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Po li ty ka cen przed siê biorstw han dlo wych
i jej uwa run ko wa nia

Przez po li ty kê cen bêdzie my ro zu mie li zbiór de cy zji sprze daw cy zmie -
rzaj¹cego do sko or dy no wa nia pro ce su kszta³to wa nia cen ofe ro wa nych pro duk tów
z ogó³em dzia³añ zwi¹za nych z do star cza niem war to œci (ko rzy œci) na byw com
z da ne go ryn ku do ce lo we go. Na le ¿a³oby za tem trak to waæ j¹ jako œro dek urze czy -
wist nia nia stra te gii sprze daw cy wo bec da ne go ryn ku wzglêd nie po szcze gól nych
jego czê œci.

Po wy ¿ sza wyk³ad nia po li ty ki cen zda je siê doœæ oczy wi sta w od nie sie niu do
dzia³añ ryn ko wo zo rien to wa nych pod mio tów go spo dar czych. Ob ser wa cja ryn ku
do star cza wie lu przyk³adów do wodz¹cych, jak sku tecz ne i efek tyw ne mo¿e byæ
wy ko rzy sta nie ceny jako in stru men tu mar ke tin gu, zw³asz cza gdy jej wiel koœæ nu -
me rycz na zo sta³a okre œlo na w wy ni ku kom plek so wo wy pra co wa nych de cy zji pla -
ni stycz nych.

Nie trud no te¿ zna le Ÿæ uza sad nie nie dla tej wyk³adni na grun cie wspó³cze snej
teo rii mi kro eko no micz nej. Po rzu ci³a ona bo wiem neo kla sycz ne za³o¿e nie o zbie -
¿no œci tra jek to rii roz wo ju przed siê biorstw do okre œlo ne go punk tu rów no wa gi
i nie trak tu je wy stê puj¹cej ró¿ no rod no œci cen wy³¹cznie z punk tu wi dze nia nie -
spraw no œci ko or dy na cyj nej funk cji ryn ku1.

Jed na k¿e w od nie sie niu do przed siê biorstw han dlo wych za pro po no wa ne wy ja -
œnie nie isto ty po li ty ki cen mo¿e wzbu dziæ wie le w¹tpli wo œci. Tra dy cyj ne spoj rze -
nie na pro ces ce no twór stwa w han dlu ka¿e bo wiem eks po no waæ rolê ma r¿y han -
dlo wej jako pa ra me tru de cy duj¹cego o ce nie dla fi nal ne go na byw cy, œciœ le przy
tym wi¹¿¹c jej po ziom z okre œlo nym stan dar dem œwiad czo nych us³ug i ja ko œci¹
ofe ro wa nych to wa rów przez dany typ pla có wek han dlo wych. Zda je siê wiêc
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1 W szcze gól no œci nawi¹zano tu do tzw. „re gu la cji ko ry ta rzo wej”, kon cep cji przed sta wio nej
przez T. Ka sprza ka, w któ rej cena jako re zul tat in te rak cji po miê dzy pod mio ta mi ryn ku, obok ilo œci, 
ja ko œci (war to œci dla kon su men ta) i ogra ni czeñ fi nan so wych wy ty cza prze strzeñ, w któ rej swo bod -
nie kszta³tuj¹ siê w cza sie tra jek to rie roz wo jo we przed siê biorstw, okre œlo ne ich ofer ta mi ryn ko wy -
mi. Por. T. K a  s p r z a k,  Ewo lu cja i re gu la cja sfe ry mi kro eko no micz nej [w:] Stra te gie roz wo ju
przed siê biorstw w œwie tle ba dañ em pi rycz nych, Uni wer sy tet War szaw ski, War sza wa 1990.



spro wa dzaæ po li ty kê cen han dlow ców do wrêcz au to ma tycz ne go wy zna cza nia
ceny fi nal nej na pod sta wie zwy cza jo wo okre œlo nej ma r¿y i bie¿¹co kszta³tuj¹cej
siê ceny na by cia to wa rów2.

Ta kie wy obra ¿e nie o sys te mie kszta³to wa nia cen znaj du je uza sad nie nie w wie -
lo let niej, a w³aœci wie sto so wa nej przez dzie si¹tki lat, prak ty ce sta no wie nia cen
w han dlu. Mowa tu przy tym nie o han dlu funk cjo nuj¹cym w wa run kach go spo -
dar ki cen tral nie ste ro wa nej, z de fi ni cji re du kuj¹cej lub wy klu czaj¹cej au to no miê
ce now¹ jed no stek go spo dar czych, lecz o han dlu dzia³aj¹cym w go spo dar ce ryn -
ko wej.

Pod nie sio ny pro blem zda je siê naj wy ra Ÿniej ujaw niaæ w ujê ciu re tro spek tyw -
nym. Jesz cze z pocz¹tkiem lat sie dem dzie si¹tych, choæ przede wszyst kim w la -
tach wcze œniej szych, za sa dy kszta³to wa nia cen w han dlu by³y zdo mi no wa ne
przez dwa roz wi¹za nia: sys tem cen pio no wo wi¹za nych i usta la nie cen fi nal -
nych na pod sta wie ceny na by cia to wa rów, kszta³tuj¹cej siê w wy ni ku wal ki
prze tar go wej po miê dzy nie za le ¿ny mi kup ca mi o wzglê dy do staw ców. Za rów no
w pierw szym, jak i w dru gim przy pad ku han dlow cy wy stê po wa li w roli „pri ce
ta ke r’s”.

Szcze góln¹ po pu lar noœæ i zna cze nie osi¹gnê³o zw³asz cza pio no we wi¹za nie
cen, uzna wa ne za sys tem nie dy skry mi nuj¹cy kon su men tów, po nie wa¿ ofe ro wa ne
na byw com ceny pro duk tu by³y ce na mi jed no li ty mi („one pri ce”)3. W do ko -
nuj¹cych siê tu in te rak cjach miê dzy do staw ca mi (zwy kle pro du cen ta mi to wa rów)
a fir ma mi ku piec ki mi pod sta wo we zna cze nie mia³a za tem nie cena, lecz wy so -
koœæ mar¿ han dlo wych, jako de cy duj¹ca o d³ugo okre so wej ren tow no œci po œred ni -
ków. Cho dzi³o w tym o swo iste „trade -off”: utra ta au to no mii ce no wej w za mian
za ko rzystn¹ sy tu acjê fi nan sow¹. Sy tu acja ta by³a rze czy wiœ cie ko rzyst na, gdy¿
do staw cy ofe ruj¹c wy sok¹ na ogó³ ma r¿ê, bêd¹c¹ ró¿ nic¹ miê dzy usta lan¹ przez
nich cen¹ fi naln¹ i cen¹ zby tu, kie ro wa li siê przede wszyst kim jej sty mu luj¹cym
wp³ywem na wiel koœæ sprze da ¿y. Znaj do wa³o to wy raz w oce nie tzw. ela stycz no -
œci ma r¿y, czy li ana li zie wp³ywu (do dat nie go) zmian jed nost ko we go przy ro stu
ma r¿y na przy rost sprze da ¿y. Ma r¿ê trak to wa no za tem przede wszyst kim jako re -
kom pen sa tê za wk³ad po œred ni ka w agre sywn¹ sprze da¿ i pro mo cjê, czym cha -
rak te ry zo wa³a siê orien ta cja sprze da ¿owa do mi nuj¹ca wów czas na ryn ku. W tej
sy tu acji z ko lei w in te rak cjach po stro nie han del — na byw cy fi nal ni prze wa ¿a³y
wy ra Ÿnie do sto so wa nia o cha rak te rze ilo œcio wym. Nie przy pad kiem w³aœnie wte -
dy roz wi nê³y siê sys te my ak tyw nej sprze da ¿y na sta wio ne g³ów nie na wy twa rza -
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2 Wy ja œnie nie kszta³to wa nia siê cen de ta licz nych jako po chod nych sta wek ma r¿ owych,
tra dy cyj nie zwi¹za nych z okre œlo nym ty pem pla có wek han dlo wych, do któ rych do cho dzo no
w d³ugo okre so wym do sto so wa niu me tod¹ prób i b³êdów, znaj du je my w pra cy R. M. C y  e r t a 
i L. G. M a r  c h a Be havio ral The ory of the Firm, Pren ti ce Hall, En gle wo od Clif fs, New York
1963, s. 158 i nast.

3 Por. J. R. E v a n s,  B. B e r  m a n,  Mar ke ting, Mc Mil lan Pu blis hing Co., New York — Lon -
don 1990, s. 587.



nie po za ce no wych bo dŸ ców sk³aniaj¹cych kon su men tów do do ko ny wa nia ob fit -nie po za ce no wych bo dŸ ców sk³aniaj¹cych kon su men tów do do ko ny wa nia ob fit -
szych za ku pów4.

Rów nie¿ nie za le ¿ni kup cy, nie uczest nicz¹cy w wi¹za niu cen, w od dzia³ywa -
niu na na byw ców na pierw szym miej scu sta wia li spo sób wy ko rzy sta nia po ten -
cja³u us³ugo we go, a nie ceny. Sta ra li siê wiêc z jed nej stro ny po pra wiæ swoj¹ po -
zy cjê wo bec do staw ców, tworz¹c ró¿ ne go ro dza ju in sty tu cje wspól nych za ku pów, 
z dru giej zaœ za pew niæ so bie klien tów po przez zwiê k sza nie do stêp no œci us³ug
i po szu ki wa nie nisz ryn ko wych.

Tak funk cjo nuj¹cy uk³ad kszta³to wa nia cen zacz¹³ tra ciæ na zna cze niu
z chwil¹, gdy w han dlu we w nêtrz nym ujaw ni³y siê, sta le na si laj¹ce siê, ten den cje 
do in te gra cji i kon cen tra cji5. Przy nios³y one, i przy nosz¹ nadal, g³êbo kie zmia ny
w sk³adzie i struk tu rze pod mio to wej han dlu we w nêtrz ne go, a rów no le gle wie le
in no wa cji zmie niaj¹cych bar dzo grun tow nie jego do tych cza so wy po ten cja³
us³ugo wy. Z punk tu wi dze nia ni niej szych roz wa ¿añ szcze gól ne zna cze nie ma to,
¿e wzra staj¹cej sile ryn ko wej przed siê biorstw han dlo wych to wa rzy szy znacz ne
wzbo ga ce nie wa rian tów sy tu acyj nych w sto sun ku do wcze œniej wy ró¿ nio nych,
cha rak te ry zuj¹cych pro ces in te rak cji prze mys³ — han del i pod kre œlaj¹cych wzrost 
au to no mii przed siê biorstw han dlo wych. W syn te tycz nym ujê ciu ten nowy uk³ad
mo ¿na zi lu stro waæ na stê puj¹co:

Przy to czo ny sche mat, ob ja œniaj¹cy ogól niej szy pro blem kszta³to wa nia siê opcji 
stra te gicz nych od nosz¹cych siê do two rze nia mar ke tin go wych kon cep cji do star -
cza nia war to œci kon su men tom z udzia³em po œred ni ków, wska zu je jed no cze œnie

Spis treœci/Table of Contents

Po li ty ka cen przed siê biorstw han dlo wych i jej uwa run ko wa nia 21

4 W li te ra tu rze pol skiej z tego okre su za gad nie nie to zo sta³o sze ro ko opi sa ne w pra cy
T .  S z t u c  k i e g o Re kla ma i ak ty wi za cja sprze da ¿y, PWE, War sza wa 1971.

5 W Pol sce pro ce sy te zo sta³y do strze ¿one i opi sa ne, por. W. J a  s t r z ê  b o w s k i,  Kon cen tra cja 
or ga ni za cyj na (kon cen tra cja funk cji) w œwie tle teo rii or ga ni za cji i zarz¹dza nia, „Pro ble my Or ga ni -
za cji” 1969, z. 14, a zw³asz cza E. G a r  b a  c i k,  In te gra cja i kon cen tra cja we wspó³cze snym han dlu 
ka pi ta li stycz nym, „Han del We w nêtrz ny” 1961, nr 2.

Wa rian ty sy tu acyj ne w sfe rze wspó³dzia³ania prze mys³u i han dlu

Po sta wa pro du cen ta
w sfe rze zby tu

Po sta wa w han dlu w sfe rze zby tu

ak tyw na pa syw na

ak tyw na
kon flikt in te re sów:

kom pro mis lub obe jœ cie
do pa so wa nie:

ko ope ra cja pod egid¹ pro du cen ta

pa syw na
do pa so wa nie:

ko ope ra cja pod egid¹ han dlu

luka mar ke tin go wa:
prze jê cie ini cja ty wy albo przez
pro du cen ta, albo przez han del

• r ó d ³ o : R. N i e  s t r ó j,  Zarz¹dza nie mar ke tin giem. Aspek ty stra te gicz ne, PWN, War sza wa
1996, s. 167.



mo ¿li we ob sza ry au to no mii ce no wej wspó³cze œnie funk cjo nuj¹cych przed siê -
biorstw han dlo wych — ko niecz ne go wa run ku po li ty ki cen sen su stricto.

Bior¹c pod uwa gê cy to wa ne wy ¿ej uk³ady sy tu acyj ne i wy ko rzy stuj¹c opi sa ne 
przez H. Si mo na6 mo de le powi¹zañ ce no wych w uk³adzie pro du cent — han del,
otrzy ma my w re zul ta cie na stê puj¹c¹ cha rak te ry sty kê au to no mii ce no wej przed siê -
biorstw han dlo wych:

1.  S y  t u  a c j a  z a  l e  c a  n y c h  ( s u  g e  r o  w a  n y c h )  c e n  f i  n a l  n y c h.
Do ty czy przed siê biorstw han dlo wych, ofe ruj¹cych swój po ten cja³ us³ugo wy pro -
du cen tom g³ów nie mar ko wych pro duk tów, któ rzy ze wzglê du na atrak cyj noœæ
pro duk tu i/lub spe cjal ne wy ma ga nia po dyk to wa ne przez przy jêt¹ kon cep cjê mar -
ke tin gu su ge ruj¹ cenê de ta liczn¹ i za ra zem okre œlaj¹ swoj¹ cenê zby tu. Jest to
po niek¹d mu ta cja, ak tu al nie w wiê k szo œci kra jów za bro nio ne go i/lub bar dzo
ogra ni czo ne go, pio no we go wi¹za nia cen. W in te rak cjach z do staw ca mi han del
za cho wu je tu po sta wê pa sywn¹, ocze kuj¹c je dy nie ko rzyst nej ma r¿y, za jak¹ wy -
naj mu je swo je zdol no œci us³ugo we. Wzglê dem na byw ców fi nal nych do mi nuj¹
w tym wy pad ku do sto so wa nia ilo œcio we po le gaj¹ce na wspie ra niu si³y ryn ko wej
pro du cen ta. Nie kie dy w opi sy wa nej sy tu acji maj¹ miej sce spe cy ficz ne do sto so wa -
nia ce no we po le gaj¹ce na tzw. „³ama niu cen”, czy li nie for mal nym ob ni¿ aniu ceny 
de ta licz nej za le ca nej przez pro du cen ta.

2. S y  t u  a c j a  u s t a  l a  n i a  p r z e z  h a n  d e l  c e n y  f i  n a l  n e j  „ k o s z t
p l u s ”. Od no si siê do przed siê biorstw han dlo wych usta laj¹cych ceny dla na byw -
ców fi nal nych po przez po wiê k sze nie ceny na by cia to wa rów o na rzut s³u¿¹cy na
po kry cie kosz tów funk cjo no wa nia i wy pra co wa nie zy sku. Ilu stru je do brze wp³yw 
ska li i za kre su dzia³ania han dlu na sto pieñ jego au to no mii w sfe rze sta no wie nia
cen. Sie ci han dlo we, obiek ty wiel ko po wierzch nio we i inne for my ma so wej
obs³ugi osi¹gaj¹ w tym sys te mie znaczn¹ swo bo dê w kszta³to wa niu cen. Mog¹
bo wiem sku tecz nie ne go cjo waæ ceny zby tu z do staw ca mi i — co szcze gól nie
istot ne — bu do waæ w³asn¹ kon cep cjê ceny fi nal nej, na wet w prze kro ju grup,
asor ty men tów, a nie kie dy po je dyn czych to wa rów7. Do ste ro wa nia wiel ko œci¹ cen
dla na byw ców wy ko rzy sty wa ne s¹ w³aœnie na rzu ty, od po wied nio do bra ne, któ -
rych wy so koœæ do sto so wu je cenê do bra n¿ owe go, asor ty men to we go i prze strzen -
ne go zró¿ ni co wa nia ela stycz no œci po py tu. Mo ¿li wo œci ta kich do sto so wañ cen
ujaw niaj¹ siê za rów no ze wzglê du na wy ko rzy sty wa ny wy so ki po ten cja³ us³ugo -
wy, jak i efek tyw ne wy ko rzy sta nie tech nik ob li cze nio wych, u³atwiaj¹cych b¹dŸ
wrêcz wa run kuj¹cych kon tro lê pro ce su kszta³to wa nia cen na nie zbêd nym po zio -
mie dez agre ga cji ofer ty to wa ro wej. W re zul ta cie przed siê bior stwa han dlo we
mog¹ przej mo waæ od do staw ców ak tywn¹ i pe³n¹ kon tro lê nad pro ce sem mar ke -
tin go wym, co wzmac nia ich au to no miê w ob sza rze kszta³to wa nia cen. Przed siê -
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6 Sze rok¹ i in te re suj¹c¹ pre zen ta cjê mo de li opty ma li za cji ceny fi nal nej i ceny zby tu z udzia³em 
han dlu H. Si mon przed sta wi³ w ob szer nej mo no gra fii Zarz¹dza nie ce na mi, PWN, War sza wa 1996.

7 Cho dzi o kszta³to wa nie ceny wzglêd nej da nej mar ki to wa ru, aby zwiê k szyæ jej udzia³ w ryn -
ku w sto sun ku do ma rek kon ku ren cyj nych.



bior stwa han dlo we dys po nuj¹ce ni skim po ten cja³em us³ugo wym i prak tycz nie po -
zba wio ne roz pa try wa nych mo ¿li wo œci wp³ywa nia na uk³ad wa run ków sprze da ¿y
staj¹ siê w oma wia nej sy tu acji naj czê œciej ogni wem re ali zuj¹cym kon cep cjê mar -
ke tin gow¹ do staw cy. Do staw cy mog¹ bo wiem z ko rzy œci¹ dla w³asnej kon cep cji
mar ke tin gu do bie raæ po œred ni ków, bior¹c pod uwa gê wy so koœæ sto so wa nych
przez nich na rzu tów na cenê zby tu w kon fron ta cji z ja ko œci¹ œwiad czo nych
us³ug.

3. S y  t u  a c j a  c e n y  f i  n a l  n e j  m a k  s y  m a  l i  z u j ¹ c e j  z y s k  h a n d l u.
Ob ja œnia mo ¿li woœæ osi¹ga nia au to no mii ce no wej przed siê biorstw han dlo wych
wy ko rzy stuj¹cych ela stycz noœæ ma r¿y na rzu tu na cenê na by cia to wa rów w celu
sty mu la cji pro ce su sprze da ¿y. W ogól no œci do ty czy przed siê biorstw umie jêt nie
wy ko rzy stuj¹cych ujaw niaj¹ce siê luki mar ke tin go we (por. tab. na s. 21) i po dej -
muj¹cych ak tyw ne dzia³ania w sfe rze pro mo cji tam, gdzie mo ¿na siê spo dzie waæ
wiê cej ni¿ pro por cjo nal ne go efek tu. Przy po mi na to do pew ne go stop nia sy tu acjê
cen su ge ro wa nych, tyle ¿e w tym wy pad ku nie za le ¿ny po œred nik sam okre œla
roz piê toœæ na rzu tu w sto sun ku do da nej ceny na by cia, zmniej szaj¹c go wraz ze
wzro stem tej ceny. Cena na by cia jest dana, po nie wa¿ do staw cy, któ rzy j¹ okre -
œlaj¹, nie bior¹ pod uwa gê in te re sów po œred ni ków, bêd¹c œwia do mi, ¿e ewen tu al -
ne ustêp stwo na rzecz mak sy ma li zuj¹cego zysk po œred ni ka ozna cza uszczu ple nie
ich zy sku. Po wo dze nie po œred ni ka — przed siê bior stwa han dlo we go za le ¿y tu
wiêc od umie jêt no œci pe ne tra cji ryn ku. Jak jed nak do wo dzi H. Si mon, masa
osi¹ga ne go zy sku przez przed siê bior stwo han dlo we po szu kuj¹ce opty mal nej dlañ
wiel ko œci na rzu tu ce no we go zwy kle jest ni¿ sza od sto suj¹cego cenê „koszt
plus”8.

4. S y  t u  a c j a  c e n y  f i  n a l  n e j  m a k  s y  m a  l i  z u j ¹ c e j  z y s k  ³ ¹ c z n y.
Do ty czy przed siê biorstw han dlo wych dys po nuj¹cych du¿¹ si³¹ ryn kow¹, dla któ -
rych naj ko rzyst niej szym wy ni kiem in te rak cji z rów nie sil nym do stawc¹ jest kom -
pro mis po le gaj¹cy na wspól nym usta le niu ceny mak sy ma li zuj¹cej ³¹czny zysk ze
sprze da ¿y. Za sad ni czym ce lem tych in te rak cji jest bo wiem po dzia³ zy sku,
osi¹gniê te go w wy ni ku so li dar nych dzia³añ w ob sza rze cen dla na byw ców.
W efek cie do cho dzi do usta la nia siê ni skich cen fi nal nych, któ re w ob sza rze sta -
no wie nia cen nie zo sta wiaj¹ wie le swo bo dy ¿ad ne mu z kon tra hen tów. Ni skie
ceny fi nal ne umo ¿li wiaj¹ na to miast ma so wy zbyt, a w kon se kwen cji du¿¹ masê
zy sku, któ ry z ko lei jest dzie lo ny z uwzglêd nie niem re al nej si³y ryn ko wej kon tra -
hen tów. Spe cy ficzn¹ rolê od gry wa tu cena zby tu, pe³ni¹ca funk cje roz li cze nio we. 
Jej wy so koœæ za le ¿y od wy ne go cjo wa nej przez kon tra hen tów wy so ko œci: ra ba tów, 
pre mii, op³at do dat ko wych, zwro tu kosz tów pro mo cji itp. Sy tu acja ta jest wiêc
przyk³adem na to, ¿e nie zaw sze po ten cja³ us³ugo wy de cy du je bez po œred nio o au -
to no mii w za kre sie cen.

5. S y  t u  a c j a  u s t a  l a  n i a  c e n y  p r o  d u  c e n  t a  p r z e z  h a n  d e l. Do ty -
czy przed siê biorstw han dlo wych osi¹gaj¹cych prze wa gê nad do staw ca mi pod
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8 Por. H. S i m o n,  op. cit., s. 463.



wzglê dem si³y ryn ko we go od dzia³ywa nia na na byw ców. Prze wa ga ta jest naj czê -
œciej po chodn¹ uni ka to wej us³ugi han dlo wej, ska li dzia³ania, mar ki han dlo wej,
osi¹gniêæ na ryn ku glo bal nym itp. Po zwa la ona dyk to waæ cenê zby tu, któ rej do -
staw ca mo¿e naj wy ¿ej nie za ak cep to waæ. Ten ro dzaj au to no mii, cha rak te ry stycz -
nej dla mo nop so nu, ma swo je istot ne ogra ni cze nia. Je œli bo wiem nie wszy scy do -
staw cy mog¹ spro staæ okre œlo nej kon cep cji mar ke tin gu fir my han dlo wej, za cho -
wuj¹cej po zy cjê mo nop so nu, to mo¿e za ist nieæ ko niecz noœæ ak cep ta cji wy ¿ szych
cen zby tu od do staw ców po zo sta³ych.

Wy mie nio ne uk³ady, w ra mach któ rych do cho dzi do ukszta³to wa nia siê cen fi -
nal nych, wy zna czaj¹ — jak mo ¿na to okre œliæ — pod sta wo wy kr¹g uwa run ko -
wañ po li ty ki cen przed siê biorstw han dlo wych. Ko lej ne uwa run ko wa nia ujaw niaj¹ 
siê z ko lei w zwi¹zku z for mo wa niem tej po li ty ki. Jak bo wiem pod po wia da do -
ko na na cha rak te ry sty ka sy tu acji two rze nia cen fi nal nych, zwiê k sza niu au to no mii
w sfe rze sta no wie nia cen to wa rzy szy po trze ba in dy wi du ali za cji de cy zji co do wy -
so ko œci cen to wa rów sk³adaj¹cych siê na dan¹ ofer tê, co w kon se kwen cji pro wa -
dzi do ich zró¿ ni co wa nia. Han del przej muj¹c kon tro lê nad ce na mi fi nal ny mi sta je 
wiêc przed ko niecz no œci¹ sil niej sze go zo rien to wa nia swo jej ofer ty wzglê dem ce -
no wej ela stycz no œci po py tu, za chodz¹cych sprzê ¿eñ w ra mach asor ty men tów
i wo bec cen kon ku ren tów. Wy ma ga to zwy kle ode jœ cia od sto so wa nia tra dy cyj -
nych sta wek ma r¿ owych od nosz¹cych siê do du ¿ych agre ga tów to wa rów. Taki
spo sób kszta³to wa nia cen, jak kol wiek ra cjo nal ny ze wzglê du na koszt zarz¹dza nia 
ce na mi, jest nie wy star czaj¹cy z punk tu wi dze nia sku tecz no œci od dzia³ywa nia na
ry nek za po moc¹ cen. Tym sa mym daje o so bie znaæ ko lej ny kr¹g uwa run ko wañ, 
któ re musz¹ byæ uwzglê d nio ne w pro ce sie two rze nia po li ty ki cen, czy li okre œla -
nia jej sk³ad o wych: ce lów, kie run ków, for mu³, me tod wdra ¿ania i zmian. War to
za tem roz pa trzyæ nie któ re z tych uwa run ko wañ.

C e l e  p o  l i  t y  k i  c e n. Je œli ce lem po li ty ki ma byæ za cho wa nie sta tus quo
ante w kana³ach dys try bu cji, to bez w¹tpie nia two rze nie ceny wed³ug prze ciêt -
nych, zwe ry fi ko wa nych sta wek ma r¿ owych naj le piej temu s³u¿y. Okre œlo ny po -
ziom mar¿, obo wi¹zuj¹cy w da nym ty pie pla có wek han dlo wych, po zwa la ³atwo
zi den ty fi ko waæ stan dard ofe ro wa nych us³ug œwiad czo nych do staw com i prze wi -
dzieæ za cho wa nia po œred ni ków w sy tu acji zmian za chodz¹cych na ryn ku w sfe rze 
cen. Je œli na to miast cele po li ty ki s¹ zo rien to wa ne na po wiê k sza nie zy sku lub
udzia³u w ryn ku, to z ko lei nie zbêd ne jest in dy wi du ali zo wa nie cen, uak tyw -
niaj¹ce sprzê ¿e nia asor ty men to we (jak to ma, przyk³ad o wo, miej sce w sy tu acji
wy ko rzy sty wa nia tzw. „li de rów strat” lub sty mu la cji wzro stu udzia³u ryn ko we go,
np. po przez ak tyw ne kszta³to wa nie cen wzglêd nych). Dzia³ania te wi¹¿¹ siê naj -
czê œciej z bu do wa niem no wych re la cji w kana³ach dys try bu cji, w któ re kon flikt
jest nie ja ko wkom po no wa ny. Po staw my tyl ko przyk³ad o we py ta nia, któ re ten
pro blem ilu struj¹: czyj pro dukt ma pe³niæ funk cjê „loss le ade r’a”?; jak zdys kon -
to waæ wzrost udzia³u ryn ko we go mar ko we go pro du cen ta, re ali zo wa ny za po moc¹ 
ak tyw ne go kszta³to wa nia ceny wzglêd nej?
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K i e  r u n  k i  p o  l i  t y  k i  c e n. Ukie run ko wa nie po li ty ki cen wi¹¿e siê, jak
wia do mo, z okre œle niem, jaki po ziom cen i zwi¹zany z tym ima ge ce no wy bê dzie 
obo wi¹zywa³ w pla ców kach han dlo wych da nej fir my. Wy stê pu je tu wiêc z ko lei
pro blem do bo ru asor ty men tu do okre œlo nej kon cep cji ceny, po nie wa¿ nie po je -
dyn czy pro dukt, lecz wie le pro duk tów mo¿e byæ wy znacz ni kiem wi ze run ku ce -
no we go. I w tym wy pad ku za zna cza siê ko niecz noœæ spoj rze nia z per spek ty wy
cen fi nal nych pro duk tów i ich wza jem nych re la cji. Cho dzi bo wiem o usta le nie,
ja kie pro duk ty de cy duj¹ o wi ze run ku, do ja kie go po zio mu cen na le ¿y zmie rzaæ
oraz jak to za pew niæ, bior¹c pod uwa gê in te re sy do staw ców?

F o r  m u ³ a  c e n y  f i  n a l  n e j. Naj pow szech niej sto so wa na w han dlu for mu³a
„koszt plus” jest, jak wspo mnia no, prze ja wem ko niecz nej ra cjo na li za cji dzia³añ
ce no twór czych. Jed na k¿e w tym w³aœnie ob sza rze wzrost au to no mii ce no wej sta -
wia wie le wy ma gañ. Wi¹¿¹ siê one zw³asz cza z po trzeb¹ bar dziej se lek tyw ne go
okre œla nia na rzu tów ce no wych z na sta wie niem na okre œlo ne gru py na byw ców
i ich po sta wy wo bec cen. Kom pli ku je to znacz nie kal ku lo wa nie cen, na wet mimo 
u³atwieñ, ja kie przy no si no wo cze sna tech ni ka re je stra cji i ana li zy ob ro tów han -
dlo wych.

W d r a  ¿ a n i e  p o  l i  t y  k i  c e n. I w tym wy pad ku na plan pierw szy wy su wa
siê pro blem in dy wi du ali za cji pro ce su usta la nia cen. Ca³y bo wiem bo ga ty ar se na³
œrod ków wcie la nia w ¿y cie okre œlo nej kon cep cji cen wy wo dzi siê z ta kie go
podej œcia. Wy ma gaj¹ tego wiêc: ofer ty spe cjal ne, wy ko rzy stuj¹ce wra ¿li woœæ na
wy so koœæ cen, gwa ran cje ce no we, na sta wio ne na uwia ry god nie nie wi ze run ku ce -
no we go na tle cen kon ku ren tów, wi¹za nie cen, odwo³uj¹ce siê do kal ku lo wa nia
przez na byw ców „nad wy ¿ki kon su men ta” oraz sze reg in nych po de jœæ wy -
wodz¹cych siê z tzw. „cen psy cho lo gicz nych”.

Z m i a  n a  p o  l i  t y  k i  c e n. Sy tu acja wy ma gaj¹ca de cy zji o zmia nie po li ty ki
cen ma miej sce na nie sta bil nych ryn kach, a ta k¿e w ogól niej szej sy tu acji zmian
w ma kro pro por cjach go spo dar czych. Rów nie¿ i w tym ob sza rze ujaw nia siê pro -
blem kon tro li cen w spo sób zin dy wi du ali zo wa ny. Orien to wa nie siê bo wiem
wy³¹cznie na wcze œniej usta lo ne staw ki ma r¿ owe od nosz¹ce siê do da nych grup
to wa rów pro wa dzi do bie¿¹cych ad ap ta cji ce no wych, ni we luj¹cych wy pra co wa ne
wcze œniej cele i kie run ki po li ty ki cen. Oprócz tych sy tu acji po trze ba in dy wi du ali -
za cji pro ce su usta la nia cen w kon te kœ cie uwzglêd nie nia ko niecz nych ich zmian
ma miej sce zw³asz cza we wspó³pra cy z do staw ca mi upra wiaj¹cymi zdy na mi zo wa -
ne wer sje swo jej po li ty ki w ro dza ju: „pe ne tra cji ryn ku” lub „zgar nia nia œmie tan -
ki”.

Ogó³ roz pa trzo nych za gad nieñ do wo dzi za tem, ¿e prze obra ¿e nia, ja kie siê do -
ko na³y i do ko nuj¹ nadal w han dlu i w ca³ej sfe rze ob ro tu to wa ro we go, zmie niaj¹
tra dy cyj ny ob raz po li ty ki cen przed siê biorstw han dlo wych. Naj wy ra Ÿniej zmia ny
te za chodz¹, co po niek¹d oczy wi ste, w przed siê bior stwach po sia daj¹cych zdol -
noœæ do po wiê k sza nia swo je go po ten cja³u us³ugo we go ba zuj¹cego na no wo cze -
snych for mach han dlu. Roz wój tych form sta je siê z ko lei szcze góln¹ po¿ywk¹
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dla pro wa dze nia dy na micz nej i co raz bar dziej agre syw nej po li ty ki ce no wej,
odwo³uj¹cej siê do zró¿ ni co wa nych po staw i wa run ków ak cep ta cji ceny przez fi -
nal nych na byw ców.
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