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Wprowadzenie 

Pierwsze teorie ewolucji form handlu detalicznego zaczęły powstawać wraz z przy-
spieszeniem procesów różnicowania form sprzedaży detalicznej1, które miało miejsce 
w pierwszej dekadzie XX wieku. Wtedy to szybko wzrastała liczba mieszkańców miast, 
a rozwój przemysłu wpływał na znaczne poszerzenie asortymentu oferowanych pro-
duktów2. Najważniejsze teorie tłumaczące procesy ewolucji form handlu detalicznego 
zawierają się w trzech podstawowych grupach. 

Teorie cykliczne sugerują istnienie pewnych prawidłowości, powtarzających się 
w każdym procesie powstawania nowej formy sprzedaży3. Drugą grupę koncepcji sta-
nowią teorie, w których przyczyn modyfikacji struktury sieci detalicznej upatruje się 
w zmianach otoczenia, w którym działają przedsiębiorstwa handlu detalicznego'1. W tym 
ujęciu nowe formy sprzedaży mogą powstawać i rozwijać się tylko w sprzyjających wa-
runkach społeczno-demograficznych, prawnych, technicznych czy kulturowych. Zmiany 
czynników zewnętrznych pociągają w związku z tym za sobą konieczność dostosowa-
nia technik działania przedsiębiorstw detalicznych. Przetrwanie poszczególnych form 
zależy więc od umiejętności adaptacji do nowych warunków. W teoriach należących 
do trzeciej grupy podkreśla się rolę konfliktu pomiędzy dotychczasowymi a nowymi 
formami sprzedaży, który ma być najważniejszym czynnikiem determinującym kierunki 
ewolucji form handlu detalicznego5. 

Teoria reakcji na zagrożenie 

Do grupy teorii opartych na konflikcie należy teoria reakcji na zagrożenie, która 
w latach siedemdziesiątych XX wieku została przeniesiona z obszaru nauk społecznych 
na grunt teorii instytucjonalnych zmian handlu detalicznego6. Czteroetapowy model 
reakcji na zagrożenie zakłada istnienie pewnej sekwencji reakcji zagrożonych przedsię-
biorstw na wejście nowej formy sprzedaży (por. rys. 1). 
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Faza szoku Faza defensywnego 
wycofania 

Faza przyjęcia 
do wiadomości 

Faza zmian 

Rys. 1. Fazy reakcji na zagrożenie przedsiębiorstw handlowych 
według teorii reakcji na zagrożenie 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: S. Brown, Inst i tu t ional Change in Retailing: A Review and Synthesis, 
"European Journal of Market ing" 1987, N o 6. 

W fazie szoku przedsiębiorcy reprezentujący tradycyjną formę handlu uświadamiają 
sobie istnienie nowego konkurenta, który uniemożliwia osiągnięcie założonych przez 
nich celów rynkowych. Na tym etapie nie podejmują oni żadnych działań zmierzających 
do zmniejszenia zagrożenia, lecz skupiają się na analizowaniu zaistniałej sytuacji i prze-
widywaniu kolejnych kroków konkurencji. Brak jest komunikacji pomiędzy członkami 
zagrożonej grupy oraz wspólnych działań zmierzających do poprawy pozycji konku-
rencyjnej wobec nowej formy. 

W fazie defensywnego wycofania detaliści reprezentujący tradycyjną formę handlu 
podejmują pierwsze działania zmierzające do zredukowania zaistniałego zagrożenia. Ich 
wysiłki są skoncentrowane na obronie własnej pozycji przez zmuszenie nowych konku-
rentów do wycofania się z rynku bądź na zahamowaniu dalszej ich ekspansji. W tym celu 
poszczególne podmioty zaczynają komunikować się między sobą i organizować wspólne 
inicjatywy. Podejmowane są intensywne działania lobbingowe mające na celu znaczne 
podwyższenie barier wejścia do branży oraz utrudnienie funkcjonowania nowych form 
na rynku, określane mianem działań defensywnych. 

Kolejna faza to czas przyjęcia do wiadomości. Następuje ona stopniowo, w miarę jak 
kolejne podmioty uświadamiają sobie konieczność współistnienia starej i nowej formy 
detalu na rynku. Problem nowej konkurencji jest analizowany w sposób kompleksowy 
i bardziej uporządkowany niż wcześniej. W rezultacie podejmowane działania są znacz-
nie mniej chaotyczne i lepiej dostosowane do sytuacji niż działania w fazie defensywnego 
wycofania. Powszechna staje się świadomość konieczności znalezienia innowacyjnych 
rozwiązań w celu utrzymania się na rynku. 

Ostatnia faza - dostosowania i zmian - charakteryzuje się intensywnymi działaniami 
mającymi na celu modyfikację formy tradycyjnej w taki sposób, by mogła skutecznie 
konkurować z nową formą sprzedaży. Przedsiębiorstwa nie tylko dostrzegają koniecz-
ność wprowadzenia nowych rozwiązań, lecz także zdają sobie sprawę z wyższości tych 
rozwiązań nad dotychczasowymi technikami, których utrzymywanie jest niemożliwe 
i niepożądane. 

Spośród podmiotów zagrożonych wejściem nowej formy w danym czasie nie wszyst-
kim udaje się dojść do czwartej fazy modelu. Poprawę pozycji konkurencyjnej osiągają 
te, które podejmują działania najbardziej adekwatne do zaistniałej sytuacji przy odpo-
wiednim wykorzystaniu zasobów przedsiębiorstwa. W obliczu trudności część przed-
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siębiorstw wycofuje się z rynku. Zawsze też pozostaje pewna grupa podmiotów, które 
nie poddają się presji konkurencji i utrzymują się na rynku w formie niezmienionej. Re-
zygnują one jednak z części przychodów na rzecz nowych konkurentów lub też rozwijają 
się dzięki specyficznym warunkom, chroniącym je przed wpływem nowych form. 

Proces przechodzenia przedsiębiorstw przez poszczególne fazy opisanego modelu 
można rozważać na poziomie zmian postaw właścicieli lub kierowników zagrożonych 
firm oraz działań, jakie decydują się oni podjąć w związku z utratą dotychczasowej po-
zycji konkurencyjnej. Postawy, zdefiniowane jako względnie trwałe oceny pozytywne 
lub negatywne odnoszące się do obiektu postawy7, wraz z przechodzeniem przedsię-
biorstw przez kolejne fazy reakcji na zagrożenie ewoluują od postaw defensywnych do 
ofensywnych. 

Postawy defensywne, dominujące w drugiej fazie reakcji, są opisywane jako niechęć 
do wszelkich zmian wewnątrz własnego przedsiębiorstwa oraz roszczeniowe nastawie-
nie do organów administracji państwowej i pozostałych uczestników rynku. W fazie 
przyjęcia do wiadomości zaczynają dominować postawy ofensywne - coraz większym 
poparciem cieszą się rozwiązania polegające na pozyskiwaniu i wykorzystywaniu we-
wnętrznych zasobów przedsiębiorstwa w celu poprawy swojej pozycji konkurencyjnej. 

Podobny proces zachodzi na poziomie działań zagrożonych przedsiębiorstw. O ile 
w fazie defensywnego wycofania dominują działania zmierzające do zlikwidowania 
zidentyfikowanego zagrożenia przez tworzenie formalnych barier rozwoju konkuren-
tów, o tyle w fazie zmian górę biorą działania związane z funkcjonowaniem własnego 
przedsiębiorstwa. Stosunek elementów defensywnych do tych o charakterze ofensyw-
nym określa pozycję, jaką zagrożona grupa przedsiębiorstw zajmuje w modelu reakcji 
na zagrożenie. 

Przydatność teorii reakcji na zagrożenie w analizie branży księgarskiej 

Pod koniec lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku polskie przedsiębiorstwa handlu 
detalicznego znalazły się w sytuacji nagłego otwarcia rynku na nowe formy sprzedaży. 
Lata dziewięćdziesiąte to okres dynamicznego napływu nie jednej, lecz wielu nowych 
form handlowych, zarówno sklepowych, jak i pozasklepowych. W krótkim czasie zaryso-
wała się wyraźna granica pomiędzy licznymi detalistami tradycyjnymi a nowoczesnymi 
formami handlowymi reprezentowanymi przez przedsiębiorstwa z kapitałem zagranicz-
nym, które szybko zaczęły przejmować udziały w rynku8. Stworzone zostały tym samym 
warunki sprzyjające obserwacji reakcji detalistów tradycyjnych na nową sytuację. 

W przedstawionej analizie pojęciem detalistów tradycyjnych określa się podmioty 
handlu detalicznego, których placówki nie przekraczają 300 m2 powierzchni handlowej 
i które nie tworzą zintegrowanych kapitałowo sieci detalicznych9. Tego rodzaju pod-
mioty są charakterystyczne dla branży księgarskiej. Księgarze tradycyjni doświadczają 



zagrożenia ze strony niemal wszystkich nowych form sprzedaży jednocześnie. Obecność 
wszystkich ważniejszych nowych form sprzedaży na rynku księgarskim czyni tę branżę 
wyjątkowo ciekawą z badawczego punktu widzenia10. 

Tradycyjne przedsiębiorstwa księgarskie to sklepy samoobsługowe lub z obsługą 
tradycyjną, w których największą grupę asortymentową stanowią książki i które nie są 
częścią zintegrowanych kapitałowo sieci detalicznych. Należy dodać, że w Polsce do grupy 
tej należą wyłącznie przedsiębiorstwa o kapitale rodzimym". Nowe formy sprzedaży na 
rynku księgarskim w Polsce są reprezentowane przez następujące grupy podmiotów: 
• sieci księgarskie (np. Empik, Matras), 
• stoiska z książkami w hipermarketach, 
• kioski i saloniki prasowe, 
• sprzedaż bezpośrednia przez akwizytorów, 
• księgarnie internetowe, 
• kluby i księgarnie wysyłkowe. 

Niektóre z wymienionych form występowały w Polsce przed rokiem 1989, lecz 
dopiero w warunkach gospodarki rynkowej stały się poważnymi konkurentami dla 
księgarń tradycyjnych. 

Analiza księgarń w świetle teorii reakcji na zagrożenie oznacza konieczność uwzględ-
nienia zarówno postaw, jak i działań zagrożonych przedsiębiorstw. W przypadku firm 
niewielkich, jednorodnych własnościowo i niesformalizowanych organizacyjnie, jakimi 
są księgarnie tradycyjne, postawy właścicieli lub kierowników są związane z kierunkiem 
rozwoju przedsiębiorstwa, ponieważ procesy zmian wewnątrz badanych podmiotów 
są bezpośrednio powiązane z decyzjami podejmowanymi przez ich właścicieli lub 
kierowników. 

Dane wykorzystane w analizie reakcji księgarzy tradycyjnych na zagrożenie ze strony 
nowych form sprzedaży detalicznej pochodzą zarówno ze źródeł wtórnych (artykuły 
prasowe, raporty branżowe, strony internetowe), jak i z badań własnych, przeprowa-
dzonych w połowie 2006 roku. Danych pierwotnych dostarczyły telefoniczne wywiady 
ankietowe, przeprowadzone na reprezentatywnej próbie 120 właścicieli lub kierowników 
księgarń tradycyjnych. Ankieta została przeprowadzona przez agencję badań rynkowych 
przy zastosowaniu komputerowego systemu CATI (ang. Computer-Assisted Telephone 
Interviewing)12. 

Analiza została przeprowadzona w dwóch etapach. Etap pierwszy dotyczył identy-
fikacji poczucia zagrożenia księgarzy tradycyjnych ze strony nowych form sprzedaży 
detalicznej. Świadomość istnienia bariery rozwoju w postaci konkurencji jest bowiem' 
warunkiem koniecznym zastosowania modelu reakcji na zagrożenie. Jednocześnie do-
konany został pomiar zmian pozycji konkurencyjnej księgarń tradycyjnych w ostatnich 
latach, wyrażony wskaźnikiem zmian ich wartościowego udziału w rynku. 

Etap drugi wiązał się z oceną stosunku postaw i działań defensywnych do ofen-
sywnych tradycyjnych przedsiębiorstw księgarskich. Inicjatywy o charakterze defen-
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sywnym wymagają współdziałania przedsiębiorstw, co odbywa się najczęściej w ra-
mach stowarzyszeń gospodarczych. Z drugiej strony liczne stowarzyszenia branżowe 
są inicjatorami ofensywnych działań przedsiębiorstw członkowskich, jako że wspierają 
rozwój gospodarczy w regionie oraz służą wsparciem merytorycznym i organizacyjnym 
firmom członkowskim. 

W tej części analizy przeprowadzono ocenę treści programowych i zakresu inicjo-
wanych działań pięciu największych stowarzyszeń księgarskich skupiających księgarzy 
tradycyjnych pod kątem zawartości treści defensywnych i ofensywnych. Analiza została 
uzupełniona wynikami badań pierwotnych, wskazujących na relację defensywnych i ofen-
sywnych postaw księgarzy tradycyjnych wobec sposobów poprawy pozycji konkurencyjnej 
ich przedsiębiorstw. Wyniki analizy pozwolą na identyfikację miejsca, jakie zajmuje grupa 
tradycyjnych detalistów branży księgarskiej w modelu reakcji na zagrożenie. 

Poczucie zagrożenia tradycyjnych księgarzy ze strony nowych 
form sprzedaży detalicznej a rzeczywista pozycja konkurencyjna 
przedsiębiorstw księgarskich 

Do zidentyfikowania postrzeganych barier rozwoju tradycyjnych firm księgar-
skich wykorzystano wyniki badań ankietowych. Respondenci zostali zapytani o wpływ 
różnych barier działalności na kondycję ich przedsiębiorstw (w skali 1-4). W tabeli 1 
przedstawiono średnie oceny tego wpływu oraz odsetek przedsiębiorstw, które wpływ 
danej bariery uznały za duży. 

Najsilniej odczuwana bariera wiązała się z wysokimi kosztami działalności księgarń, 
w tym zwłaszcza z kosztami osobowymi. Aż 84% ankietowanych oceniło wpływ tego 
czynnika na kondycję firmy jako duży. Na drugim miejscu znalazł się niewystarczający 
popyt na książki, który miał duży wpływ na sytuację prawie 68% księgarzy. Odczuwana 
bariera wiąże także ze stratą udziału w rynku na korzyść form konkurencyjnych, a nie 
z ogólną tendencją rynkową. Tymczasem w 2005 roku realne obroty na rynku księgar-
skim wzrosły o 8,9%, podczas gdy obroty księgarń tradycyjnych zmalały o 4,7%13. 

Na trzecim miejscu znalazła się konkurencja, która wywiera duży wpływ na działal-
ność 63% ankietowanych i uzyskała średnią ocenę 3,33, a więc niższą niż bariera w postaci 
małego popytu na książki. Konkurencja była ważnym, ale nie największym postrzeganym 
ograniczeniem rozwoju. Zestawienie ocen barier popytu i konkurencji wskazuje, że księ-
garze zdawali sobie sprawę z zagrożenia działaniami przedsiębiorstw konkurencyjnych, 
lecz nie doceniali wpływu, jaki mają one na obroty księgarń tradycyjnych. 

Ocena powyżej średniej kolejnej bariery - niekorzystnych przepisów prawnych - jest 
związana z intensywnymi zabiegami środowiska księgarzy tradycyjnych o zakazanie 
stosowania różnych cen detalicznych w różnych kanałach dystrybucji oraz o regulację 
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Tabela 1. Postrzegany wpływ poszczególnych barier funkcjonowania przedsiębiorstwa 
na kondycję f irm księgarskich 

Bariera Średnia ocena 
Odsetek przedsiębiorstw, które 
wpływ bariery uznały za duży 

Koszty zatrudnienia 3,72 84,2 
Popyt 3,50 68,9 
Konkurencja 3,33 63,0 

Przepisy prawne, biurokracja 3,19 62,2 

Drogie i t r u d n o dostępne kredyty 2,34 26,9 
Warunk i zakupu u dostawców 2,16 17,6 

Objaśnienia: 
1 - brak wpływu; 2 - wp ływ mały; 3 - wp ływ średni; 4 - wp ływ duży. 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyn ików badań (czerwiec 2006 roku). 

sprzedaży bezpośredniej w szkołach. Jest to więc kolejny czynnik w sposób pośredni 
nawiązujący do konkurencji na rynku księgarskim. 

Niskie wskaźniki dla bariery dotyczącej możliwości zewnętrznych źródeł finan-
sowania wskazują nie tyle na dobrze rozwinięty system kredytowania analizowanych 
przedsiębiorstw, ile na brak zainteresowania tą usługą z ich strony. Aż 37% responden-
tów uznało, że kwestia kredytów w ogóle nie ma wpływu na funkcjonowanie firmy. 
Jednocześnie nie było statystycznie istotnych różnic pomiędzy odpowiedziami przed-
siębiorstw najmniejszych i największych - zarówno jedne, jak i drugie były w małym 
stopniu zainteresowane takim źródłem finansowania działalności. 

Drugą mało odczuwaną barierą działalności były warunki uzyskiwane u dostaw-
ców - 37% respondentów nie uznało ich za mające jakikolwiek wpływ na ich kondycję, 
a dalsze 23% uznało, że wpływ ten jest mały. Jeśli wziąć pod uwagę także inne dane 
dotyczące ogólnej słabej pozycji przetargowej tradycyjnego detalu w kanale dystrybucji, 
odpowiedzi takie mogą dziwić. Ankietowani przedsiębiorcy albo nie upatrywali w po-
prawie warunków dostaw szansy na umocnienie własnej pozycji konkurencyjnej, albo 
możliwość wspólnej polityki zaopatrzeniowej traktowali jako pomysł zbyt trudny do 
wykonania, by mógł być brany pod uwagę. 

Świadomość istnienia konkurencji jako bariery rozwoju może dotyczyć różnych form 
detalu. Aby model reakcji na zagrożenie mógł być wykorzystany, badane przedsiębior-
stwa muszą odczuwać zagrożenie przede wszystkim ze strony nowych form sprzedaży. 
W badaniu ankietowym zostało zadane pytanie o poszczególne formy sprzedaży oraz 
ich wpływ na funkcjonowanie całej społeczności księgarzy tradycyjnych. Następnie 
respondenci wskazywali maksymalnie trzy formy sprzedaży stanowiące zagrożenie dla 
ich księgarń. W obydwu pytaniach uzyskano odpowiedzi pozwalające na jednoznaczne 
uszeregowanie form sprzedaży książek od najbardziej do najmniej zagrażających deta-
listom tradycyjnym (por. tabela 2). 



Tabela 2. Zagrożenie ze strony poszczególnych form sprzedaży książek postrzegane 
przez księgarzy tradycyjnych 

Formy sprzedaży Średnia 
ocena 

Odsetek przedsiębiorstw, 
które zagrożenie 

ze strony danej formy 
uznały za duży 

Odsetek przedsiębiorstw, 
które daną formę 

wskazały jako jedną 
z trzech najważniejszych 

Sprzedaż bezpośrednia 
prowadzona przez 
wydawców 

3,66 79,0 60,8 

Stoiska 
w hipermarketach 

3,42 59,7 53,3 

Księgarnie internetowe 3,32 49,6 49,2 
Kluby i księgarnie 
wysyłkowe 

3,32 49,6 48,3 

Sieci księgarskie 3,08 39,5 25,8 
Kioski z prasą 2,37 17,6 10,0 
Inne księgarnie 
tradycyjne 2,25 7,6 9,2 

Objaśnienia: 
lak do tabeli 1. 
Źródło: Jak do tabeli 1. 

Respondenci najbardziej obawiali się konkurencji ze strony wydawców rozwijających 
kanały sprzedaży bezpośredniej. Stoiska w hipermarketach stanowiły duże zagrożenie 
w opinii prawie 60% respondentów i uplasowały się na miejscu drugim. Trzecią pozycję 
zajęły formy wysyłkowe: księgarnie internetowe oraz kluby i księgarnie wysyłkowe. 
Ponieważ formy te się przenikają, podobne postrzeganie ich wpływu przez księgarzy 
jest w pełni uzasadnione. Czwartym i jednocześnie ostatnim poważnym konkurentem 
były sieci księgarskie. 

Księgarze tradycyjni nie odczuwali natomiast dużej konkurencji ze strony kiosków 
z prasą ani ze strony innych księgarń tradycyjnych. Niski wskaźnik postrzeganej kon-
kurencji wewnątrz grupy księgarzy tradycyjnych wskazuje, że konkurencję jako barierę 
działalności przedsiębiorcy odnosili przede wszystkim do nowych form sprzedaży. Na 
uwagę zasługuje to, że aż 87% respondentów odczuwało duże lub średnie zagrożenie 
ze strony więcej niż czterech form sprzedaży jednocześnie. Potwierdził się więc posta-
wiony uprzednio wniosek o występowaniu na rynku księgarskim dużej liczby różnych 
nowych form sprzedaży. Sytuacja taka utrudnia podejmowanie skutecznych działań 
konkurencyjnych, które muszą być skierowane w stronę kilku różnych form sprzedaży 
jednocześnie. 
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Tabela 3. Udział procentowy poszczególnych form sprzedaży sklepowej w obrotach 
detal icznego rynku książek w Polsce w latach 1995-2005 

Forma sprzedaży 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Księgarnie 
tradycyjne 46 44 44 42 38 34 29 26 24 24 21 

Sprzedaż 
bezpośrednia b.d. b.d. b.d. 9 11 14 15 14 12 9 6 

Stoiska 
w hipermarketach b.d. b.d. b.d. 5 7 7 7 8 9 9 10 

Księgarnie 
internetowe 0 0 0 0 1 1 2 3 4 5 5 

Kluby i księgarnie 
wysyłkowe 

13 16 23 24 26 26 29 30 30 29 26 

Sieci księgarskie 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 
Kioski z prasą b.d. b.d. b.d. 5 4 4 4 4 4 6 14 
Pozostałe formy b.d. b.d. b.d. 10 7 7 6 6 6 6 5 

Źródło: Ł. Gołębiewski, Rynek książki w Polsce 2006. Dystrybucja , Biblioteka Analiz, Warszawa 2006, ss. 127, 128 

W tabeli 3 przedstawiono udział poszczególnych form sprzedaży w obrotach detalicz-
nego rynku książek w Polsce w latach 1995-2005. Udział księgarń tradycyjnych zmalał 
w tym okresie z 46 do 21%, co dowodzi pogorszenia się ich pozycji konkurencyjnej na 
rzecz innych grup przedsiębiorstw detalicznych. 

Sprzedaż bezpośrednia, będąca na pierwszym miejscu na liście zagrożeń (por. tab. 2), 
w rzeczywistości realizowała 6% obrotów a jej udział od roku 2002 charakteryzował 
się tendencją spadkową. Wiązać to należy z ograniczaniem nielegalnego udziału szkół 
w sprzedaży podręczników1'1. Obawa przed sprzedażą bezpośrednią wydawców odzwier-
ciedlała przede wszystkim poczucie niepewności co do przyszłych rozwiązań prawnych 
regulujących rynek podręczników, zapowiadanych w tym czasie przez rząd15. 

Udział sprzedaży książek w hipermarketach wzrósł do 10%, a sprzedaż przez Internet 
- do 5%. Jedyna nowa forma sprzedaży, której udział był wyższy niż księgarń tradycyj-
nych, to kluby księgarskie i księgarnie wysyłkowe, które w 2005 roku sprzedały książki 
0 wartości 26% całkowitych obrotów rynku księgarskiego, lecz których zagrożenie 
zostało ocenione przez księgarzy tradycyjnych jako średnie. Podobnie sieci księgarskie 
1 kioski z prasą nie były postrzegane jako potencjalna konkurencja, mimo że stały 
wzrost udziałów obu form w rynku wskazuje, że te kanały sprzedaży mogą skutecznie 
konkurować o klientów księgarń tradycyjnych. 

Do pozostałych form sprzedaży książek zalicza się takie grupy podmiotów, jak 
księgarnie przyparafialne, stoiska na bazarach czy sklepy dawnego przedsiębiorstwa 
państwowego Dom Książki, które nie są księgarniami tradycyjnymi i jednocześnie nie 
należą do nowych form sprzedaży. Ich łączny udział w rynku wyniósł w 2005 roku 5% 
i wykazywał tendencję spadkową. Przedstawione dane wskazują jednoznacznie, że po-
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garszająca się pozycja konkurencyjna księgarń tradycyjnych jest związana z rozwojem 
nowych form sprzedaży na rynku księgarskim. 

Ocena relacji postaw księgarzy tradycyjnych 
oraz podejmowanych działań defensywnych i ofensywnych 

Badaniu poddano treści zamieszczone na stronach internetowych pięciu najwięk-
szych stowarzyszeń zrzeszających księgarzy tradycyjnych, posiadających łącznie 14 od-
działów w całej Polsce i zrzeszających około 600 tradycyjnych księgarzy detalicznych16. 
Za treści o charakterze defensywnym uznano te, które mieściły się w jednym z czterech 
obszarów: 
• wspieranie działań lobbingowych w celu uzyskania lepszych warunków prawnych 

dla funkcjonowania księgarstwa tradycyjnego - zbieranie podpisów i wysyłanie 
petycji, protestów i listów otwartych do przedstawicieli organów samorządowych 
i centralnych, udział w spotkaniach i debatach, 

• angażowanie się w projekty ustaw regulujących rynek księgarski, w tym zwłaszcza 
tych, które wprowadzały zasadę ujednoliconych cen detalicznych oraz przepisy 
uniemożliwiające różnicowanie przez wydawców cen zbytu w różnych kanałach 
sprzedaży, 

• wywieranie presji na inne podmioty na rynku księgarskim w celu ograniczenia 
rozwoju nowych form sprzedaży - nawoływanie do bojkotu firm współpracujących 
z nowymi formami sprzedaży, wysyłanie pism do dyrektorów szkół, nawołujących 
do zerwania bezpośredniej współpracy z wydawcami podręczników, 

• zgłaszanie spraw (lub deklarowanie takiego zamiaru) w sądach powszechnych, 
Urzędzie Antymonopolowym oraz Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów, 
dotyczących podejrzeń o łamanie przepisów przez nowe formy sprzedaży (nieetyczne 
przejmowanie lokali księgarskich przez sieci księgarskie, sprzedawanie książek po 
zaniżonych cenach przez hipermarkety, nieetyczne działania wydawnictw eduka-
cyjnych w relacjach ze szkołami). 
Za treści o charakterze ofensywnym uznano te, które mieściły się w jednym z czte-

rech następujących obszarów: 
• współpraca członków zrzeszenia i rozwijanie kontaktów między nimi - udział 

w targach i konferencjach, tworzenie baz danych o potencjalnych kooperantach, 
organizowanie giełd pracy i wymiana informacji o członkach, 

• organizowanie kursów i szkoleń mających na celu podnoszenie kwalifikacji za-
wodowych członków oraz przekazywanie informacji o takich przedsięwzięciach, 
udzielanie wsparcia merytorycznego w prowadzeniu działalności księgarskiej, 

• udzielanie informacji o możliwościach wykorzystania funduszy z Unii Europejskiej 
oraz pomoc w ich uzyskiwaniu, 
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• organizowanie przedsięwzięć mających na celu propagowanie kultury i czytelnictwa 
oraz udział w nich. 
Każdy z wymienionych obszarów został oceniony w skali 0-3, przy czym 0 ozna-

czało brak jakichkolwiek wzmianek na dany temat na stronie zrzeszenia, 1 - wzmianki 
nieliczne i mały nacisk na dany temat, 2 - średnią liczbę wzmianek i średni nacisk, 
3 - dużą liczbę wzmianek i duży nacisk na dane treści na stronie zrzeszenia. Uzyskane 
punkty zostały następnie przemnożone przez wagi odzwierciedlające wielkość stowa-
rzyszenia (wyrażoną liczbą członków należących do grupy detalistów tradycyjnych). 
Wyniki oceny poszczególnych obszarów ofensywnych i defensywnych stowarzyszeń 
księgarskich przedstawiono w tabeli 4. 

Tabela 4. Ocena obszarów relacji postaw reprezentowanych przez tradycyjne 
przedsiębiorstwa księgarskie oraz dz ia łań defensywnych i ofensywnych 
przez nie podejmowanych 

Obszary działań Ocena 
Średnia 

dla obszarów 
Działania defensywne: 

1,6 
Działania lobbingowe 2,97 

1,6 Wspieranie ustaw o regulacji cen 2,15 1,6 
Presja na inne podmio ty na r y n k u księgarskim 1,3 

1,6 

Sprawy sądowe 0,2 

1,6 

Działania ofensywne: 

0,71 
Współpraca między członkami zrzeszenia 0,96 

0,71 Kursy i szkolenia zawodowe 0,57 0,71 
Wsparcie przy wykorzystaniu funduszy unijnych 0,0 

0,71 

Propagowanie kul tury i czytelnictwa 1,31 

0,71 

Objaśnienia : 
0 - brak wzmianek nadany temat; 1 - wzmianki nieliczne; 2 - wzmianki średnio liczne; 3 - liczne wzmianki na dany temat. 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie analizy stron internetowych stowarzyszeń księgarskich (czerwiec 2006 roku). 

Cele deklarowane przez poszczególne zrzeszenia księgarzy były bardzo zbliżone. 
Na pierwszych miejscach zawsze plasowały się cele związane z regulacjami prawnymi 
- ochrona i reprezentowanie interesów członków izby wobec organów państwowych, 
samorządowych i innych organizacji czy opiniowanie projektów aktów prawnych doty-
czących branży księgarskiej. W dalszej kolejności mowa była o kształtowaniu popraw-
nych stosunków w relacjach członków izby i na rynku księgarskim oraz o działaniu na 
rzecz promocji i wspomagania rozwoju księgarstwa jako ważnego źródła rozwoju inte-
lektualnego społeczeństwa. Jako ostatnie były wymieniane takie punkty, jak: pełnienie 
funkcji doradczej i informacyjnej, wspieranie inicjatyw gospodarczych i organizacyjnych 
członków stowarzyszenia oraz prowadzenie działalności szkoleniowej. 



Deklarowane środki osiągania celów postawionych sobie przez stowarzyszenia 
księgarzy tradycyjnych koncentrowały się na narzędziach o charakterze defensywnym, 
co ilustruje stosunek ocen elementów defensywnych do ofensywnych przedstawiony 
w tabeli 4. Natężenie treści ofensywnych zostało ocenione na 1,6 (w skali 0-3), a treści 
defensywnych na 0,71. Wśród elementów defensywnych znalazły się przede wszystkim 
działania nazywane przez samych księgarzy „wojną na pisma", a więc wysyłanie najroz-
maitszych listów i petycji do wszelkich możliwych instytucji mających lub mogących 
mieć wpływ na kwestie legislacyjne17. 

Organizowane były również liczne spotkania z przedstawicielami władz oraz środków 
masowego przekazu, których księgarze starali się zainteresować swoimi problemami18. 
Po spotkaniach powstawały kolejne listy otwarte, uchwały i dokumenty wyjaśniające 
stanowisko poszczególnych grup rozmówców. Wiele z nich dotyczyło dyskusji o przygo-
towywanej ustawie regulującej m.in. ceny na rynku księgarskim, który to obszar został 
odrębnie ujęty w badaniu ze względu na wagę proponowanych rozwiązań, oznaczają-
cych usztywnienie jednego z podstawowych narzędzi konkurowania - ceny. Zrzeszenia 
powstałe po 2000 roku posługiwały się środkami bardziej radykalnymi - wśród moż-
liwych środków nacisku stosowały bojkot poszczególnych uczestników rynku, a także 
wytaczanie spraw sądowych przedstawicielom nowych form sprzedaży19. 

Wśród treści o charakterze ofensywnym przeważały te służące promowaniu czytel-
nictwa i podnoszeniu zainteresowania wydarzeniami kulturalnymi, a także działania 
służące wymianie informacji wśród członków stowarzyszeń (targi i konferencje). Więk-
szość z inicjatyw w sposób pośredni wpływała na pozycję konkurencyjną księgarzy. 
Brakowało jednak informacji dotyczących możliwości dotacji czy innych zewnętrznych 
źródeł finansowania firm księgarskich, uzyskania porad prawnych czy dotyczących 
strategii marketingowych. Brak było inicjatyw promujących innowacyjne rozwiązania 
w branży, pomiędzy członkami zrzeszeń nie było wymiany doświadczeń dotyczących 
funkcjonowania firmy księgarskiej. Większość postaw i działań ofensywnych trudno 
więc uznać za inicjujące wewnętrzne zmiany w księgarniach tradycyjnych. 

Przewaga treści defensywnych nad ofensywnymi została zidentyfikowana również 
podczas badań ankietowych właścicieli i kierowników 120 księgarń tradycyjnych. Re-
spondenci zostali poproszeni o spontaniczne wskazanie głównych czynników, które ich 
zdaniem mogłyby wpłynąć na umocnienie pozycji konkurencyjnej księgarzy tradycyj-
nych. Spośród 191 zgłoszonych pomysłów 56% było propozycjami skierowanymi do 
ustawodawców (np. wprowadzenie zakazu handlu podręcznikami w szkołach), 20,4% 
obejmowało propozycje zmian u innych uczestników rynku (np. stosowanie przez wydaw-
ców niższych cen dla odbiorców instytucjonalnych, a wyższych dla indywidualnych). 

Zaledwie 14,7% stanowiły propozycje dotyczące zmian we własnym środowisku. 
Dalszych 9% pomysłów dotyczyło czynników makroekonomicznych (np. podniesienie 
zarobków społeczeństwa, wzrost wskaźnika czytelnictwa). Postawy defensywne księgarzy 
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tradycyjnych przekładały się więc na postawy roszczeniowe wobec władz oraz uczest-
ników rynku księgarskiego. 

Podsumowanie 

Na podstawie przeprowadzonej analizy można wyciągnąć wniosek co do fazy reakcji 
na zagrożenie, w jakiej znajdują się tradycyjni przedsiębiorcy branży księgarskiej. Zdają 
sobie oni sprawę z obecności konkurencji oraz obawiają się wpływu, jaki może ona 
mieć na pozycję konkurencyjną księgarń tradycyjnych. Jednocześnie badani przedsię-
biorcy z pewnością mają już za sobą fazę szoku, o czym świadczą intensywne działania 
stowarzyszeń księgarskich wymierzone w zahamowanie rozwoju nowych form sprze-
daży. Zdecydowana przewaga środków defensywnych nad ofensywnymi wskazuje, że 
tradycyjni detaliści branży księgarskiej znajdują się w drugiej fazie modelu reakcji na 
zagrożenie - defensywnego wycofania. 

Model reakcji na zagrożenie jest wartościowym narzędziem analizy procesów ewolu-
cji form handlu detalicznego. Ułatwia on zrozumienie oraz przewidywanie zmian w re-
lacjach pomiędzy nowymi a starymi formami sprzedaży oraz wskazuje źródła zachowań 
podmiotów zagrożonych. Zaproponowana metoda badawcza pozwala na analizowanie 
grup przedsiębiorstw handlu detalicznego wyspecjalizowanych branżowo, a także na 
dokonywanie porównań między nimi. 
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* * * 

Appliance of Crisis-Response Theory to Analysis 
of Book Trade in Poland 

(Summary) 

The crisis-response theory is one of the conceptions explaining evolution processes 
of retail trade forms. It derives from the field of sociological sciences and belongs to 
a group of theories assuming that the most significant factor influencing changes in 
retail formats is a conflict between the new and previous forms of sale. 

The four-stage model of crisis-response theory assumes existence of sequences in 
reaction of the threatened enterprises to implementation of a new retail format. In the 
shock phase, the entrepreneurs representing traditional retail become aware of the exist-
ence of a new competitor, but do not initiate any actions and focus only on analysing the 
new situation. In the second phase - defensive retreat - the entrepreneurs make efforts 
concentrated on defending their own position through forcing new competitors off the 
market or reducing their further expansion. The next - acknowledgement - phase is 
the time when awareness of the necessity to find innovative solutions inside threatened 
enterprises in order to maintain position on the market is becoming general. The final 
phase - adaptation - is characterised by intensive actions aimed at modification of 
the traditional form in such a way that may successfully compete with the new retail 
format. 

The Author carries out the analysis on the reaction of traditional booksellers to the 
threats posed by the new forms of trade, beginning from the identification of perception 
of a threat to the assessment of attitudes and defensive actions in relation to the offensive 
actions of traditional booksellers' enterprises. The results of the analysis allow to identify 
the place occupied by the group of traditional retail bookselling branch in Poland in the 
model of crisis-response theory. 


