Janusz Liber*

Ograniczanie mo¿liwoœci generowania strat
przez nieuczciwych klientów jako element poprawy
wyników finansowych sieci handlowych

Streszczenie
Artyku≥ ukazuje sposoby i metodykÍ ograniczania strat w sieciach handlowych, spowodowanych kradzieøami dokonywanymi przez nieuczciwych klientÛw.
Celem niniejszego artyku≥u jest przybliøenie problematyki zachowaÒ osÛb generujπcych straty na szkodÍ branøy FMCG oraz wykorzystanie tej wiedzy w dzia≥alnoúci operacyjnej sieci handlowych. Ideπ ca≥oúci opracowania jest wykazanie, iø zrozumienie zachowaÒ z≥odziei sklepowych, wiedza o cechach produktÛw generujπcych straty, ich odpowiednie usytuowanie w placÛwce handlowej, stanowiπ skuteczne narzÍdzie poprawy wynikÛw dzia≥alnoúci (ograniczenia strat) w analizowanym sektorze.

Wprowadzenie
Brytyjski Instytut BadaÒ nad Handlem Detalicznym (Centre for Retail Research) przeprowadzi≥ badania na temat strat w úwiatowym handlu detalicznym
w roku 20071. W badaniach wziÍ≥y udzia≥ sieci handlowe z 32 krajÛw: 25 europejskich, StanÛw Zjednoczonych, Kanady, Australii, Indii, Tajlandii oraz Japonii.
Przebadane podmioty dysponujπ ≥πcznie sieciπ 138 603 sklepÛw, zaú ich roczne
obroty wynoszπ w sumie oko≥o 696 mld EUR.

* Doktorant, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
1 The Global Retail Theft Barometer. Monitoring the Costs of Shrinkage and Crime on the
Global Retail Industry, Centre for Retail Research, Nottingham, England 2007.
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W skali úwiatowej straty sieci handlowych zwiπzane z dokonywaniem kradzieøy przez pracownikÛw, klientÛw oraz dostawcÛw, jak rÛwnieø poprzez pope≥nianie pomy≥ek wewnÍtrznych zamknÍ≥y siÍ kwotπ 72,4 mld EUR. Na podkreúlenie zas≥uguje fakt, iø wspomniane sieci detaliczne w omawianym okresie przeznaczy≥y kwotÍ 79,4 mld EUR na ograniczanie strat powstajπcych w wyniku opisanych dzia≥aÒ. Majπc na uwadze wyøej wymienione koszty stwierdziÊ naleøy, iø
kaøde gospodarstwo domowe na úwiecie p≥aci sieciom handlowym roczny Ñpodatekî w wysokoúci 208,3 EUR.
Wspomniane straty (72,4 mld EUR) stanowiπ 1,36% rocznych obrotÛw sieci
handlowych. Najwyøsze wskaüniki strat odnotowuje siÍ w Indiach (2,9%) oraz
Tajlandii (1,7%), natomiast najniøsze wystÍpujπ w Austrii (0,94%) i Szwajcarii
(0,96%). W okresie badaÒ po≥owa z 32 krajÛw biorπcych udzia≥ w projekcie zanotowa≥a wzrost wskaünika strat. W Europie wynosi on 1,26% obrotu sieci detalicznych, co oznacza wzrost (o 1,6%) od poziomu z 2006 r., ktÛry wynosi≥ 1,24 %.
W USA wskaünik strat wzrÛs≥ o 2,7% do 1,52%, zaú w rejonie Azji i Pacyfiku
spad≥ o 4,3% do 1,3% obrotu badanych sieci handlowych.
åwiatowe dane wykazujπ, iø g≥Ûwnymi ürÛd≥ami strat sπ kradzieøe dokonywane przez nieuczciwych klientÛw (30,5 mld EUR). Drugim w kolejnoúci czynnikiem generujπcym straty sπ pracownicy sieci handlowych (25,5 mld EUR). Pozosta≥e ürÛd≥a strat, to b≥Ídy wewnÍtrzne i pomy≥ki o charakterze administracyjnym (11,9 mld EUR) oraz kradzieøe ze strony dostawcÛw (4,6 mld EUR). èrÛd≥a
strat w sieciach handlowych na úwiecie przedstawia wykres 1.
Raport ujawni≥ rozbieønoúci pomiÍdzy ürÛd≥ami kradzieøy w sieciach handlowych w zaleønoúci od miejsca ich usytuowania. W USA, Kanadzie i Australii kradzieøe pracownicze przewaøa≥y jako ürÛd≥a generowania strat. W Europie oraz
Azji i Pacyfiku za najwiÍkszπ liczbπ kradzieøy stali klienci. PorÛwnanie ürÛde≥
strat na wszystkich kontynentach przedstawia wykres 2.
Z cytowanego dokumentu wynika, iø straty w sieciach handlowych w krajach
Europy årodkowej wynosi≥y odpowiednio: Czechy (1,41%), S≥owacja (1,36%), WÍgry (1,36%), Polska (1,34%), Kraje Ba≥tyckie (Litwa, £otwa i Estonia ñ 1,42%).
WielkoúÊ strat w tych paÒstwach w mld EUR przedstawia wykres 3.

Pród³o: The Global Retail Theft Barometer. Monitoring the Costs Monitoring the Costs of Shrinkage and Crime on
the Global Retail Industry, Centre for Retail Research, Nottingham, England 2007, s. 21.

Wykres 1. Źródła strat w sieciach handlowych na świecie
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Pród³o: jak do wykresu 1, s. 36.

Wykres 2. Porównanie źródeł strat na wszystkich kontynentach w 2007 r.

Pród³o: jak do wykresu 1, s. 52.

Wykres 3. Wielkość strat w sieciach handlowych w krajach Europy Środkowej w 2007 r.

Pród³o: jak do wykresu 1, s. 55.

Wykres 4. Źródła strat w sieciach detalicznych na terenie Polski

W sieciach handlowych na terenie Polski wartoúÊ strat wzros≥a o 1,5%,
z 1,32% w 2006 r. do 1,34% w 2007 r. èrÛd≥a strat w sieciach detalicznych na terenie Polski obrazuje wykres 4.
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Jak wykazujπ przytoczone badania, sieci detaliczne w Europie ponoszπ najwiÍksze straty w wyniku kradzieøy dokonywanych przez klientÛw. Na podkreúlenie zas≥uguje fakt, iø zredukowanie jedynie o 50% tego typu kradzieøy w sklepach na terenie Polski, pozwoli≥oby sieciom handlowym na zaoszczÍdzenie kwoty 198,9 mln EUR rocznie.

1. ÑGorπce produktyî
Z cytowanych badaÒ wynika, iø pewne grupy towarÛw sπ bardziej Ñnaraøoneî
na kradzieøe niø inne. Wiedza ta, a szczegÛlnie zrozumienie, ktÛre kategorie
SKU (ang. Stock Keeping Unit). i z jakich powodÛw sπ produktami szczegÛlnego
ryzyka, pozwoli na opracowanie i wdroøenie skutecznych dzia≥aÒ profilaktycznych, majπcych na celu poprawÍ wynikÛw finansowych sieci handlowej. Towary
najbardziej zagroøone kradzieøami, specjaliúci w zakresie przeciwdzia≥ania stratom nazywajπ Ñgorπcymi produktamiî (ang. hot products) (Gill, 2004). Jak wynika z Raportu Global Retail Theft Barometer najczÍúciej kradzionymi produktami w sieciach handlowych na úwiecie w 2007 r. by≥y towary podane w tabeli 1.
Majπc na uwadze dynamikÍ wspÛ≥czesnych rynkÛw handlowych stwierdziÊ
naleøy, iø wiedza menedøerÛw z zakresu cech towarÛw generujπcych najwyøsze
straty, pozwoli na ich rozpoznanie, a nastÍpnie w≥aúciwπ ochronÍ przed dokonywaniem kradzieøy (powstawaniem strat).
Powyøsze wynika z faktu, iø podczas prowadzonych badaÒ uzyskano wyniki uzasadniajπce postawienie tezy, iø do strat w branøy FMCG, bÍdπcych wynikiem kradzieøy, moøna zastosowaÊ regu≥Í Paretto. Oznacza to, øe 20% najczÍúciej kradzionych
towarÛw moøe generowaÊ nawet 80% strat pochodzπcych z tego typu dzia≥aÒ.
Jak wykazuje doúwiadczenie, nie wszystkie towary na pÛ≥kach sklepowych
sπ rÛwnie atrakcyjne dla z≥odziei sklepowych. Jednπ z pierwszych prÛb zdefiniowania cech najczÍúciej kradzionych przedmiotÛw, by≥o zastosowanie za≥oøeÒ teorii rutynowego dzia≥ania. Na jej podstawie Cohen i Nelson (1979: 591) zdefiniowali cechy tych elementÛw jako akronim VIVA (wiwat):
ï Value (wartoúÊ, cena),
Tabela 1. Towary najczêœciej kradzione w sieciach handlowych w 2007 r.
Miejsce w rankingu

Produkt

1

Kosmetyki

2

Alkohole

3

Ubiory damskie

4

Perfumy

5

Odzie¿ markowa

6

No¿yki do golenia

7

P³yty DVD oraz CD

Pród³o: jak do wykresu 1, s. 26.
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ï Inertia (bezw≥adnoúÊ, bezczynnoúÊ),
ï Visibility (widocznoúÊ, widzialnoúÊ),
ï Accessibility (dostÍpnoúÊ, osiπgalnoúÊ).
Weryfikacja modelu VIVA z badaniami strat w sektorze dÛbr szybko-rotujπcych wykaza≥a jego Ñu≥omnoúÊî. Przedmiotowy akronim by≥ bowiem zbyt ogÛlny
i mia≥ zastosowanie do zbyt szerokiego zakresu dzia≥aÒ przestÍpczych, tym samym nie spe≥nia≥ oczekiwaÒ sektora dÛbr szybko rotujπcych w zakresie jednoznacznego zdefiniowania wyjπtkowych cech, jakie posiadajπ towary generujπce
najwiÍksze straty w sieciach handlowych.
Rezultaty kolejnych prac badawczych, prowadzonych m.in. Wielkiej Brytanii
m.in. przez R.V. Clarka (1999) spowodowa≥y, iø aktualnie uøywanym modelem
oddajπcym specyficzne cechy towarÛw generujπcych najwyøsze straty (w wyniku
kradzieøy) w branøy FMCG jest akronim CRAVED (poøπdany). Naleøy go rozumieÊ nastÍpujπco:
ï Concealable (przedmioty ma≥e i p≥askie),
ï Removable (towary lekkie, posiadajπce opakowanie ≥atwe do usuniÍcia),
ï Available (zwykle towar usytuowany na otwartych pÛlkach),
ï Valuable (przedmioty wartoúciowe, postrzegane jako nieustannie poøπdane przez klientÛw),
ï Enjoyable (produkty typu p≥yty DVD, ktÛre klienci chcπ kupowaÊ),
ï Disposable (towary ≥atwe do odsprzedaøy ñ zamiany na pieniπdze).
Na podstawie przeprowadzonych badaÒ M. Gill (2007: 21) postawi≥ tezÍ, iø
z punktu widzenia nieuczciwych konsumentÛw, w akronimie CRAVED najwiÍksze znaczenie ma w≥asnoúÊ okreúlona literπ ÑDî (ang. disposable) i scharakteryzowa≥ produkty ≥atwo zbywalne uøywajπc akronimu AT CUT PRICES (po obniøonych cenach) (Gill, 2007: 22). Wyraøa on nastÍpujπce cechy tych towarÛw:
ï Affordable (np. czekolada),
ï Transportable (np. szczoteczka do zÍbÛw),
ï Concealable (np. kosmetyki),
ï Untreaceable (wiele towarÛw szybko-rotujπcych),
ï Tradeable (wiele towarÛw szybko-rotujπcych),
ï Profitable (towary markowe),
ï Reputable (towary znanych producentÛw),
ï Imperishable (np. noøyki do golenia),
ï Consumable (np. leki OTC),
ï Evaluable (np. towary ≥atwe do wyceny),
ï Shiftable (np. butelka alkoholu).
Ze wzglÍdu na przyjÍcie i stosowanie okreúlonego nazewnictwa w sektorze
dÛbr szybko rotujπcych, w dalszej czÍúci opracowania, dla towarÛw najbardziej
podatnych na generowanie strat (kradzieøe) w tej branøy zamiennie uøywane bÍdzie okreúlenie Ñgorπcy produktî lub CRAVED produkt.
Charakterystyka zachowaÒ nieuczciwych klientÛw oraz cech najczÍúciej kradzionych towarÛw jest podstawπ do analizy i zastosowania technik majπcych na
celu ograniczenie moøliwoúci generowania strat przez z≥odziei sklepowych w sie-
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ciach handlowych. Istotnym elementem rozwiπzaÒ zaproponowanych poniøej
jest moøliwoúÊ ich implementacji bez inwestycji finansowych tj. wy≥πcznie z uøyciem dotychczas posiadanych zabezpieczeÒ technicznych.

2. Zabezpieczenie towarÛw przed kradzieøami
Jak wynika z raportu The Global Retail Theft Barometr, sieci handlowe inwestujπ duøe kwoty pieniÍdzy dla zapewnienia bezpieczeÒstwa swoich obiektÛw,
w tym na zabezpieczanie sprzedawanych towarÛw przed kradzieøami. Na podkreúlenie zas≥uguje fakt, iø powszechnie stosowanym wskaünikiem w zakresie
oceny pe≥nych kosztÛw zwiπzanych ze stratami w sektorze dÛbr szybko zbywalnych jest tzw. koszt przestÍpstw w wymienionej branøy ñ Pkps (ang. cost of retail crime). Jest on sumπ wartoúci strat w okreúlonym okresie ñ WS (ang. crime related shrinkage) oraz wydatkÛw na zapewnienie bezpieczeÒstwa w tym samym
czasie ñWnb (ang. security costs), co zapisujemy jako:
Ws + Wnb = PKPS.
Z cytowanego raportu wynika, iø sieci handlowe sektora FMCG na terenie
Europy w 2007 r. odnotowa≥y straty spowodowane dzia≥aniami przestÍpczymi
w wysokoúci 24 596 mln EUR. W tym samym okresie zainwestowa≥y kwotÍ 7821
mln EUR dla zapewnienia bezpieczeÒstwa swoich towarÛw, co oznacza, iø koszt
przestÍpstw we wspomnianym sektorze (ang. cost of retail crime) w 2007 r. zamknπ≥ siÍ kwotπ 32 417 mln EUR2. StrukturÍ wydatkÛw na zapewnienie bezpieczeÒstwa przedstawia wykres 5.
StrukturÍ i sposoby zabezpieczeÒ niektÛrych Ñgorπcych produktÛwî przed
kradzieøami w sieciach handlowych na terenie Europy w 2007 r. pokazuje tabela 2.

Pród³o: jak do wykresu 1, s. 57.

Wykres 5. Struktura wydatków na zapewnienie bezpieczeństwa towarów w sieciach handlowych na terenie
Europy w 2007 r.
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Tabela 2. Struktura zabezpieczeñ niektórych „gor¹cych produktów” w europejskich sieciach handlowych w 2007 r.

Nazwa produktu

Nie- Zamy- Puste
MocoBez
RaZabezpiechro- kane kartony wanie pieczne
zem
czenia eleknione gabloty
do rega³u pude³ka
troniczne (%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)

Kosmetyki

53,3

5,2

8,6

0,0

4,3

28,6

100

Alkohole

29,4

2,4

8,5

1,0

18,2

40,5

100

6,9

8,9

6,4

0,0

35,2

42,6

100

Ma³e wyroby elektroniczne

40,2

6,7

2,1

15,7

8,6

26,7

100

Perfumy

48,2

7,1

10,6

0,0

7,0

27,1

100

No¿yki do golenia

19,4

8,1

15,0

2,2

24,4

30,9

100

P³yty DVD, CD

18,3

7,2

9,3

0,0

29,5

35,7

100

Gry komputerowe

Pród³o: jak do wykresu 1, s. 63.

Wyøej opisane przedsiÍwziÍcia, ktÛrych celem jest zmniejszenie strat w sektorze FMCG sπ bezpoúrednio zwiπzane z permanentnym inwestowaniem úrodkÛw finansowych, co ze zrozumia≥ych wzglÍdÛw nie jest najlepszym rozwiπzaniem dla analizowanej branøy. Majπc powyøsze na uwadze stwierdziÊ naleøy, iø
zrozumienie opisanych w niniejszym artykule podstaw teoretycznych zapobiegania stratom (zachowania nieuczciwych klientÛw, charakterystyka najczÍúciej
kradzionych towarÛw) wskaøe pomocnicze metody poprawy wynikÛw finansowych (ograniczenie strat) sieci detalicznych, poprzez zmniejszenie moøliwoúci dokonywania kradzieøy przez nieuczciwych klientÛw. Zrozumienie i zastosowanie
rozwiπzaÒ opisanych poniøej, pozwoli rÛwnieø na efektywniejsze wykorzystanie
wszystkich úrodkÛw zapobiegania stratom w sektorze FMCG.

3. Specyfika zachowaÒ z≥odziei sklepowych
Niekwestionowanymi liderami w zakresie badaÒ nad problematykπ strat
w sieciach handlowych, sπ oúrodki naukowe w Stanach Zjednoczonych. Z przeprowadzonych analiz wynika, iø straty towarÛw w amerykaÒskich sieciach detalicznych zaczÍ≥y generowaÊ zjawisko zwane ÑBig Squeezeî (wielki ucisk), ktÛre
ilustruje wykres 6.
Opisywany element by≥ reakcjπ na poziom strat oraz zwiπzanπ z nim potrzebπ zapewnienia bezpieczeÒstwa klientÛw oraz pracownikÛw. Dodatkowym determinantem by≥y: konkurencja rynkowa, potrzeba utrzymania niskich cen oraz
marø handlowych. Wymienione elementy spowodowa≥y, iø udzia≥owcy øπdali poprawy wynikÛw od menedøerÛw sieci handlowych. Jednym z istotnych czynnikÛw majπcych wp≥yw na poprawÍ ich wyniku finansowego by≥o zmniejszenie poziomu kradzieøy sklepowych.
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Pród³o: Opracowanie w³asne na podstawie: Hayes, 1997: 225–232.

Wykres 6. Zjawisko „Big Squeeze”

W badaniach zachowaÒ nieuczciwych klientÛw (z≥odziei sklepowych) prowadzonych na terenie StanÛw Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii wykorzystano
wspÛ≥czesne teorie dotyczπce zachowaÒ osÛb pope≥niajπcych czyny zabronione
pod groübπ kary. Wyniki badaÒ pos≥uøy≥y do wypracowania strategii zapobiegania kradzieøom (przeciwdzia≥aniu generowania strat) w sieciach handlowych,
dokonywanych m.in. przez nieuczciwych klientÛw.
Do jednej z najbardziej znanych teorii z tego zakresu naleøy teoria racjonalnego wyboru (Becker, 1968: 169ñ217). Pos≥uguje siÍ ona pojÍciami z zakresu nauk ekonomicznych, takich jak: subiektywna ocena uøytecznoúci wyboru okreúlonego zachowania, antycypacja ewentualnych zyskÛw i kosztÛw oraz racjonalny
wybÛr zachowania. W tej teorii przyjmuje siÍ, øe cz≥owiek Ñwaøyî rÛøne moøliwoúci, a nastÍpnie wybiera rozwiπzanie optymalne. Decyzja o zachowaniu przestÍpczym zapada wiÍc wtedy, gdy dana osoba uzna, øe przyniesie ona wiÍcej zyskÛw
niø strat. W przypadku z≥odziei sklepowych, osoba zamierzajπca dokonaÊ kradzieøy w sieci handlowej, przed jej dokonaniem przeprowadza kalkulacjÍ. Z jednej strony wartoúciuje, jak bardzo pragnie okreúlonego produktu i jaki zysk przyniesie jej zdobycie tego towaru, z drugiej zaú, rozwaøa prawdopodobieÒstwo wykrycia oraz potencjalnπ karÍ zwiπzanπ z pope≥nieniem kradzieøy sklepowej.
Zobrazowaniem teorii racjonalnego wyboru w skali mikro, jest model trÛjkπta kradzieøy (ang. theft triangle model) opracowany przez R. Hayesa (1993). TrÛjkπt sk≥ada siÍ z nastÍpujπcych elementÛw, ukazujπcych sposÛb podejmowania
decyzji o dokonaniu lub zaniechaniu kradzieøy przez potencjalnego sprawcÍ:
1. ChÍÊ i potrzeba posiadania okreúlonego przedmiotu oraz motywacji do wygenerowania straty.
2. Ocena dostÍpnoúci poøπdanego towaru oraz moøliwoúci jego zdobycia.
3. Niska ocena ryzyka zwiπzanego z wygenerowaniem straty (dokonaniem
kradzieøy) w sieci handlowej.
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Pród³o: Opracowanie w³asne na podstawie: Hayes, 1993.

Wykres 7. Trójkąt kradzieży

TrÛjkπt kradzieøy zosta≥ przedstawiony na wykresie 7.
Dla niniejszego opracowania, jak rÛwnieø wdroøenia efektywnej strategii poprawy wynikÛw finansowych sieci handlowych poprzez ograniczanie moøliwoúci
generowania strat powsta≥ych w wyniku kradzieøy, najistotniejsze sπ dwa
z trzech ww. elementÛw, tj.
1. postrzeganie dostÍpnoúci towaru,
2. ocena ryzyka wygenerowania straty.
W przypadku nieuczciwego klienta, w zaleønoúci od jego oceny (postrzegania) wymienionych okolicznoúci w okreúlonym miejscu czasie, podejmuje on decyzjÍ o dokonaniu kradzieøy w sieci handlowej (generuje stratÍ) lub od niej odstÍpuje.
Innπ teoriπ majπcπ zastosowanie do wyjaúnienia zachowaÒ z≥odziei sklepowych jest teoria rutynowego dzia≥ania (ang. routin activity theory) (Cohen, Felson, 1979: 588ñ608). Stanowi ona, øe dzia≥ania potencjalnego sprawcy kradzieøy
sπ zbieøne ze Ñznalezieniemî odpowiedniego celu (towaru) oraz jego niskim poziomem ochrony.
Zdaniem Cohena i Felsona tym, co decyduje o dokonaniu kradzieøy sklepowej, jest okazja, ktÛra pojawia siÍ wÛwczas, gdy ≥πcznie wystÍpujπ dwa czynniki:
obecnoúÊ zdatnego obiektu ataku (towaru w sieci handlowej) oraz brak elementÛw, ktÛre go chroniπ. Podobnie do schematÛw zachowaÒ opisanych powyøej,
w teorii rutynowego dzia≥ania sprawca generuje stratÍ na szkodÍ sieci handlowej
jedynie w przypadku wystπpienia okolicznoúci charakterystycznych dla tego modelu. Pe≥ny schemat dzia≥ania osÛb dokonujπcych kradzieøy sklepowych przestawia wykres 8.
Jak wykazali Taylor i Harrell (1996: 9) wiÍkszoúÊ osÛb zamierzajπcych pope≥niÊ czyn zabroniony pod groübπ kary, w tym dokonujπcych kradzieøy sklepowej
(generujπcych straty) zadaje sobie nastÍpujπce pytania:
1. Czy w okreúlonej lokalizacji (sklepie, magazynie) jest jakiú atrakcyjny, s≥abo chroniony cel (produkt)?
2. Czy istnieje ≥atwy i prosty sposÛb dokonania kradzieøy towaru?
3. Czy istnieje prawdopodobieÒstwo, øe podczas zamierzonego dzia≥ania (pope≥niania kradzieøy) zostanÍ zauwaøony/a?
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Pród³o: Opracowanie w³asne na podstawie: Gill, 2007: 13.

Wykres 8. Cykl działania osób dokonujących kradzieży w sklepowych

4. Czy w przypadku, jeúli zostanÍ zauwaøony/a to okreúlone osoby (pracownicy, klienci) zrobiπ coú, aby zapobiec mojemu dzia≥aniu?
5. Czy istnieje szybka i ≥atwa droga ucieczki z miejsca dokonania kradzieøy?
Majπc powyøsze na uwadze podkreúliÊ naleøy, iø obowiπzkiem menedøerÛw
sieci handlowych jest takie zorganizowanie funkcjonowania zarzπdzanej instytucji (u≥oøenie towarÛw itp.), aby odpowiedzi na ww. pytania, uzyskane przez potencjalnego z≥odzieja zniechÍci≥y go do dokonania kradzieøy (generowania strat)
w okreúlonej placÛwce handlowej.
NiezbÍdnym uzupe≥nieniem opisanego mechanizmu powstawania strat, jest
przybliøenie teorii przeciwdzia≥ania kradzieøom, co pozwoli na skutecznπ poprawÍ wynikÛw finansowych sieci handlowych branøy FMCG.
Pierwszπ z proponowanych metod jest przeciwdzia≥anie stratom w oparciu
o wykorzystanie w≥aúciwoúci chronionego miejsca (ang. place-based crime prevention). Najnowsze trendy z przedmiotowego zakresu wykorzystujπ za≥oøenia
opisywanej techniki do odpowiedniej aranøacji wnÍtrz wszystkich elementÛw
sieci handlowych, w celu poprawy poziomu bezpieczeÒstwa sprzedawanych tam
towarÛw (Eck, 2002). Podstawowym za≥oøeniem opisywanej metody zapobiegania stratom jest zrozumienie, dlaczego niektÛre miejsca (obiekty) bardziej przyciπgajπ nieuczciwych klientÛw niø inne, pomimo tego, øe na Ñpierwszy rzut okaî
stanowiπ podobne úrodowiska (Mair, Mair, 2003: 211). J.S. Mair i M. Mair (2003:
217), tak okreúlajπ moøliwoúci place-based crime prevention:
1. Projekt obiektu, wnÍtrze, u≥oøenie przedmiotÛw (towarÛw) ma wp≥yw na
zachowania klientÛw ñ moøe zachÍcaÊ do dokonywania kradzieøy sklepowych lub
je powstrzymywaÊ.
2. WnÍtrze placÛwki handlowej, moøe kreowaÊ poczucie wiÍzi u osÛb (pracownikÛw, klientÛw) korzystajπcych z niego zgodnie z zasadami przeznaczenia,
utrudniajπc w ten sposÛb dzia≥ania nieuczciwych klientÛw.
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3. Obiekt handlowy (jego wnÍtrze oraz otoczenie) moøe byÊ zmodyfikowane
w taki sposÛb, aby zmniejszyÊ moøliwoúci generowania strat (pope≥niania kradzieøy), poprzez wywo≥anie u nieuczciwego klienta wraøenia wysokiego ryzyka
kradzieøy, jak rÛwnieø niewielkiej op≥acalnoúci generowania straty.
Wyniki badaÒ zmierzajπcych do ustalenia wp≥ywu ukszta≥towania wnÍtrza
obiektu handlowego (wysokoúci pÛ≥ek, sposÛb u≥oøenia towarÛw) na dokonywanie
kradzieøy sklepowych wykaza≥y, iø w≥aúnie ten element ma kluczowe znaczenie
dla podjÍcia decyzji o jej dokonaniu. W toku projektu badawczego M. Tongleta
(2002: 347), 74% respondentÛw (z≥odziei sklepowych) przekaza≥o informacjÍ, iø
byli sk≥onni dokonaÊ kradzieøy sklepowej, jeúli wnÍtrze obiektu handlowego
umoøliwia≥o jej pope≥nienie, nawet wÛwczas, gdy pierwotnie chcieli jedynie dokonaÊ zakupu towarÛw. Cytowane dane potwierdzajπ wyniki badaÒ przeprowadzonych przez Hayesa (1999: 7ñ118) na prÛbie ponad dwÛch tysiÍcy z≥odziei sklepowych. 64% z nich stwierdzi≥o, øe decyzjÍ o dokonaniu kradzieøy podjÍ≥o po wejúciu do sklepu. Hayes podkreúla, iø 62% towarÛw skradzionych w obiektach handlowych zosta≥o zabrane z pÛ≥ek w strefach dobrej widocznoúci. Sugeruje to, iø
z≥odzieje sklepowi zapoznajπ siÍ ze strukturπ placÛwki handlowej i przenoszπ
okreúlone towary z miejsc objÍtych szczegÛlnym nadzorem do miejsc s≥abo nadzorowanych (ang. blind spots) w celu ich ukrycia, ewentualnie usuniÍcia zabezpieczeÒ przed opuszczeniem sklepu. Autor badaÒ rekomenduje Ñmodel odstraszaniaî nieuczciwych klientÛw w postaci umieszczania kierowanej do nich informacji o zwiÍkszonym stopniu ryzyka wykrycia kradzieøy, np. umieszczenie w kluczowych miejscach (wejúcie, kasy) tablic z napisem Ñobiekt monitorowanyî itp.
PodkreúliÊ naleøy, iø Carroll i Weaver (1986: 29) podczas prowadzonych Ñwizji lokalnychî (z udzia≥em kilkunastu Ñdoúwiadczonychî z≥odziei sklepowych) na
terenie placÛwek handlowych ustalili, øe najwiÍkszy wp≥yw na zniechÍcenie nieuczciwych klientÛw do podjÍcia decyzji o dokonaniu kradzieøy na szkodÍ sieci
handlowych:
1. Widoczne zastosowanie zabezpieczeÒ technicznych.
2. Utrudniony dostÍp do okreúlonych towarÛw.
3. MoøliwoúÊ bycia obserwowanym.
4. ObecnoúÊ personelu sklepowego.
Do elementÛw ÑzachÍcajπcychî do dokonania kradzieøy zaliczono: brak wyøej
przytoczonych elementÛw, jak rÛwnieø niew≥aúciwe usytuowanie i wyposaøenia
sklepu i u≥oøenie towarÛw (np. wysokie pÛ≥ki sklepowe utrudniajπce obserwacjÍ),
co w konsekwencji prowadzi do wygenerowania straty przez nieuczciwego klienta. Przytoczone wyniki badaÒ wykazujπ, iø sposÛb zaprojektowania wnÍtrza
obiektu handlowego, w tym u≥oøenie towarÛw na pÛ≥kach, usytuowanie rega≥Ûw
oraz pozosta≥ego wyposaøenia sklepu ma wp≥yw na percepcjÍ okreúlonych elementÛw (poziom ryzyka, dostÍpnoúÊ towaru itp.) przez potencjalnych z≥odziei
sklepowych, a przez to, stanowi jeden z istotnych czynnikÛw majπcych znaczenie
dla podjÍcia przez nich decyzji o generowaniu straty, bπdü odstπpienia od kradzieøy.
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4. Kszta≥towanie úrodowiska obiektÛw handlowych
W ostatnich latach, jednym z najbardziej popularnych i realnie wdraøanych
przedsiÍwziÍÊ w zakresie zapobiegania stratom na bazie uprzednio opisanej teorii jest CPTED (ang. Crime Prevention through Environmental Design) ñ przeciwdzia≥anie przestÍpczoúci (kradzieøom sklepowym) poprzez kszta≥towanie úrodowiska (sieci handlowej). Myúlπ przewodniπ CPTED jest za≥oøenie, øe w≥aúciwe
zaprojektowanie obiektu, jego wyposaøenie, u≥oøenie rega≥Ûw oraz towarÛw prowadzi do ograniczenia zdarzeÒ generujπcych straty (Crowe, 2000: 1). Podstawowymi zasadami pozwalajπcymi na zrozumienie Crime Prevenion through Environmental Design sπ nastÍpujπce elementy:
1. Kontrola dostÍpu (ang. access control) ñ przedsiÍwziÍcia (úrodki) utrudniajπce dostÍp do towarÛw (potencjalnych celÛw z≥odziei sklepowych) zwiπzane
z okreúlonπ przestrzeniπ sieci handlowej np. przeszklone witryny, mocowania
produktu do pÛ≥ki sklepowej itp. Wymienione przedsiÍwziÍcia majπ na celu ograniczenie moøliwoúci dokonania kradzieøy sklepowej.
2. NadzÛr (ang. surveillance) ñ umoøliwianie pracownikom oraz klientom
swobodnπ obserwacjÍ przestrzeni handlowej, co zwiÍksza ryzyko dokonania kradzieøy. Dzia≥anie to moøe zostaÊ wzmocnione poprzez u≥atwienie prowadzenia
obserwacji sali operacyjnej obiektu handlowego przez pracownikÛw ochrony oraz
wykorzystanie systemu telewizji przemys≥owej. Opisane dzia≥ania nie bÍdπ skuteczne bez w≥aúciwego zaprojektowania wnÍtrza placÛwki, umoøliwiajπcego uzyskanie jak najwiÍkszej liczby linii (pola) obserwacji.
3. Zaznaczenie zwiπzku (wiÍzi) z okreúlonym miejscem (ang. territoriality) ñ
celem jest wizualne podkreúlenie rozpoznawalnej Ñstrefy oddzia≥ywaniaî, ktÛra
daje jej pracownikom sklepu poczucie odpowiedzialnoúci i odrÍbnoúci, a w konsekwencji prowadzi do aktywnej ochrony opisywanej przestrzeni. W sieciach detalicznych najczÍúciej jest ona podkreúlana przez ladÍ okreúlonego stoiska, napis
na pÛ≥ce lub teø oznaczenie pod≥ogi okreúlonymi wzorami.
4. Wspieranie wymienionych dzia≥aÒ (ang. activity suport) ñ oznacza ÑzachÍcanieî klientÛw do przebywania na terenie placÛwki handlowej przez d≥uøszy
czas, m.in. dla poprawy jej wynikÛw finansowych. Celem poúrednim, jest utrudnienie dokonywania kradzieøy sklepowych (generowanie strat). ZachÍcenie
klientÛw do uzasadnionej obecnoúci na terenie sieci handlowej nie jest trudnym
przedsiÍwziÍciem; wdraøa siÍ je np. poprzez usytuowanie barÛw i ≥awek w przestrzeni handlowej (pasaøu), co powoduje spÍdzanie przez kupujπcych wiÍkszej
iloúci czasu w placÛwce, dziÍki czemu biorπ oni udzia≥ w nieformalnym nadzorze
wizualnym przestrzeni sklepowej.
EfektywnoúÊ CPTED w zakresie przeciwdzia≥ania stratom (kradzieøom sklepowym) zosta≥a potwierdzona m.in. podczas badaÒ przeprowadzonych w sklepach z napojami alkoholowymi (Casteel. Peek-Asa, Vol. 46: 450ñ458). Jak wynika z tych badaÒ, jedynie zastosowanie przedsiÍwziÍÊ zwiÍkszajπcych moøliwoúÊ
obserwacji sal sklepowych, poprawÍ kontroli dostÍpu oraz oúwietlenia sklepu,
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obniøy≥o poziom kradzieøy (w zaleønoúci od placÛwki) z 33% do 87%. W≥aúciwe
zrozumienie i wdroøenie opisywanej strategii (umiejÍtna aranøacja wnÍtrza sieci handlowej) umoøliwia zmniejszanie niektÛrych rodzajÛw strat w branøy
FMCG.

5. Sytuacyjne zapobieganie stratom
Genezπ sytuacyjnego zapobiegania stratom w sieciach handlowych jest matryca zapobiegania przestÍpczoúci sk≥adajπca siÍ z 25 technik prewencyjnych.
NiektÛre z nich mogπ zostaÊ wykorzystane do przeciwdzia≥ania generowaniu
strat w sieciach detalicznych przez osoby dokonujπce kradzieøy sklepowych
(Newman, Clarke, Shohan, 1997: 9). Majπc na uwadze ograniczonπ objÍtoúÊ artyku≥u oraz jego potrzeby, scharakteryzowane zostanπ jedynie przedsiÍwziÍcia
najbardziej Ñuøyteczneî i dostosowane do potrzeb sektora FMCG w przeciwdzia≥aniu kradzieøom sklepowym.
Na podkreúlenie zas≥uguje fakt, iø zastosowanie tych technik na terenie sieci handlowej, skutkuje postrzeganiem jej wnÍtrza (przez potencjalnego sprawcÍ),
jako úrodowiska wysokiego ryzyka zwiπzanego z dokonaniem kradzieøy sklepowej, natomiast ich brak bÍdzie sygna≥em wskazujπcym na moøliwoúÊ (szansÍ)
bezkarnego dokonania kradzieøy sklepowej. Sπ nimi:
1. Wzmacnianie towarÛw. Opisywana technika utrudnia fizyczny dostÍp
do okreúlonych towarÛw poprzez umieszczenie ich w gablotach, wzmocnionych
opakowaniach lub fizycznym mocowaniu do rega≥u. Wzmacnianie towarÛw jest
najczÍúciej stosowane w zabezpieczeniu produktÛw okreúlanych jako CRAVED.
Opisywane dzia≥anie moøe byÊ rÛwnolegle wykorzystywane przez sieci handlowe
do przyciπgniÍcia uwagi klientÛw, np. poprzez odpowiednie u≥oøenie i podúwietlenie towarÛw. Naleøy pamiÍtaÊ, iø nieumiejÍtne zastosowanie przedmiotowej
techniki prewencyjnej moøe kreowaÊ negatywne zachowania klientÛw i zniechÍciÊ ich do dokonania zakupu.
2. Kontrola dostÍpu. Kontrola dostÍpu w placÛwkach handlowych s≥uøy do
utrudnienia wtargniÍcia (wbiegniÍcia i wybiegniÍcia) z≥odziei sklepowych na teren sklepu. W organizacji kontroli dostÍpu mogπ zostaÊ wykorzystane odpowiednio u≥oøone rega≥y i pÛ≥ki sklepowe.
3. Kontrola wejúcia/wyjúcia. Pozwala na kontrolÍ wejúcia i wyjúcia klientÛw z obiektu handlowego. W sieciach detalicznych do realizacji przedmiotowej
techniki wykorzystuje siÍ dwa elementy: bramki antykradzieøowe oraz pracownikÛw ochrony wykonujπcych úciúle okreúlone czynnoúci. Zadaniem wspomnianych pracownikÛw sieci jest porÛwnanie iloúci i jakoúci towarÛw posiadanych
przez klientÛw z danymi z ich paragonÛw. Na terenie Polski technika ta stosowana jest w sklepach sieci Makro Cash & Carry.
4. Odstraszanie (odsuwanie) sprawcÛw. OsiπgniÍcie tego celu jest trudne przez aranøowanie wnÍtrza obiektu. Sieci detaliczne mogπ je uzyskaÊ poprzez
widocznπ obecnoúÊ umundurowanych pracownikÛw ochrony lub funkcjonariuszy
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policji w bezpoúrednim sπsiedztwie sieci handlowej. ZniechÍca to potencjalnych
z≥odziei sklepowych do wchodzenia na teren placÛwki handlowej.
5. Rozszerzona ochrona. W amerykaÒskim modelu zapobiegania stratom
w sieciach handlowych, okreúlenie to ma zwiπzek z zastosowaniem w≥aúciwie zaplanowanego i zainstalowanego systemu telewizji przemys≥owej. Aranøacja wnÍtrza placÛwki handlowej ma kluczowe znaczenie dla w≥aúciwego wykorzystania
systemu CCTV. Wynikiem po≥πczenia dwÛch opisanych elementÛw, powinno byÊ
jak najwiÍksze pokrycie terenu sieci handlowej nadzorem wizyjnym, a przez to,
ograniczanie moøliwoúci dokonywania kradzieøy sklepowych. Naleøy pamiÍtaÊ,
iø niew≥aúciwie usytuowane pÛ≥ki i rega≥y sklepowe mogπ ograniczaÊ widocznoúÊ
kamer telewizyjnych.
6. Naturalna kontrola przestrzeni. Naturalna obserwacja jest zwiπzana
ze strategiπ projektowania wnÍtrza obiektu handlowego. W≥πczenie tego elementu w ca≥oúÊ úrodowiska sklepu staje siÍ integralnπ czÍúciπ projektu (Atlas, Young,
2001: 40). Umoøliwienie naturalnej obserwacji przestrzeni przez osoby obecne na
terenie sieci handlowej zwiÍksza poczucie ryzyka wygenerowania straty (dokonania kradzieøy), u potencjalnych z≥odziei sklepowych. Zauwaøalna obecnoúÊ
klientÛw wywo≥uje u potencjalnych z≥odziei sklepowych wraøenie Ñbycia obserwowanymî (efekt úwiat≥a rampy), co jak podkreúlono w niniejszym opracowaniu,
stanowi jeden z kluczowych elementÛw odstraszania. Przy planowaniu naturalnego nadzoru przestrzeni naleøy uwzglÍdniÊ ustawienie i wysokoúÊ pÛ≥ek sklepowych, jak rÛwnieø usytuowanie produktÛw CRAVED w najbardziej widocznych
miejscach. W razie potrzeby, przedmiotowe dzia≥ania naleøy wesprzeÊ odpowiednim oúwietleniem Ñstrategicznych miejscî lub teø zainstalowaniem luster umoøliwiajπcych ich nadzÛr.
7. Pracownicy placÛwki handlowej. Planowanie placÛwki handlowej powinno uwzglÍdniaÊ miejsca usytuowania personelu. Umiejscowienie pracownikÛw sieci handlowej w Ñstrategicznychî miejscach sklepu umoøliwia ich wykorzystanie w sytuacyjnym zapobieganiu stratom. U≥oøenie pÛlek i rega≥Ûw sklepowych oraz produktÛw Ñhotî, powinno byÊ tak skorelowane z umiejscowieniem
pracownikÛw sklepu, aby umoøliwiÊ im bezpoúredni nadzÛr nad tymi towarami.
Dodatkowo wszyscy pracownicy powinni ÑczuÊî, øe prze≥oøeni dbajπ o nich, jednakøe muszπ mieÊ úwiadomoúÊ, øe generowanie przez nich strat nie bÍdzie tolerowane, a wszystkie takie przypadki bÍdπ wyjaúniane (Hayes, 1991: 22).
8. Zapewnienie widocznoúci strategicznych produktÛw. Celem takich
dzia≥aÒ jest umiejscowienie towarÛw CRAVED w sposÛb umoøliwiajπcy ich obserwacjÍ przez pracownikÛw. Miejsca usytuowania najczÍúciej kradzionych towarÛw lub najczÍúciej kradzione towary mogπ byÊ dodatkowo szczegÛlnie oznaczone np. jako miejsca objÍte szczegÛlnym nadzorem przez systemy telewizji przemys≥owej. SkutecznoúÊ opisanej metody obrazuje tzw. Case study: reducing shop
lifting by the use of specific signs in Uppsala, Sweden (Geason, Wilson, 1992:
22ñ23). Oznaczenie okreúlonych produktÛw przy pomocy: Uwaga klienci! Przedmioty oznaczone czerwonym ko≥em sπ najczÍúciej kradzione przez z≥odziei sklepowych, skutkowa≥o zmniejszeniem generowania strat oznaczonych towarÛw w na-
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stÍpujπcy sposÛb: b≥yszczyki do ust z 18% do 9%, p≥yty Elvisa Presleya z 9% do
3%, kurtki skÛrzane z 18% do 0%, øarÛwki halogenowe z 31% do 10%.
9. Redukcja frustracji. WnÍtrze sieci handlowej powinni byÊ zaplanowane
w taki sposÛb, aby u≥atwiaÊ dokonywanie zakupÛw przez klientÛw. IloúÊ kas oraz
ich u≥oøenie powinno uniemoøliwiaÊ powstawanie kolejek sklepowych. Odpowiednio przygotowani pracownicy powinni asystowaÊ klientom i u≥atwiaÊ im dokonywanie zakupÛw. Celem przedmiotowego dzia≥ania jest zagwarantowanie satysfakcji klientÛw, a przez to ograniczenie moøliwoúci generowania strat. Jak wykaza≥y badania, d≥ugie kolejki, nieprofesjonalna obs≥uga klienta oraz wysokie ceny towarÛw mogπ ÑzamieniaÊî standardowych klientÛw w rozwúcieczonych z≥odziei sklepowych (Klemke, 1992).

Zakoñczenie
Identyfikacja czynnikÛw majπcych wp≥yw na ograniczanie sposobnoúci generowania strat przez nieuczciwych klientÛw w sieciach handlowych, pozwala poznaÊ oraz zrozumieÊ niektÛre mechanizmy postÍpowania z≥odziei sklepowych.
Wiedza zdobyta dotπd w rÛønych krajach umoøliwia osobom kszta≥tujπcym politykÍ zapobiegania stratom wypracowanie i wdroøenie skutecznych rozwiπzaÒ,
ktÛrych celem jest redukcja strat poprzez ograniczanie moøliwoúci dokonywania
kradzieøy w placÛwce handlowej.
Na podkreúlenie zas≥uguje fakt, iø rozwiπzania opisane w niniejszym opracowaniu polegajπ na takim zaaranøowaniu wnÍtrza sieci handlowych, aby w najskuteczniejszy sposÛb wykorzystaÊ i wzmocniÊ skutecznoúÊ wszystkich elementÛw zapobiegania stratom, w tym wykorzystaÊ obecnoúÊ klientÛw i pracownikÛw
na terenie sklepu do tego celu.
Majπc powyøsze na uwadze stwierdziÊ naleøy, iø poprawÍ wynikÛw finansowych sieci handlowych (redukcjÍ strat) moøna osiπgnπÊ nie tylko poprzez inwestowanie w elektroniczne systemy bezpieczeÒstwa, ale rÛwnieø, poprzez budowÍ
systemu zapobiegania stratom na bazie zrozumienia zachowaÒ nieuczciwych
klientÛw. Managerowie placÛwek handlowych, w szczegÛlnoúci kierownicy odpowiedzialni za zapobieganie stratom, w porozumieniu z osobami odpowiedzialnymi za merchandising, powinni umiejÍtnie wykorzystaÊ oparte na tej wiedzy techniki przedstawione w przedmiotowym artykule, do profesjonalnego i planowego
przeciwstawienia siÍ z≥odziejom sklepowym.
Naleøy podkreúliÊ, iø w≥aúciwe wyposaøenie sieci handlowych oraz umiejÍtne
typowanie i u≥oøenie okreúlonych towarÛw (CRAVED, hot) powinny staÊ siÍ zasadniczymi elementami polityki zapobiegania stratom branøy FMCG. Trzeba pamiÍtaÊ, øe dla wypracowania w≥aúciwej i skutecznej strategii w tym zakresie niezbÍdne jest wczeúniejsze profesjonalne przeprowadzenie analizy strat (typowanie CRAVED) i skorelowanie jej wynikÛw z pozosta≥ymi elementami utrudniajπcymi dokonywanie kradzieøy (generowanie strat), przedstawionymi w niniejszym opracowaniu.
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The Shrinkage in the Fast-Moving Consumer Goods Sector Caused by
Shoplifters as a Tool of Financial Results Improvement
Summary
The aim of this article is to characterize the problem of the shrinkage in the
fast-moving consumer goods sector caused by shoplifters. The purpose of this
study is to determine if offenders factor characteristics of retail layout into their
decision. This information will allow retailers to focus on things that influence
shoplifter perceptions and behavior in order to optimize their retail operational
strategy. This article shows the way of fighting against stock losses without
money engagement.
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