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ZESZYTY PROBLEMOWE POSTĘPÓW NAUK ROLNICZYCH 1981 z. 247 

FUNKCJONOWANIE HANDLU WIEJSKIEGO 

W OPINII KONSUMENTÓW 

NIEKTÓRE PROBLEMY ORGANIZACYJNE 

Jacek Brzeziński, Kazimierz Z. Sowa 

WSTĘP 

Zamierzeniem autorów niniejszego opracowania jest przedstawienie 

niektórych wyników badań opinii mieszkańców wsi o funkcjonowaniu 

handlu wiejskiego. Skoncentrowano się tu na prezentacji opinii konsu- 

mentów wiejskich na temat sieci i charakteru placówek handlowych oraz 

niektórych organizacyjnych problemów funkcjonowania sieci handlowej 

na wsi. | | 

Zagadnienie ciągłego doskonalenia działalności instytucji handlowych 

oraz dostosowania ich funkcjonowania do zmieniających się i rosnących 

potrzeb społecznych jest niewątpliwie zagadnieniem niezmiernej wagi. 

Z tego właśnie względu analiza opinii konsumentów o funkcjonowaniu 

handlu oraz o konkretnych instytucjach handlowych wydaje się szcze- 

gólnie istotna i interesująca — daje bowiem obraz potrzeb i preferencji 

nabywców. Analiza taka służyć może jednocześnie organizacyjnemu 

usprawnianiu handlu; przynosi ona wreszcie informacje o rzeczywistych 

funkcjach instytucji handlowych w konkretnych środowiskach społecz- 

nych. 

Podstawą niniejszego tekstu są wyniki uzyskane w trakcie badań opi- 

hii, przeprowadzonych w 1977 r. przez Spółdzielczy Instytut Badawczy 

w ramach problemu węzłowego 13.02.1. W badaniach tych koncentrowa- 

no się na opiniach mieszkańców wsi o funkcjonowaniu wiejskich placó- 

wek uspołecznionego handlu detalicznego artykułami konsumpcyjnymi. 

Podjęte one zostały w trzech gminach dobranych celowo, zróżnicowanych 

pod względem ekonomiczno-społecznym: | 

— w gminie z woj. opolskiego, charakteryzującej się wysoką produk- 

cją towarową rolnictwa; 

— w gminie z woj. kieleckiego, charakteryzującej się relatywnie ni- 

ską produkcją towarową rolnictwa (produkcją drobnotowarową);
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— w gminie z woj. nowosądeckiego, charakteryzującej się nasilonym 

ruchem turystycznym. 

Badania przeprowadzono na populacji liczącej 300 przedstawicieli ro- 

dzin rolników indywidualnych — po 100 osób w każdej gminie. Losowa- 

nia respondentów dokonano przy zastosowaniu próby warstwowo-syste- 

matycznej 1. 

Należy podkreślić, że przedstawiany tu materiał nie ma oczywiście 

charakteru reprezentatywnego dla ogółu konsumentów mieszkających na 

polskiej wsi. Relacjonowane badania można jedynie traktować jako em- 

piryczny sondaż problemu społecznej opinii mieszkańców kilku wybra- 

nych regionów wiejskich o funkcjonowaniu handlu. Stąd też autorzy ce- 

lowo nie podejmują tu szerszych problemów teoretycznych, a referują 

tylko wyniki badań oraz najistotniejsze nasuwające się z nich wnioski. 

Czynią tak w przekonaniu, że podjęte tu zagadnienia staną się, ze względu 

na ich wielką społeczną wagę, przedmiotem dalszych, szerszych i bar- 

dziej pogłębionych analiz. 

OPINIE O SIECI I CHARAKTERZE WIEJSKICH PLACÓWEK HANDLOWYCH 

Istotny wpływ na całokształt opinii konsumentów wiejskich o funkcjo- 

nowaniu handlu może mieć stopień rozwoju sieci sklepowej. W badaniach 

niniejszych podjęto to zagadnienie — przeprowadzona analiza nie doty- 
czyła jednak obiektywnej sieci placówek handlowych w badanych gmi- 

nach, lecz jej subiektywnego dostrzegania oceny przez respondentów, 

odwiedzających sklepy położone w takich, a nie innych miejscowościach. 

W trakcie badań proszono respondentów o wskazanie, gdzie położone 

są sklepy, w których rodzina ich najczęściej zaopatruje się w cztery, 

naszym zdaniem podstawowe, grupy towarów konsumpcyjnych: artyku- 

ły spożywcze, odzieżowe, obuwnicze oraz artykuły gospodarstwa domo- 

wego. Zgodnie z oczekiwaniami, z uzyskanych odpowiedzi wynikło, że 

większość (84,30/0) badanych rodzin najczęściej zakupuje artykuły spo- 

żywcze w sklepie położonym na terenie własnej wsi — natomiast naj- 

częściej odwiedzane sklepy trzech pozostałych branż położone są bardzo 

często poza miejscem zamieszkania badanych. Rzecz jasna, stan ten wy- 

nika przede wszystkim z faktu, że sklepy (lub co najmniej kioski) spo- 

żywcze znajdowały. się we wszystkich badanych wsiach, a sklepy odzie- 

żowe, obuwnicze i artykułów gospodarstwa domowego zlokalizowane były 

rzadziej. w większych miejscowościach gminy lub nawet tylko w jej 

1 Pełne wyniki relacjonowanych badań (łącznie ze szczegółową dokumentacją 

empiryczną) a także charakterystyka procedury badawczej przedstawione są w pra- 

cy J. Brzeziński, K. Z. Sowa: Opinie mieszkańców wsi o funkcjónowaniu handlu 

wiejskiego. Kraków 1978, maszynopis złożony w SIB i IHW. |
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siedzibie. Okazało się jednak, że usytuowane na terenie gminy sklepy 

owych trzech branż nie są dla znacznej części (43,30/0) badanych miejscem 

najbardziej częstego dokonywania zakupów. Fakt ten znalazł również po- 

twierdzenie w odpowiedziach respondentów na pytanie, czy oprócz wy- 

mienionych przez nich sklepów czterech branż, bliżej miejsca zamiesz- 

kania badanego znajdują się inne sklepy tej samej branży, lecz w których 

jego rodzina najczęściej się nie zaopatruje. Okazało się, że w najbliżej 

położonym sklepie nie zaopatruje się zazwyczaj: 

w przypadku sklepu spożywczego — 9,0/» ogółu badanych, 

w przypadku sklepu odzieżowego — 37,7%, 

w przypadku sklepu obuwniczego — 37,7*/, 

w przypadku sklepu artykułów gospodarstwa domowego — 20,3%/0. 

Uzasadniając nie zaopatrywanie się w najbliżej położonym sklepie 

danej branży, respondenci mówili najczęściej o gorszym zaopatrzeniu w 

tej placówce niż w odwiedzanych przez nich placówkach odleglejszych 

(w przypadku sklepu spożywczego motyw ten podało 37,0%/e osób nie 

zaopatrujących się w najbliżej położonej placówce tej branży, w przy- 

padku sklepu odzieżowego — 82,3%, obuwniczego — 77,0*%/0, artykułów 

gospodarstwa domowego — 75,4'/0). Pozostałe uzasadnienia — to zaopa- 

trywanie się w sklepie położonym blisko miejsca pracy respondenta lub 

kogoś z członków jego rodziny, czy też dokonywanie zakupów przy oka- 

zji częstych wyjazdów do określonej miejscowości. Wskazywano również 

na wygodę dokonywania zakupów w odleglejszym, lecz większym ośrod- 

ku handlowym (np. ze względu na większą liczbę sklepów i wynikającą 

stąd możliwość poczynienia kilku różnych zakupów jednocześnie). 

Opisana sytuacja skłania do przekazania kilku wniosków. Po pierwsze, 

gminna sieć sklepów obuwniczych, odzieżowych, a po części także arty- 

kułów gospodarstwa domowego nie zaspokaja w wystarczającym stopniu 

potrzeb wielu spośród badanych rodzin, skoro rodziny owe zaopatrują się 

często w omawiane grupy towarów w sklepach ieżących poza terenem 

gminy. Tak więc istniejąca w gminach sieć omawianych placówek han- 

dlowych prawdopdobnie nie pokrywa się całkowicie z odnośnymi, rze- 

czywistymi ciążeniami ludności. 

Po drugie, jeżeli dokonywanie zakupów artykułów spożywczych prze- 

de wszystkim w najbliższym sklepie jest naturalne i prawie powszech- 

nie występujące ze względu na codzienny, bieżący charakter tych zaku- 

pów — to zróżnicowane i często wcale nie najbliższe zlokalizowanie naj- 

częściej odwiedzanych sklepów pozostałych trzech branż wskazuje, że 

o korzystaniu przez badanych z placówek położonych w tych właśnie, 

a nie innych miejscowośćciach nie decyduje zawsze i wyłącznie czynnik 

odległości od miejsca zamieszkania do sklepu (bądź też czynnik dostęp- 

ności komunikacyjnej). Na korzystanie z placówek położonych w danej
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miejscowości wpływają prawdopodobnie również i subiektywne prefe- 
rencje oraz przekonania ludzi dotyczące lokalizacji placówek mogących 

właściwie (lepiej) zaspokoić ich potrzeby. Czynnik odległości (bądź do- 

stępności komunikacyjnej) był zapewne decydujący dla większości ba- 

danych mieszkańców miejscowości gminnych, którzy mieli sklep danej 

branży „na miejscu”. Nie był on chyba jednak, jak widzimy, rozstrzy- 

gający dla mieszkańców innych wsi gminy: obok alternatyw pokonania 

dwóch dystansów (do miejscowości gminnej — albo do innego ośrodka) 

wchodziła tu w grę alternatywa związana z odczuwaną atrakcyjnością 

danego ośrodka handlowego (ocena zaopatrzenia lub szerokości oferty to- 

warowej), czy też wreszcie subiektywne odczucie wagi danego zakupu, 

decydujące o odbyciu dalszej lub bliższej podróży w celu jego zrealizo- 

wania („warto po ubranie do miasta pojechać). W tej sytuacji, fakt re- 

latywnie bardziej częstego zaopatrywania się na terenie własnej gminy 

(i w najbliżej położonym sklepie) w artykuły gospodarstwa domowego, 

niż w odzież i obuwie, można by również interpretować jako wynik 

wspomnianych preferencji klientów — preferencji wynikających przede 

wszystkim z odmiennej oceny zaopatrzenia sklepów tych branż, bądź też 

z innego podejścia do samego charakteru (znaczenia) zakupu w przypad- 

ku nabywania odzieży i obuwia, a innego w przypadku nabywania arty- 

kułów gospodarstwa domowego. 

Nie rozwijając dalej zaakcentowanego tu tylko wątku roli preferencji 

i przekonań klientów w ich decyzjach korzystania z tak, a nie inaczej, 

zlokalizowanych placówek handlowych, rozpatrzmy jak badani oceniali od- 

ległość od ich miejsca zamieszkania do najczęściej odwiedzanych sklepów 

poszczególnych branż. Otóż okazało się, że w przypadku sklepu spożyw- 

czego ocena odległości „załamuje się” wyraźnie (z przeważającej w da- 

nej grupie badanych oceny pozytywnej lub względnie pozytywnej — na 

negatywną) już przy dystansach przekraczających 1 km oraz że zdecy- 

dowana większość badanych zamieszkujących w odległości ponad 3 km 

od najczęściej odwiedzanego sklepu spożywczego ocenia tę odległość jako © 

za daleką. Z kolei, w przypadkach sklepów pozostałych trzech branż 

owo „załamywanie się” oceny następuje przy dystansach przekraczają- 

cych 3 km, przy czym przy odległościach od 3 do 10 km około 7/3 respon- 

dentów zamieszkujących w takiej właśnie odległości od danego sklepu 

uważa jeszcze ten dystans za „wystarczająco bliski”. Łącznie jednak, za- 

prezentowane oceny upoważniają do postawienia wniosku, że — przy 

obecnych warunkach komunikacyjnych — w przeważającym stopniu 

pozytywną ocenę gęstości sieci sklepów spożywczych przez klientów 

wiejskich osiąga się wówczas, gdy dystans od miejsca zamieszkania klien- 

tów do placówki spożywczej nie przekracza 1-1,5 km. Natomiast w od-
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niesieniu do sklepów pozostałych trzech omawianych branż ocenę taką 

osiąga się przy zachowaniu odległości nie przekraczającej 3-4 km. 

Tak więc, uzyskanie pozytywnej oceny stopnia rozwoju sieci handlo- 

wej przez klientów wiejskich wymagałoby, na obecnym etapie rozwoju 

komunikacji, stosunkowo gęstego lokowania sklepów odzieżowych, obuw- 

niczych i art. gospodarstwa domowego (nie wspominając oczywiście 

o sklepach spożywczych, które jednak są już rozlokowane na ogół wy- 

starczająco gęsto). Wniosek ten potwierdzają odpowiedzi respondentów 

na pytanie o optymalną gęstość lokalizacji sklepów różnych branż. Co 

charakterystyczne, przy analizie tych odpowiedzi stwierdzono, że badani 

mieszkańcy gminy w woj. opolskim — w której prowadzona jest wysoko 

towarowa produkcja rolna — wyrażali dużo częściej postulaty bardziej 

gęstego lokalizowania sklepów. Na przykład opinię, że lokalizacja pla- 

cówki handlowej jedynie w miejscowości gminnej jest niewystarczają- 

ca — i że należy lokować dany sklep w większej liczbie wsi gminy — 

wyraziło w odniesieniu do: 

sklepów agd — 75,70/0 ogółu badanych (ale 86,0%/0 miesz- 
kańców gminy w woj. opolskim), 

sklepów odzieżowych — 53,3% (75,07/0), 
sklepów obuwniczych — 48,7/0 (66,07/0). 
Takie same opinie (tj. o konieczności lokalizacji placówek handlowych 

w większej liczbie wsi gminy) w odniesieniu do sklepów innych branż * 

wyraziło: 

kioski ,„Ruchu” — 74,0°/o ogółu badanych (ale 88,0°/o 

mieszkańców gminy w woj. opol- 

skim), 

apteki — 42,70/0 (66,00/0), 
sklepy pasmanteryjne — 42,3°/o (61,0°/0), 

sklepy chemiczne — 35,7°/0 (55,0°/o), 

sklepy kosmetyczne — 27,0%/0 (55,07/0), 

sklepy księgarskie i papiernicze — 24,0%/о (44,0'/0). 

Powyższe dane obrazują nie tylko pogląd badanych na optymalną 

gęstość sieci handlowej w obecnych warunkach komunikacyjnych. Wska- 

zują one jednocześnie na stopień rozwoju potrzeb konsumpcyjnych od- 

czuwanych przez respondentów i ich rodziny, gdyż postulowanie orga- 

nizowania większej liczby sklepów danej branży w gminie wynika prze- 

cież najprawdopodobniej z chęci częstego dokonywania w nich zakupów. 

W tym kontekście uważamy za symptomatyczne, a jednocześnie niezwy- 

kle istotne, że właśnie w charakteryzującej się wysoką produkcją to- 

2 Rzecz jasna, prawie wszyscy badani (99,3%/0 ogółu) wyrazili pogląd, że sklepy 

spożywcze powinny być lokowane w każdej wsi gminy. 

16 — ZPPNR z. 247
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warową rolnictwa gminie w woj. opolskim respondenci postulowali więk- 
szą gęstość sieci placówek handlowych i to nie tylko w odniesieniu do 
sklepów podstawowych branż. W miarę więc jak gospodarstwa indywi- 
dualne podejmować będą w coraz większym zakresie intensywną pro- 
dukcję przeznaczoną przede wszystkim na sprzedaż, potrzeby konsump- 
cyjne prowadzących te gospodarstwa rodzin będą wzrastać a także roz- 
szerzać się poza tradycyjny zestaw asortymentowy. Wolno uznać, że 
występować tu będzie również i zależność odwrotna: możliwość zaspo- 
kojenia owych potrzeb bez konieczności udawania się do miejskich ośrod- 
ków handlowych będzie jednym z warunków zachodzenia tak pożądanych 
przemian w gospodarstwach chłopskich — zwiększy to bowiem odczu- 
wane przez rolników materialne motywacje intensyfikowania produkcji, 
zwiąże ich mocniej z wykonywanym zawodem, a zarazem z zamieszki- 
wanym środowiskiem. | 

W badaniach interesowało nas, w jakiego typu sklepach respondenci 
dokonują najczęściej zakupu artykułów czterech podstawowych branż. 
W artykuły odzieżowe, obuwnicze i art. gospodarstwa domowego więk- 
szość respondentów i ich rodzin zaopatruje się w sklepach dwu- i wielo- 
branżowych, natomiast w artykuły spożywcze — w niewielkich sklepach 
jednobranżowych. Fakt najbardziej częstego odwiedzania placówki 
o określonym charakterze nie dowodzi jednak preferowania przez bada- 
nych tego właśnie charakteru sklepu. Jak bowiem wykazano wcześniej, 
najbardziej częste zaopatrywanie się przez badanych w takim, a nie in- 
nym sklepie danej branży podyktowane było w przeważającej większości 
przypadków ,wypadkową” działania dwóch czynników: odległości od 
miejscą zamieszkania do placówki oraz oceny poziomu zaopatrzenia skle- 
pu. Stąd też, aby uzyskać bezpośrednią informację o preferowanym przez 
badanych charakterze sklepów, zwrócono się do nich z prośbą o opinię, 
czy zdaniem ich rozwój handlu wiejskiego powinien polegać na rozbu- 
dowie sieci sklepów jednobrażnowych, czy też na zwiększaniu liczby du- 
żych sklepów wielobranżowych. Zwracano przy tym uwagę, czy wyra- 
żający swą opinię respondent korzystał systematycznie do tej pory ze 
sklepów wielobranżowych, czy też nie. Okazało się, że zarówno badani 
zaopatrujący się systematycznie w sklepach wielobranżowych, jak i ci, 
którzy korzystają przeważnie ze sklepów jednobrażnowych, preferują 
najczęściej (ponad 80%/0 respondentów w każdej z obu tych grup) rozbu- 
dowę dużych, wielobranżowych sklepów na wsi — np. dużych pawilonów 
lub domów towarowych. Ta prawie jednoznaczna opinia respondentów 
wydaje się sprzeczna z dość powszechnymi obiegowymi wyobrażeniami, 
że klienci wiejscy wolą zaopatrywać się w niewielkich, jednobranżowych, 
bardziej „przytulnych” sklepikach, gdzie rzeczowe kontakty kupna — 
sprzedaży uzupełniane są kontaktami o charakterze bardziej osobowym
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(półtowarzyski kontakt nabywcy ze sprzedawcą: sklep wiejski jako 
miejsce spotkań klientów—sąsiadów itp.) Czyżby więc wyniki badań 

wskazywały, że w ostatnim okresie nastąpiła zasadnicza zmiana w po- 

dejściu mieszkańców wsi do sklepu jako instytucji społecznej? Naszym 

zdaniem, taka daleko idąca interpretacja byłaby nieścisła, lecz można 

twierdzić, że ów proces na wsi już się rozpoczął. Świadczą o tym chy- 

ba najlepiej odpowiedzi badanych na pytania dotyczące formy sprzedaży 

w sklepach czterech podstawowych branż. 

Choć z relacji respondentów wynika, że prawie wszyscy z nich zaopa- 

trują się dotychczas w sklepach o tradycyjnej (,,zza lady”) formie sprze- 

daży (99,7°/o ogółu badanych w przypadku sklepów spożywczych, 94,0%/0 — 
sklepów odzieżowych, 99,3 — sklepów obuwniczych oraz 98,7 — sklepów 

agd), to jednak samoobsługową formę sprzedaży preferowało: 

w sklepach spożywczych — 32,3"/0 ogółu respondentów, 
w sklepach odzieżowych — 17,3%, 
w sklepach obuwniczych  — 16,7%, 

w sklepach agd — 21,39/0. 
Tak wiec pewna liczba badanych, mimo ze zaopatruje sie w sklepach 

o tradycyjnej formie sprzedaży, wolałaby dokonywać zakupów w skle- 

pach samoobsługowych (przy czym samoobsługa była najczęściej wymie- 

niona jako najlepsza forma sprzedaży w sklepach spożywczych, znacznie 

rzadziej zaś — w odniesieniu do sklepów odzieżowych i obuwniczych). 

Zgodnie z oczekiwaniami, zdecydowanych zwolenników samoobsłu- 

gowej formy sprzedaży 3 jest relatywnie więcej wśród respondentów uwa- 

żających, że rozwój handlu wiejskiego iść powinien w kierunku rozbu- 

dowy sieci dużych pawilonów lub domów towarowych (20,6% tej grupy 

badanych), niż wśród respondentów preferujących rozwój drobnych skle- 

pów jednobranżowych (9,07/0 tej grupy). 
Wybór samoobsługi lub tradycyjnej formy sprzedaży pozostaje rów- 

nież w zależności z wiekiem badanych: najwięcej zwolenników samo- 

obsługowej formy sprzedaży jest wśród respondentów młodych, nie 

przekraczających 29 lat — a zdecydowanie mniej wśród respondentów 

znajdujących się w starszym wieku. 

Z jakich motywów wynika preferowanie przez respondentów sprzeda- 

ży w formie tradycyjnej lub samoobsługowej? Wydaje się, że obok czyn- 

ników związanych z samą organizacją zakupu (np. w sklepie samoobsłu- 

gowym — możliwość samodzielnego wyboru towaru, dysponowanie cza- 

sem na zastanowienie się przy zakupach itp., a w sklepie „tradycyj- 

  

38 Za osoby takie uznano respondentów, którzy wypowiedzieli się za wprowa- 

dzeniem samoobsługi w sklepach co najmniej trzech branż (na cztery omawiane 

podstawowe branże). 

16*
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nym” — łatwiejsza możliwość uzyskania porady od sprzedawcy, brak ko- 
nieczności poszukiwania towaru po półkach itp.), zasadnicze znaczenie 
ma tu atmosfera aktu kupna-sprzedaży, owe elementy kontaktów osobo- 
wych, a nawet towarzyskich tam, gdzie prowadzona jest mniej „anonimo- 
wa” sprzedaż zza lady — a których brak jest w sklepach samoobsługo- 
wych. Dlatego też chyba starsi respondenci, jako bardziej wyczuleni na 
ten rodzaj kontaktów od ludzi młodych, opowiadali się relatywnie rza- 
dziej za samoobsługową formą sprzedaży. Dlatego również nie wszyscy 
spośród przyznających konieczność rozwoju sieci handlowej na wsi w kie- 
runku budowy dużych pawilonów i domów towarowych (które to opinie 
potraktować można jako jeden z rezultatów rozwoju potrzeb konsump- 
cyjnych ludności wiejskiej), byli jednocześnie zwolennikami samoobsłu- 
gowej formy sprzedaży. | 

Fakt, że zdecydowana większość respondentów preferuje rozwój sieci 

dużych sklepów wielobranżowych można interpretować jako skutek od- 

czuwania przez nich wyższych potrzeb konsumpcyjnych, lecz współeg- 

zystujących jeszcze z potrzebą przyjemnych kontaktów osobowych w 

sklepie. Wypowiadanie się pewnej części (szczególnie osób młodszych) 

za samoobsługą potwierdza już zdecydowanie tezę o dokonującej się po- 

wolnej przemianie stosunku mieszkańców wsi do instytucji sklepu. Moż- 

na ogólnie stwierdzić, że zmiana tego stosunku jest kolejną konsekwen- 

cją wzrostu popytu na artykuły konsumpcyjne na wsi oraz bardziej czę- 

stego niż dawniej dokonywania zakupów — co przy preferowaniu cha- 

rakteru sklepu przez klientów sprzyja właśnie wzrostowi motywacji rze- 

czowych (ocena sklepu ze względu na szerokość oferowanego w nim 

asortymentu towarów, ze względu na wygodę dokonania różnorodnych 
zakupów w jednym miejscu, ze względu na możliwość bezpośredniego, 

samodzielnego wyboru towaru itp.), a powolnemu zanikowi motywacji 

osobowych (ocena sklepu ze względu na jego walory jako miejsca kon- 

taktów społeczno-towarzyskich). Zjawisko to — rzecz jasna — jest jed- 

nocześnie typowym elementem przemian zachodzących w świadomości 

mieszkańców wsi, towarzyszących procesom urbanizacji środowisk wiej- 

skich. 

Spośród placówek handlowych poszczególnych branż, placówkami naj- 

częściej i najbardziej systematycznie odwiedzanymi przez ludność są _ 

sklepy spożywcze. Ten bezsporny fakt stał się dla autorów podstawą do 

założenia, że na ogólną ocenę placówek handlowych przez badanych za- 

sadniczy wpływ ma posiadana przez nich opinia o sklepie spożywczym, 

jako że sklep ten jest obiektem najbardziej częstych kontaktów klienta 

z handlem. 

Aby uzyskać w miarę dokładny obraz opinii respondentów o sklepach
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spożywczych, w trakcie wywiadu nie proszono ich o wyrażenie ogólnego 

sądu o placówce, lecz przedstawiano im do oceny poszczególne cechy skle- 

pu. Na przykład pytano badanych o ocenę: wielkości powierzchni sprze- 

dażnej w placówce, wielkości powierzchni magazynowej (tzw. zaplecza 

sklepu), utrzymywania czystości w placówce, oświetlenia, wentylacji 

i ogrzewania w sklepie, rozmieszczania w nim towarów i informacji o ce- 

nach, a także ogólnego wyglądu (estetyki) wewnątrz i na zewnątrz pla- 

cówki. 

Wszystkie wymienione cechy były oceniane pozytywnie przez więk- 

szość badanych (co najmniej 68%/0 w przypadku każdej cechy). Stosunko- 

wo najwięcej ocen pozytywnych dotyczyło czystości w sklepach spożyw- 

czych (oceny takie wyraziło 94,7°/o ogółu badanych), rozmieszczenia to- 

warów i informacji o cenach (91,0%/0) oraz oświetlenia placówki (89,7%). 

Natomiast najwięcej sądów krytycznych wyrażano w odniesieniu do 

wentylacji i ogrzewania w placówce (29,7%/0 ogółu badanych), wielkości 

powierzchni sprzedażnej (25,0°/o) oraz wielkości tzw. zaplecza sklepu 

(21,7°/0). 

Warto zaznaczyć, że proporcje ocen pozytywnych i negatywnych od- 

nośnie do poszczególnych cech charakteryzujących sklepy spożywcze były 

prawie identyczne wśród respondentów we wszystkich trzech badanych 

gminach. Można więc przyjąć, że omawiane oceny są jednym z czynni- 

ków wpływających pozytywnie na całokształt opinii badanych klientów 

o handlu. 

Respondenci wyrażali natomiast stosunkowo często krytyczne opinie 

na temat wyposażenia sklepu w urządzenia służące przechowywaniu lub 

porcjowaniu produktów, takie jak lada chłodnicza, lodówka, maszyna do 

krajania wędlin i sera itp. W skali całej badanej populacji wyposażenie 

sklepu w omawiane urządzenia oceniło ogólnie pozytywnie 51,7*/e bada- 

nych, a ogólnie negatywnie — 44,0"/o (4,3%/0 ogółu badanych nie wyraziło 

sprecyzowanej oceny wyposażenia sklepu). Dane te nasuwają nie tylko 

wniosek o stopniu wyposażenia sklepów spożywczych w poszczególne 

urządzenia techniczne; oceny i postulaty badanych wskazują, że oczekują 

oni przede wszystkim na zainstalowanie w placówkach urządzeń służą- 

cych także i wygodzie klientów oraz że brak tych urządzeń rzutuje na 

ogólną ocenę wyposażenia sklepu. Okazuje się więc, że znaczna część re- 

spondentów ma w stosunku do placówek handlowych oczekiwania świad- 

czące o posiadaniu stosunkowo rozwiniętych potrzeb. Jest przy tym cha- 

rakterystyczne, że respondentów takich było relatywnie najwięcej w 

gminie w woj. opolskim (56,0%/0 badanych tam mieszkańców), co można 

uznać za kolejny dowód posiadania bardziej rozwiniętych potrzeb kon- 

sumpcyjnych przez rolników prowadzących towarową gospodarkę rolną.



246 JACEK BRZEZIŃSKI, KAZIMIERZ Z. SOWA 

  

OPINIE O FUNKCJONOWANIU SIECI HANDLOWEJ NA WSI 

Jednym z podstawowych, obok zaopatrzenia, czynników wpływających 

na kształtowanie się społecznej opinii o handlu zarówno w środowisku 

miejskim jak i wiejskim jest sposób funkcjonowania placówek handlo- 

wych. Punktualne otwieranie i zamykanie sklepów, uprzejma i sprawna 

obsługa, nie kolidujące z godzinami otwarcia przyjmowanie towaru 

i przeprowadzanie remanentów — to zasadnicze zjawiska wpływające na 

powstawanie pozytywnej opinii o danej placówce handlowej. 

Zobaczmy, jak pod tym względem przedstawiały się uspołecznione 

placówki handlowe w badanych przez nas gminach. . 

Większość badanych we wszystkich gminach pozytywnie oceniła go- 

„dziny otwarcia sklepów, jednakże stosunkowo najwięcej zastrzeżeń wy- 

woływały godziny otwarcia placówek spożywczych. Zważywszy na czę- 

stotliwość kontaktów klientów ze sklepami tej właśnie branży — jest to 

zupełnie zrozumiałe. 

Zdecydowanie największy odsetek osób niezadowolonych z godzin 
otwarcia placówek handlowych wystąpił w gminie „towarowej” a więc 

tam, gdzie właściwy rozwój i funkcjonowanie handlu ma szczególne zna- 

czenie (warto dodać, że godziny otwarcia sklepów w tej właśnie gminie 

nie różniły się w sposób istotny od godzin otwarcia placówek handlo- 

wych w pozostałych badanych gminach). Okazuje się więc, że potrzeby 

1 oczekiwania wobec handlu są tam po prostu wyższe niż w gminach 

o mniejszym stopniu specjalizacji gospodarki rolnej. Uwaga ta odnosi się 

do wszystkich dziedzin handlu, chociaż najwyższy odsetek (blisko 25/0) 

osób niezadowolonych z godzin otwarcia sklepów wystąpił w przypadku 

branży spożywczej. Zjawisko to wystąpiło zresztą wyraźnie nie tylko w 

gminie „towarowej”, lecz także w gminie „turystycznej” (woj. nowosą- 

deckie). 

Najogólniejszy wniosek, jaki można wyprowadzić z przedstawionych 

danych, to stwierdzenie, że część ludności badanych wsi życzy sobie 

przedłużenia czasu pracy sklepów. Przedłużenie to powinno zostać doko- 

nane zarówno przez wcześniejsze otwieranie sklepów (głównie placówki 

nie spożywcze), jak i przez późniejsze ich zamykanie (głównie placówki 

spożywcze). Zważywszy na charakter pracy rolników (praca całodzienna, 

zwłaszcza w sezonie) — postulaty te są w pełni zrozumiałe i uzasad- 

nione. „a | 
W sytuacji, gdy część rolników uważa, że sklepy wiejskie pracują zbyt 

krótko, dodatkowym czynnikiem potęgującym niezadowolenie klientów 

jest zamykanie z rozmaitych powodów placówek handlowych w ich nor- 

malnym czasie pracy. ‘_ | | | z = 
Blisko 3/4 respondentów oświadczyło, że przyjęcie towaru w sklepach
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spożywczych (w których respondenci zaopatrują się) odbywa się w cza- 

sie godzin otwarcia sklepu z przerwą w sprzedaży. Badani zwracali uwa- 

gę, że w związku z nieregularnością dostaw sklepy zamykane są w roz- 

maitych porach dnia, co dodatkowo utrudnia korzystanie z tych placó- 

wek. Dostarczanie towarów do sklepów w godzinach otwarcia z przerwą 

w sprzedaży występowało w okresie badań ze szczególnym nasileniem w 

gminie drobnotowarowej. Na taki sposób dostarczania towarów zwróciło 

tam uwagę aż 94"/o respondentów. 

Kolejnym ważnym czynnikiem wpływającym na funkcjonowanie pla- 

cówki handlowej jest częstotliwość przeprowadzanych w niej remanen- 

tów czy tzw. inwentaryzacji. Przeszło 50/0 respondentów oświadczyło, że 

w sklepach spożywczych, w których się zaopatrują, remanenty odbywają 

się zwykle co 2—3 miesiące, a więc z częstotliwością dość znaczną. Wy- 

jątek stanowi jedynie gmina w woj. kieleckim, gdzie większość badanych 

oświadczyła, że remanenty w sklepach spożywczych odbywają się raz na 

pół roku. Ze szczególną natomiast częstotliwością odbywają się remanen- 

ty w sklepach zlokalizowanych na terenie gminy turystycznej. Blisko 

90%/6 respondentów podaje, że remanenty odbywają się tam nie rzadziej 

jak raz na 2, 3 miesiące, w tym /; uważa, że mają one miejsce co naj- 

mniej raz w miesiącu. Być może, że ta zwiększona częstotliwość kontroli 

ma związek z samym charakterem gminy (zwiększone obroty na skutek 

ruchu turystycznego). 

W większości sklepów spożywczych przeprowadzane remanenty trwa- 

ją dwa dni, dość często są jednak także wypadki kontroli trwających dłu- 

żej (informuje o tym 35% badanych). Relatywnie najkrócej trwają re- 

manenty w gminie, w której przeprowadzane są najczęściej (gmina tu- 

rystyczna). 

Ogólnie rzecz biorąc, w opiniach badanych rolników zarówno często- 

tliwość przeprowadzanych w sklepach inwentaryzacji, jak i czas ich trwa- 

nia w istotny sposób ograniczają sprawność funkcjonowania sieci handlo- 

wej i wpływają niekorzystnie na kształtowanie się opinii o handlu uspo- 

łecznionym. | 

Ostatnim wreszcie czynnikiem ograniczającym możliwość korzystania 

z sieci handlowej jest samowolne zamykanie sklepów przez sprzedawców 

w czasie kiedy powinny być one otwarte. Ponad 50% badanych stwier- 

dziło, że tego rodzaju praktyki nie zdarzają się w ogóle w placówkach 

handlowych, z których korzystają, a jedynie niewiele ponad 10/0 oświad- 

czyło, że zdarzają się one często. Warto może odnotować, że wśród tych 

respondentów, którzy je dostrzegali, relatywnie największy udział sta- 

nowiły osoby zamieszkałe we wsiach nie gminnych, a zwłaszcza leżących 

dalej niż 5 km w stosunku do wsi gminnej. Może to świadczyć o rosną- 

cej, wraz z dystansem wobec siedziby lokalnych władz, niefrasobliwości
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sprzedawców oraz nasilającej się tam deinstytucjonalizacji handlu. Ogól- 

nie należy jednak podkreślić, że samowolne zamykanie sklepów przez 

sprzedawców kyło w opinii respondentów na badanym terenie zjawiskim 

marginesowym. 

W badaniach staraliśmy się następnie ustalić, co poza ograniczeniami 

wynikającymi z zasad funkcjonowania handlu uspołecznionego (takimi 

jak sztywne godziny otwarcia sklepu, sposoby dostarczania towaru, kon- 

trole, remanenty itp.), jest szczególnie uciążliwe dla mieszkańców wsi 

w kontaktach z placówkami handlowymi. Te podstawowe uciążliwości 

przedstawiały się — w opinii badanych — następująco: brak w zaopa- 

trzeniu sklepów — 859/, respondentów, zła organizacja sprzedaży 14°/o 

respondentów, tłok w sklepach — 13% respondentów, nieuprzejma ob- 

sługa — 4% respondentów. Jak widać, dla zdecydowanie przeważającej 

większości badanych podstawową uciążliwością w kontaktach z handlem 

są braki w zaopatrzeniu. 

Opinie mieszkańców wsi o zaopatrzeniu placówek handlowych bada- 

no odrębnie w trzech grupach artykułów: spożywczych, tekstylnych 

i obuwniczych oraz artykułów gospodarstwa domowego, przy czym szcze- 

gólnie wiele uwagi poświęcono ocenie zaopatrzenia sklepów w artykuły 

spożywcze. . 

W grupie artykułów spożywczych najgorzej przedstawia się — w opi- 

nii badanych — zaopatrzenie wsi w mięso i jego przetwory. Zaopatrzenie 

w mięso oceniło jako złe 960/0 badanych, w wędliny — 98/0 badanych 
oraz w konserwy mięsne — 969/0. Przeszło połowa respondentów oceniła 

również negatywnie zaopatrzenie sklepów wiejskich we wszelkie tłuszcze, 

a także ryby i przetwory rybne. 

Porównując ocenę zaopatrzenia sklepów spożywczych we wszystkich 

trzech badanych gminach, nie stwierdzono jakichś istotnych, znaczących 

statystycznie różnic. Można przyjąć, że zaopatrzenie to kształtuje się ana- 

logicznie na całym badanym obszarze i jest pochodną ogólnej sytuacji na 

rynku wewnętrznym w naszym kraju. 

Poza artykułami spożywczymi największe braki odczuwa badana lud- 

ność w dziedzinie zaopatrzenia w niektóre artykuły gospodarstwa domo- 

wego, a zwłaszcza w garnki (60%/» badanych) oraz talerze i szklanki (ok. 

55/0 badanych). 

Wśród przyczyn występowania braków w zaopatrzeniu sklepów han- 

dlu uspołecznionego badani najczęściej wymieniali: za duży eksport ar- 

tykułów spożywczych, nierówny podział masy towarowej w skali kraju 

(upośledzenie wsi) oraz ogólny brak artykułów spożywczych w kraju. 

Około 1/3 badanych nie potrafiła lub nie chciała wypowiedzieć się na te- 

mat przyczyn braków w zaopatrzeniu sklepów. Na podkreślenie zasługu- 

je fakt, że jedynie 10/e badanych przyczyny wadliwego zaopatrzenia skle-
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pów wiejskich widzi w samym działaniu tych placówek i w pracy perso- 

nelu sklepowego (sprzedawanie towarów „spod lady”). Potwierdza to po- 

średnio stosunkowo dobrą opinię, jaką cieszą się u mieszkańców wsi pra- 

cownicy wiejskich placówek handlowych. 

Tłok w sklepach oraz tworzenie się kolejek lub „ogonków” jest jedną 

z podstawowych uciążliwości handlu nie tylko miejskiego, ale także — 

jak wykazały badania — handlu na wsi. Blisko 309/06 respondentów zao- 

patruje się w artykuły spożywcze w sklepach, w których zawsze wystę- 

pują kolejki, a jedynie ok. 14% badanych ma możliwość nabywania tych 

artykułów bez stania w kolejkach. Sytuacja w tym względzie jest w po- 

szczególnych badanych gminach podobna. Ustawiczne występowanie ko- 

lejek w sklepach spożywczych jest w opinii respondentów jednym z naj- 

bardziej negatywnych zjawisk w handlu detalicznym. Największa część 

badanych przyczyny powstawania kolejek upatruje w nierytmiczności do- 

staw towarów do sklepów oraz w wiążących się z tym ściśle brakach 

asortymentowych. Istniejącą sieć sklepów zdecydowana większość bada- 

nych ocenia jako wystarczającą, upatrując przyczyny tłoków i kolejek w 

wadliwej organizacji handlu. 

W celu uzyskania subiektywnego obrazu przemian, jakie zachodzą w 

omawianym zakresie w handlu wiejskim na przestrzeni ostatnich lat, pro- 

szono badanych o porównanie obecnej sytuacji w sklepach z sytuacją 

sprzed lat dziesięciu. 

Wyraźna większość badanych rolników — 630/0 ogółu — uważa, że 

obecnie pod względem tłoku i kolejek sytuacja w sklepach jest gorsza niż 

przed dziesięcioma laty (w końcu lat sześćdziesiątych). Opinię przeciwną 

wyraziło zaledwie 4-5%/0 badanych. Zwraca uwagę fakt, że odsetki bada- 

nych wyrażających daną opinię w poszczególnych gminach były bardzo 

zbliżone, a w przypadku tych, którzy sytuację obecną ocenili wyżej niż 

sytuację sprzed 10 lat — właściwie identyczne (ok. 4,5%/0). Zjawisko to 

pozwala przypuszczać, że uzyskane rozkłady odpowiedzi nie posiadają 

charakteru przypadkowego 1 że rzeczywiście w opiniach przeważającej 

części (ok. 2/3) klientów handlu wiejskiego tłok i kolejki w sklepach są 

obecnie bardziej dokuczliwe niż przed dziesięcioma laty. Sytuacja taka 

byłaby tym bardziej interesująca i znamienna, że liczba ludności wsi 

utrzymuje się w naszym kraju od szeregu lat na tym samym poziomie 

(a nawet nieco spada), podczas gdy liczba sklepów rośnie. Potęgowanie 

się tłoku i kolejek w sklepach nie może więc być rezultatem pogarszają- 

cego się wskaźnika liczby osób przypadającej na sklep. Jest raczej — jak 

można sądzić — rezultatem zwiększonego popytu i relatywnie gorszej po- 

daży. Dokładne ustalenie rozmiaru i przyczyn zaobserwowanego zjawiska 

wymagałoby jednak przeprowadzenia badań na próbce reprezentacyjnej.
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WPLYW KLIENTOW NA FUNKCJONOWANIE HANDLU 

Wobec powszechnego uskarzania sie badanych na szereg niedogodności 
i uciążliwości występujących w handlu wiejskim, starano sie ustalić, czy 
i w jakim stopniu sami rolnicy starają się wpływać na sposób funkcjono- 
wania sklepów, z których korzystają. Chodziło nam zarówno o bezpośred- 
nie interwencje rolników w placówkach handlowych, z których korzysta- 
ją, jak i o ich opinie na temat działalności społecznych organów nadzo- 
rujących pracę poszczególnych sklepów. 

Badania wykazały, że bezpośrednie interwencje respondentów w celu 
udoskonalenia funkcjonowania konkretnych placówek handlowych nie 
były w badanych gminach zjawiskiem zbyt powszechnym. Na 300 bada- 
nych rolników we wszystkieh trzech gminach jedynie 51 'oświadczyło, że 
przynajmniej raz interweniowało w związku z niewłaściwym funkcjono- 
waniem placówki handlowej. Pozostała ćzęść respondentów, czyli 83%/0 
całej badanej populacji, interwencji takiej nigdy nie podejmowała. Zau- 
ważono, że relatywnie częściej interweniowali w placówkach handlowych 
respondenci posiadający wyspecjalizowane gospodarstwa rolńe, a także 
osoby nie posiadające gospodarstwa rolnego. Osoby te, jako z natury rze- 
czy intensywniej korzystające z placówek handlowych, wyraźniej być 
może i dotkliwiej odczuwają mankamenty działania handlu, co jest po- 
wodem ich większej aktywności w omawianym zakresie. 

Okazuje się, że najczęstsze formy interwencji polegały na osobistych 
rozmowach klientów bądź z personelem sklepu, bądź z przedstawiciela- 
mi władz, którym sklep podlega. O wiele rzadziej występowały bardziej 
urzeczowione i zinstytucjonalizowane formy interwencji, takie jak wpi- 
sy do książki życzeń i zażaleń lub korzystanie ze środków masowego 
przekazu. Wynika to, jak można przypuszczać, z faktu, że w małych spo- 

łecznościach lokalnych, gdzie dominującą formą styczności są ciągle kon- 
takty o charakterze osobistym, interwencja w drodze bezpośredniej roz- 
mowy z osobą, którą się zna, wydaje się najbardziej realna i skuteczna. 
Trzeba jednakże raz jeszcze podkreślić, że interwencje badanych w celu 

udoskonalenia funkcjonowania wiejskich placówek handlowych są w po- 
równaniu do powszechnie odczuwanych uciążliwości zjawiskiem raczej 

rzadkim. 

Ogólnie należy zauważyć, że stosunkowo niezbyt częste interwencje 

badanych w placówkach handlowych — pomimo wyraźnie przejawianego 

niezadowolenia z ich funkcjonowania — wiążą się z dość powszechnie 

występującym brakiem wiary respondentów w skuteczność, a tym sa- 

mym celowość tego rodzaju działań. 

Zasadniczą, zinstytucjonalizowaną formą społecznego nadzoru i kon- 

troli,.a także pomocy i opieki nad placówkami handlowymi są w wa-
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runkach wiejskich tzw. komitety sklepowe, dzialajace z inicjatywy i pod 

nadzorem gminnych spółdzielni. Podobnie, jak komitety członkowskie 

działające przy spółdzielczych placówkach handlowych w mieście, komi- 

tety sklepowe na wsi aktywizują szerokie rzesze konsumentów — a przy- 

najmniej takie jest założenie ich działania — i wiążą je z funkcjonowa- 

niem konkretnych sklepów i placówek. W badanych przez nas gminach 

praktycznie przy wszystkich sklepach działały te komitety. Powszechność 

tej formy działania znajduje w zasadzie odbicie w świadomości respon- 

dentów. | 

Prawie' 3/1 respondentow zetknelo sie zdziatalnosciqg komitetéw skle- 

powych i uświadamia sobie ich istnienie. Wyjątek stanowi jedynie gmina 

drobnotowarowa, w której niewiele ponad połowę badanych dostrzega 

istnienie komitetów, mimo że występują one równie powszechnie jak w 

gminach pozostałych. Wiąże się to być może z mniejszą aktywnością ko- 

mitetów działających na tamtym terenie. 

Starano się również ustalić zakres wiedzy respondentów na temat za- 

dań i rzeczywistego działania tych organów. Okazało się, że 52 osoby spo- 

śród 222, które wskazały na istnienie komitetów sklepowych, nic nie wie- 

działy o zadaniach i czynnościach wykonywanych przez te komitety. Wy- 

powiedzi pozostałych respondentów na temat pracy komitetów sklepo- 

wych rozpadają się wyraźnie na dwie nierówne grupy — na wypowiedzi 

i oceny pozytywne, wskazujące na rzeczywiste zadania tych organów 

(wyrażone przez 110 badanych), oraz na opinie czy też raczej wyobraże- 

nia negatywne dotyczące ich konkretnych działań (wyrażone przez 60 ba- 

danych): Tak więc wśród tych, którzy deklarują jakąś wiedzę o komite- 

tach sklepowych, jedynie ok. 65% respondentów legitymuje się znajo- 

mością przynajmniej części zadań i prac rzeczywiście wykonywanych 

przez te organa. W skali całej badanej populacji odsetek ten spada do za- 

ledwie 370/0, a więc tylko prawie co trzeci mieszkaniec wsi potrafi coś 

powiedzieć o zadaniach i roli komitetów sklepowych (a co piąty ma zde- 

cydowanie negatywną o nich opinię). Dane te, jak się wydaje, świadczą 

o mniejszym niż się powszechnie przypuszcza znaczeniu komitetów jako 

czynnika integrującego klientów z instytucjami i placówkami handlowy- 

mi, a także doskonalącego jego społeczne funkcjonowanie (nie oznacza to 

oczywiście braku możliwości zwiększenia tego znaczenia poprzez okreś- 

łone działania władz spółdzielczych w środowisku wiejskim, przy równo- 

czesnym dalszym rozszerzaniu kompetencji tych komórek samorządo- 

wych, jakimi są komitety sklepowe). 

Zaledwie ok. 37%6 tych respondentów, którzy wiedzieli o istnieniu 

komitetów sklepowych stwierdziło, że przyczyniają się one do poprawy 

funkcjonowania placówek handlowych; w skali całej badanej zbiorowości 

procent osób widzących pozytywny wpływ komitetów na pracę placówek



252 JACEK ‘BRZEZINSKI, KAZIMIERZ Z. SOWA 

  

handlowych obniża się do ok. 27. Fakty te potwierdzają wcześniejsze 
stwierdzenie o niezbyt wielkim — przynajmniej w świadomości bada- 
nych — znaczeniu komitetów sklepowych w funkcjonowaniu handlu 
wiejskiego. 

W roku 1975 przeprowadzono w naszym kraju zasadniczą reformę 

administracji terenowej polegającą na zwiększeniu liczby województw 

oraz likwidacji powiatów. Reformie tej towarzyszyły również poważne 
zmiany organizacyjne w spółdzielczości wiejskiej, w tym w spółdzielczoś- 

ci handlowej (zaopatrzenia i zbytu). W badaniach staraliśmy się poznać 

opinie mieszkańców wsi na temat wpływu tych zmian na funkcjonowa- 

nie wiejskich placówek handlowych. Celowi temu służyło następujące 

pytanie: „Czy Pana(i) zdaniem zmiany administracyjne dokonane w ciągu 

ostatnich lat oraz reorganizacja spółdzielczości wiejskiej spowodowały, 

że handel wiejski pracuje: a) lepiej, b) gorzej, c) bez zmian, d) nie mam 

zdania?” Pozytywnej odpowiedzi na to pytanie (handel pracuje lepiej) 

udzieliło ok. 14'/o respondentów, negatywnej (handel pracuje gorzej) — 

ok. 319/0, natomiast 20%/0 nie dostrzegało w pracy handlu żadnych istot- 

nych zmian. Pozostała część badanych (ok. 35/0) nie potrafiła zająć sta- 

nowiska w tej sprawie. Uzyskane wyniki świadczą — jak należy przy- 

puszczać — nie tyle o rzeczywistych negatywnych skutkach dokonanych 

zmian, ile raczej o tym, że nie potrafiły one w pełni zapobiec narastają- 

cym w ostatnich latach trudnościom w handlu, zwłaszcza w dziedzinie 

zaopatrzenia (większość tych osób, które oświadczyły, że obecnie handel 

pracuje gorzej wskazywało na zwiększające się braki w zaopatrzeniu). 
ty 

Яцек Бжезиньски, Казимеж 3. Сова 

НЕКОТОРЫЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

СЕЛЬСКОЙ ТОРГОВЛИ ВО ВЗГЛЯДАХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

Резюме 

На основании анкетных исследований авторы обсуждают взгляды сель- 

ского населения касающиеся сети и характера сельских торговых единиц, а 

также на функционирование этой сети. Особая проблема рассматриваемая 

авторами касается возможности влияния CO стороны потребителей на функцио- 

нирование торговли.
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Jacek Brzezinski, Kazimierz Z. Sowa 

SOME ORGANIZATIONAL PROBLEMS IN FUNCTIONING OF RURAL 
TRADE IN THE OPINION OF CONSUMERS 

, Summary 

On the basis of inquiry investigations the authors present the opinions of 
rural population concerning the network and character of the rural trade units 
as well as the functioning of the above network in rural settlements. A separate 

problem discussed by the author concerns the possibility of influence on the part 

of consumerson the trade functioning.


