jest
jako zawód drugiej kategorii, co potwierdzajÈ wyniki badañ empirycznych. PracÚ
wbdziale sprzedaĝy z szansÈ rozwoju zawodowego utoĝsamiaïo tylko 7% potencjalnych
pracowników, podczas gdy w przypadku dziaïu marketingu odsetek ten wynosiï aĝ
47% a dla dziaïu finansów 28%. Zob. http://biznes.onet.pl/nie-chca-zarabiac-bo-tozle-brzmi,18563,4853067,3,analizy-detal (odczyt: 18.09.2011).

2

UczciwoĂÊ jest takĝe wymieniana jako jeden z elementów determinujÈcych postrzegany przez odbiorców poziom obsïugi, co potwierdza jej istotnÈ rolÚ w procesie
funkcjonowania placówki handlowej z perspektywy dïugookresowej. Por. Cheverton
2001.

3

Elementy te wymieniane sÈ w literaturze jako odzwierciedlenie poziomu etyki wbodniesieniu do kaĝdej dziaïalnoĂci biznesowej. Por. Arbuthnot 1997: 745. Ich niedocenianie nie pozwala na traktowanie kaĝdego klienta jak cennego partnera, a tym samym
uniemoĝliwia wdraĝanie zaïoĝeñ marketing partnerskiego.

4

Co prawda czÚĂÊ autorów od dawna zwracaïa uwagÚ na fakt, iĝ rosnÈcy stopieñ
zïoĝonoĂci otoczenia powoduje, ĝe coraz trudniej jest jednoznacznie okreĂliÊ, czy
konkretny sposób dziaïania jest w peïni etyczny, czy teĝ nie moĝna go za taki uznaÊ.
Por. Tsalikis i Fritzsche 1989: 695. Wydaje siÚ jednak, iĝ bez problemu moĝna wskazaÊ w pracy sprzedawcy dziaïania caïkowicie sprzeczne z zasadami etyki, do których
naleĝÈ dziaïania omówione w dalszej czÚĂci artykuïu.

5

Dokïadniej kwestie te zostaïy przedstawione w ksiÈĝce Baruk 2011a.

6

CzÚĂÊ autorów przedstawia wrÚcz kwestie etyki zwiÈzane z pracÈ sprzedawców wbkontekĂcie odczuwanych przez nich dylematów natury moralnej. Por. Dubinsky, Nataraajan i Huang 2004: 297–319.

7

Poziom etyki stanowi wypadkowÈ indywidualnych cech danej osoby oraz wartoĂci
stanowiÈcych fundament kultury organizacyjnej, co podkreĂlajÈ takĝe inni aktorzy.
Por. Loe, Ferrell i Mansfield 2000: 185.

8

Dziaïania podejmowane przez pracowników placówek handlowych ĂciĂle zwiÈzane
sÈ z marketingiem, którego nie moĝna nazwaÊ etycznym (marketing etyczny zostaï
zdefiniowany w ksiÈĝce Baruk 2011a), o ile jakakolwiek zwiÈzana z nim forma aktywnoĂci oferentów bÚdzie nosiÊ znamiona braku uczciwoĂci. W literaturze uczciwoĂÊ
okreĂla siÚ wrÚcz „królem marketingu” (por. Arnold 2010). OczywiĂcie moĝna poprzez
analogiÚ uznaÊ uczciwoĂÊ za „królowÈ sprzedaĝy”.

9

Zagroĝenia zwiÈzane ze wzrostem intensywnoĂci konkurencji wynikajÈ m.in. z procesów globalizacyjnych, które dokïadnie omawia D.E. Staszczak (2011: 71–92).

10

Dotychczas w Ăwiatowej literaturze przedmiotu relatywnie czÚĂciej byïy publikowane
opracowania naukowe prezentujÈce wyniki badañ nad etykÈ sprzedawców na rynku
dóbr przemysïowych. Natomiast problematykÈ tÈ w odniesieniu do rynku dóbr konsumpcyjnych zajmowano siÚ jednak rzadziej. Wyniki badañ dotyczÈcych etyki sprzedawców dóbr konsumpcyjnych przedstawiali m.in. Vitell i Muncy 2005: 267–275;
Vitell 2003: 33–47; Lau 2011: 843–847.

11

Chociaĝ w wielu publikacjach pojÚcie nabywcy jest uĝywane zamiennie z pojÚciem
konsumenta, w rzeczywistoĂci sÈ to odrÚbne role rynkowe, z wyjÈtkiem sytuacji, kiedy
osoba kupujÈca konkretny produkt sama go nastÚpnie wykorzystuje. Por. Baruk 2006:
15–16.
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12

Badanie byïo zrealizowane w pierwszej poïowie 2011 r. Kontakt z respondentami
miaï charakter bezpoĂredni, co zdecydowanie wpïynÚïo pozytywnie na uzyskanie
odpowiedzi na wszystkie pytania zamieszczone w kwestionariuszu ankiety. WĂród
respondentów byïo 64% kobiet, a zdecydowana wiÚkszoĂÊ badanych byïa w wieku
produkcyjnym (ïÈcznie 83% osób miaïo 21–60 lat).

13

Chodzi tutaj m.in. o badania ankietowe przeprowadzone w 2010 r., w których takĝe
uczestniczyïo 500 osób z województwa lubelskiego. Ich wyniki zostaïy omówione
m.in. w publikacji Baruk 2010b: 489–501.

14

Jak wynika z danych firmy badawczej Nielsen, liczba maïych sklepów z tradycyjnÈ
obsïugÈ oferujÈcych produkty spoĝywcze spadïa w 2008 r. do 59,8 tys., chociaĝ rok
wczeĂniej byïo ich 66,7 tys., a w 2005 r. prawie 74 tys. Spadek ten spowodowany jest
przede wszystkim dynamicznym rozwojem sieci super- i hipermarketów. Zob. StÚpniak 2010. Tym samym zmniejsza siÚ udziaï tradycyjnego handlu w sprzedaĝy produktów spoĝywczych. W 2009 r. osiÈgnÈï próg 50%, chociaĝ rok wczeĂniej wynosiï
on 53%. Zob. http://pracawsprzedazy.gazeta.pl/sprzedaz/1,86514,7767393,Przyszlosc_
mniejszych_formatow_w_Polsce_jednak_niezagrozona.html (odczyt: 30.09.2011).

15

PotwierdzajÈ to chociaĝby badania przeprowadzone przez MillwardBrown SMG/KRC.
Zob. StÚpniak 2010.

16

Znaczenie poziomu etyki sprzedawców internetowych z punktu widzenia ich postrzegania jest coraz czÚĂciej podkreĂlane przez róĝnych autorów, m.in. Roman i Cuestas
2008: 641.

17

W Internecie Polacy na razie raczej szukajÈ informacji o produktach spoĝywczych,
natomiast rzadziej je kupujÈ. Por. Maïek 2010. Chociaĝ trzeba podkreĂliÊ, ĝe jednak
sprzedaĝ ĝywnoĂci w sieci roĂnie. WartoĂÊ globalnej sprzedaĝy ĝywnoĂci przez Internet w 2009 r. wynosiïa 20 mld USD. Z raportu brytyjskiej firmy badawczej IGD
wynika, ĝe tylko w Wielkiej Brytanii wartoĂÊ sprzedaĝy ĝywnoĂci online do 2014 r.
ma siÚ podwoiÊ i osiÈgnie 7,2 mld GBP. Mimo, ĝe na razie nie ma jeszcze tego typu
badañ dotyczÈcych polskiego e-handlu ĝywnoĂciÈ, wszystko wskazuje, ĝe w obecnej
dekadzie bÚdzie to jeden z najszybciej rosnÈcych subrynków rynku spoĝywczego.
Wedïug ekspertów sprzedaĝ przez Internet moĝe osiÈgnÈÊ w Polsce do koñca tej
dekady nawet 5% udziaï w rynku ĝywnoĂci. Zob. http://www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/artykuly/394541,nadchodzi_czas_zywnosci_z_internetu.html (odczyt: 30.09.2011).

18

Wpïyw postrzegania przedsiÚbiorstwa na wizerunek jego oferty rynkowej potwierdzajÈ
takĝe inne badania prowadzone przez autorkÚ. Co prawda dotyczyïy one gïównie
przedsiÚbiorstw produkcyjnych, ale wydaje siÚ, ĝe podobne zaleĝnoĂci wystÚpujÈ równieĝ w przypadku przedsiÚbiorstw handlowych. Por. m.in. Baruk 2011b: 25–31 oraz
Baruk 2010a: 27–33.

19

Co wiÚcej, handlowcy w Polsce nie tylko postÚpujÈ nieetycznie, ale teĝ zajmujÈ niechlubne ostatnie miejsce pod wzglÚdem poziomu kultury osobistej w relacjach zbklientami, wobec których zachowujÈ siÚ wrÚcz niegrzecznie. Potwierdza to raport z badañ
„Smiling Report 2010” przeprowadzonych w 14 krajach. Zob. http://www.smilingreport.com/smiling_pressrelease2010-04-22.pdf (odczyt: 2.10.2011).
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