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Streszczenie
W opracowaniu zaprezentowano wyniki badań, w których porównano wybrane komponenty 

oferty handlowej sklepów dyskontowych z ofertą konkurencji. Klienckiej ocenie poddano poziom 
cen, szerokość asortymentu, jakość oferowanych towarów oraz poziom obsługi. Przyjęto przy 
tym tezę, że klienci dostrzegają istotne różnice w ofercie dyskontów i innych jednostek handlo
wych, a warunki kryzysu gospodarczego skłaniają ich do zwiększonych zakupów w sklepach 
realizuj ących strategię ograniczonych kosztów przy relatywnie niższych cenach.
Słowa kluczowe: handel detaliczny, sklepy dyskontowe, komponenty oferty handlowej, prefe
rencje klientów

Wprowadzenie

Pomiędzy sytuacją społeczno-gospodarczą a poziomem zaspokojenia po
trzeb konsumentów istnieje szereg związków przyczynowo-skutkowych, szcze
gólnie o charakterze pośrednim. Poziom zaspokojenia współczesnych potrzeb 
polskich konsumentów jest wynikiem zmian, jakie miały miejsce w ciągu kilku 
ostatnich lat. Ograniczenia wynikające ze światowego kryzysu ścierały się ze 
zmianami w mentalności konsumentów przyswajaj ącymi wzorce konsumpcji 
realizowane w krajach wyżej rozwiniętych1 2. Należy zauważyć, że kryzys wa-

1 piotrcyr@univ.rzeszow.pl.
2 U. Grzega, Nowe zjawiska i procesy rynkowe jako uwarunkowania poziomu zaspokojenia po

trzeb konsumentów, w: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Przedsiębiorstwo 
i konsument w ewoluującym otoczeniu, red. G. Rosa, A. Smalec, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 
Szczecińskiego nr 661, Ekonomiczne Problemy Usług nr 73, Wyd. Naukowe Uniwersytetu 
Szczecińskiego, Szczecin 2011, s. 85.
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runkował zachowania konsumentów nie tylko poprzez wywoływanie zmian 
w sytuacji materialnej gospodarstw domowych i niekorzystne warunki rynko
we, ale także poprzez skutki o charakterze emocjonalnym i psychologicznym3. 
Porównania międzynarodowe prowadzą do wniosku, że w Polsce kryzys eko
nomiczny był mniej dotkliwy niż w innych krajach Europy Zachodniej czy Sta
nach Zjednoczonych. Mimo to, w subiektywnej ocenie sytuacji materialnej 
dokonanej przez gospodarstwa domowe, tylko połowa z nich określała ją  jako 
dobrą, a 4% jako bardzo dobrą. Mniej zadowolonych było 39% respondentów 
twierdzących, że sytuacja materialna ich gospodarstwa jest tylko dostateczna, 
zaś 7% uważało ją  za niedostateczną. W warunkach pogorszenia statusu gospo
darstwa domowego podstawową reakcj ą adaptacyjną jest wyeliminowanie za
kupów dóbr luksusowych oraz spadek wydatków na dobra trwałego użytku4. Za 
oznakę zachowań dostosowawczych można także uznać wzmożone zaintereso
wanie tańszą ofertą sklepów dyskontowych. Ta sytuacja stawia przed przedsię
biorstwami handlu detalicznego szczególne wyzwania, m.in. w sferze marketin
gu i działań strategicznych.

Jako podstawowe źródło sukcesu przedsiębiorstwa przyjmuje się jego mar
ketingową orientację, w której pierwszoplanową rolę przypisuje się klientowi, 
jego oczekiwaniom, potrzebom i ich zaspokojeniu. W warunkach polaryzacji 
dochodowej oraz ubożenia społeczeństwa nabywcy zwracaj ą szczególną uwagę 
na optymalizowanie korzyści wynikaj ących z realizacji zakupów. Optymaliza
cja może przyjmować postać przywiązania do określonych produktów, pod 
względem marki, objętości, jakości i poszukiwaniu ich po jak najniższych ce
nach, bądź przyjęcia określonego poziomu wydatków i poszukiwania produk
tów pozwalających maksymalizować korzyści.

Odpowiedzią na takie wyzwanie są strategie sklepów dyskontowych bazu
jące na przywództwie cenowym, przy czym w okresie ostatnich 2-3 lat reakcje 
nabywców zmusiły sklepy dyskontowe do weryfikacji relacji cenowo-jakościo- 
wych oferowanych towarów. Efektem tej sytuacji stało się rozszerzenie oferty 
produktów markowych oraz rozwój marek własnych i prace nad poprawą ich 
wizerunku. Czynnikiem sprzyjającym sukcesowi strategii niskich cen jest pro
ces niskokosztowego zarządzania sprzedażą, wspartą globalnymi programami

3 A. Burgiel, Nastroje i oczekiwania konsumentów jako determinanty ich zachowań w warun
kach kryzysu, w: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Przedsiębiorstwo i kon
sument w ewoluującym otoczeniu..., s. 11.

4 G. Sobczyk, Koniunktura konsumencka w warunkach dekoniunktury gospodarczej i jej prze
jawy, w: Perspektywy rozwoju marketingu (tom II), „Handel Wewnętrzny”, wrzesień-październik 
2012, s. 104-111. s. 36-37.
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zakupowymi5. Podstawowym założeniem strategii kosztowych jest minimaliza
cja kosztów całkowitych, które pozwalają uzyskać najwyższą marżę firmom 
potrafiącym skomponować ofertę najniższymi kosztami6. Agresywna polityka 
cenowa sklepów dyskontowych możliwa jest dzięki szybkiej rotacji zapasów, 
ograniczonemu asortymentowi towarów oraz niewielkiemu zakresowi usług 
towarzyszących sprzedaży. Niskie ceny są także pochodną stosunkowo niskich 
kosztów transportu i magazynowania, a ponadto wynikaj ą z lokalizacji sklepów 
na terenie o stosunkowo niskich kosztach dzierżawy lub zakupu gruntu. Jedno
cześnie sklepy takie lokalizowane są na terenie zamieszkanym przez liczne 
grupy potencjalnych nabywców, jak osiedla mieszkaniowe o zwartej budowie. 
Ograniczone działania promocyjne to kolejne źródło oszczędności sklepów 
nastawionych na pozyskanie klienteli o przeciętnych lub niskich dochodach, 
która poszukuje taniej oferty, kieruj ąc się przy wyborze sklepu głównie pozio
mem cen. Oferta sklepów dyskontowych zawiera najczęściej artykuły żywno
ściowe oraz nieżywnościowe, tworzące kompozycję skłaniającą do zakupów 
cotygodniowych w ilościach niemal hurtowych. Wraz z rozwojem tej grupy 
podmiotów asortyment rozwinął się także o artykuły świeże, które do niedawna 
były pomijane w ofercie sklepów dyskontowych. Warunki sprzedaży wprost 
z podłogi bez szczególnej dbałości o walory estetyczne transformuj ą zaś w kie
runku skromnego, lecz zunifikowanego wystroju, wyposażenia technicznego 
oraz sposobu ekspozycji z wykorzystaniem opakowań zbiorczych, co także 
pozwala uzyskać przewagę kosztową7.

Sklepy dyskontowe sprzedaj ą standardowe artykuły po obniżonych cenach, 
akceptuj ąc niższe marże, za to pozyskuj ąc liczniejszych nabywców i sprzedaj ąc 
większą liczbę produktów. Asortyment jest zawężany do podstawowych pro
duktów, z których część stanowią marki własne sieci. Cechą charakterystyczną 
jednostek dyskontowych jest stałość obniżonych cen przy stałym asortymencie 
w odróżnieniu od podmiotów, stosuj ących jedynie sezonowe obniżki, czy skle
pów off-price (sklepy z towarami po obniżonych cenach). Podmioty dyskonto
we kupuj ą towary po cenie hurtowej i stosuj ą niższe marze, aby utrzymać niskie 
ceny. Sklepy off-price natomiast nabywaj ą towary po cenie niższej niż przecięt

5 U. Kłosiewicz-Górecka, Strategie przedsiębiorstw handlowych w okresie chwiejnego ożywie
nia gospodarczego, w: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Przedsiębiorstwo
i konsument w ewoluującym otoczeniu..., s. 564.

6 I. Penc-Pietrzak, Strategie biznesu i marketingu. Wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kra
ków 1998, s. 170.

7 B. Pilarczyk, M. Sławińska, H. Mruk, Strategie marketingowe przedsiębiorstw handlowych, 
PWE, Warszawa 2001, s. 226-227.
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na cena hurtowa, dysponują zmiennym asortymentem towaru dobrej jakości, 
oferują produkty z usterkami lub resztki uzyskane od producenta po niższej 
cenie8 9.

Możliwość aktywnego operowania ceną stanowi atut przede wszystkim du
żych firm, bądź podmiotów operujących w sieciach. Przykładami sklepów dys
kontowych mogą być Biedronka czy Lidl. Podmioty takie straty wynikające ze 
zbyt niskich cen na jednym z obsługiwanych rynków są w stanie rekompenso
wać większymi zyskami z innych rynków. Lokalne firmy o niewielkiej skali 
działalności mogą napotykać w tym zakresie poważne trudności. Im z kolei 
powinno zależeć na kreowaniu jakości i unikatowości oferty tak, by zmniejszyć 
skłonność nabywców do bezpośredniego porównania z substytutami konkuren- 
cji9.

Dla nabywców ceny stanowią jedną z głównych składowych kosztu alterna
tywnego. Decyzja o realizacji zakupów w określonej placówce handlowej ozna
cza akceptację adekwatnego do poziomu cen zestawu korzyści będących kom- 
binacj ą szerokości i głębokości asortymentu towarów, a także zakresu usług 
dodatkowych, dogodności lokalizacji, stosowanych metod obsługi oraz innych 
świadczeń składających się na produkt oferowany przez detalistę10 11. Budując 
wizerunek sklepu należy jednak pamiętać, że ceny ustalone na zbyt niskim po
ziomie mogą stać się przyczyną krytycznej oceny wartości proponowanej ofer
ty11. Z drugiej strony zbyt wysokie ceny za towar niskiej jakości z pewnością 
spowoduj ą utratę rozczarowanych klientów, odczuwaj ących dysonans pozaku- 
powy, którzy ponadto negatywnymi opiniami podzielą się z licznymi znajomy
mi. Trafna kompozycja oferty pozwala zatem nie tylko utrzymać dotychczaso
wych, ale także zyskać nowych klientów, co jest warunkiem zwiększenia sprze
daży lub utrzymania udziału w rynku, a więc realizacji głównych celów strate

8 Ph. Kotler, Marketing, analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Wyd. Felberg SJA, War
szawa 1999, s. 514.

9 P. Waniowski, Różnicowanie cen jako wyraz orientacji na klienta, w: Marketing przyszłości. 
Trendy. Strategie. Instrumenty. Konkurencyjność i wizerunek podmiotów rynkowych, red. 
G. Rosa, A. Smalec, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 710, Problemy Zarządza
nia, Finansów i Marketingu nr 24, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2012, 
s. 238.

10 G. Śmigielska, Efektywność handlu detalicznego, w: Handel detaliczny. Funkcjonowanie 
i kierunki rozwoju, red. J. Szumilak, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004, s. 221.

11 L.M. Lodish, H.L. Morgan, S. Archambeau, Marketing -  to działa! Twoja firma więcej war
ta dzięki przedsiębiorczemu marketingowi, Wolters Kluwer business, Warszawa 2010, s. 86.
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gicznych podmiotów handlowych, w których asortymencie znajduje się żyw
ność12.

Celem opracowania jest weryfikacja, na ile realizacja strategii sklepów dys
kontowych pozwala im wyróżnić ofertę na tle konkurencji. Podjęto próbę usta
lenia częstotliwości realizacji zakupów w sklepach dyskontowych, a także okre
ślenia dla jakich artykułów sklepy dyskontowe są traktowane przez nabywców 
jako główne źródło zaopatrzenia. Przyjęto ponadto założenie, że klienci skłonni 
do oszczędności w okresach spowolnienia czy kryzysu gospodarczego, traktuj ą 
sklepy dyskontowe cechujące się ofertą o relatywnie niższych cenach jako 
istotne miejsce realizacji zakupów zarówno produktów żywnościowych, jak 
i podstawowych artykułów nieżywnościowych.

Kliencka ocena komponentów oferty handlowej sklepów dyskontowych

Realizacja założeń stawianych w artykule prowadzona jest w oparciu o wy
niki badań własnych przeprowadzonych na przełomie 2012 i 2013 roku metodą 
wywiadu kwestionariuszowego wśród 331 klientów handlu detalicznego, za
mieszkuj ących na obszarze województwa podkarpackiego, kategoryzowanych 
według: miejsca zamieszkania, płci, wieku, wykształcenia, wysokości docho
dów oraz liczebności rodziny. Ze względu na szczególne zainteresowanie zróż
nicowaniem w zachowaniach klientów z miast i wsi w badaniu celowo wyod
rębniono dwie grupy po 175 osób, jednak weryfikacja uzyskanego materiału 
ograniczyła próbę do 170 osób mieszkających w mieście i 161 na wsi. Liczeb
ności respondentów w pozostałych grupach klasyfikacyjnych są rezultatem 
realizacji wywiadów kwestionariuszowych w losowo dobranych miejscowo
ściach zlokalizowanych w województwie podkarpackim. Wywiady przeprowa
dzono z udziałem co piątego klienta w losowo wyodrębnionych placówkach 
handlu detalicznego, zlokalizowanych na terenie tych miejscowości. Badano 
przy tym po pięciu klientów w jednym sklepie.

Wyniki badania TNS OBOP informują, że 95% Polaków podejmując decy
zje o zakupie kieruje się ceną jako najważniejszym kryterium, przy czym coraz 
większa grupa konsumentów deklaruje, że bierze pod uwagę wiele zróżnicowa
nych czynników pozacenowych13. Do podobnych wniosków prowadzą wyniki

12 P. Cyrek, Strategiczne ukierunkowanie działań podmiotów handlu detalicznego żywnością 
w kontekście współczesnych trendów rozwojowych, „Handel Wewnętrzny” 2011, wrzesień- 
październik, część 2 (tom II), s. 131-132.

13 U. Kłosiewicz-Górecka, Stan, uwarunkowania i przewidywane zmiany w handlu FMCG 
w Polsce, w: Szanse i wyzwania dla sektora usług i handlu w Polsce, „Handel Wewnętrzny” 
2009, maj, s. 122.
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badań własnych. Sytuacja dochodowa wymusza na nabywcach konieczność 
racjonalności w podejmowanych decyzjach zakupowych oraz wzmożoną anali
zę ponoszonych wydatków. Problemy natury ekonomicznej i polaryzacja do
chodów powodują, że ceny towarów, lokalizacja placówki oraz jakość towarów 
to nadal główne czynniki determinujące wybór miejsca zakupów. Nieco mniej
sze znaczenie miały w ocenie respondentów asortyment, którego komplekso
wość nabywcy postrzegali jako dodatkowy atut w zaspokajaniu zindywiduali
zowanych potrzeb, czy poziom obsługi, który traci na znaczeniu w warunkach 
rozwoju sprzedaży samoobsługowej14.

Badania z 2007 roku przeprowadzone przez SGGW w Warszawie wskazu
j ą, że sklep dyskontowy był najczęściej deklarowanym przez respondentów 
miejscem zakupu żywności dla 12,4% respondentów. Jakość żywności tam 
oferowanej oceniono na 2,9 w skali 5-stopniowej, gdzie ocena 1 oznaczała, że 
żywność jest bardzo złej/niskiej jakości, a ocena 5 wskazywała na bardzo do- 
brą/wysoką jakość. Korzystniejsze noty jakości żywności przyznano w sklepach 
specjalistycznych (4,1), małych sklepach osiedlowych (3,7), hurtowniach (3,3), 
zakładach gastronomicznych (3,1) oraz bazarach i targowiskach (3,1). Notę 
porównywalną otrzymały hiper- i supermarkety, natomiast gorzej oceniono 
jedynie jakość żywności sprzedawanej przez internet czy telefon (2,6)15.

W badaniach własnych w celu określenia różnic w postrzeganiu poszcze
gólnych elementów oferty sklepów dyskontowych, tj. jakości towarów, wyso
kości cen, szerokości asortymentu, zasobności w artykuły markowe oraz po
ziomu obsługi, respondentów poproszono o wskazanie wartości na skali: 
-3 znacznie niższy, -2 umiarkowanie niższy, -1 nieco niższy, 0 porównywalny, 
1 nieco wyższy, 2 umiarkowanie wyższy, 3 zdecydowanie wyższy poziom niż 
w innych sklepach. Wyniki badań zaprezentowane zostały w tabeli 1, w której 
przedstawiono średnią obliczoną na podstawie przyznanych wartości dla po
szczególnych kryteriów klasyfikacyjnych.

14 P. Cyrek, Determinanty wyboru placówki handlu detalicznego żywnością w ujęciu dynamicz
nym, w: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Konkurencyjność i wizerunek 
podmiotów rynkowych..., s. 14-17.

15 I. Ozimek, Miejsce sprzedaży a jakość żywności w opinii konsumentów, „Handel Wewnętrz
ny” maj-czerwiec 2008, nr 3 (314), s. 24-27.
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Tabela 1

Kliencka ocena różnic w komponentach oferty sklepów dyskontowych i konkurencji

Średnia obliczona na podstawie wartości przyznanej przez klientów 
według:

W yszczegól
nienie Ogó

łem

miejsca
zamiesz

kania
dochodu na 1 osobę liczebności rodziny

mia
sto wieś

do
600
zł

601
1000 zł

1001
1500 zł

1501
2500 zł

powy
żej

2500 zł

1-
oso

bowa

2-
oso

bowa

3-5-
oso
bo-
wa

6
i więcej

Ceny -1,26 -1,25 -1,27 -1,62 -0,98 -1,59 -1,03 -1,24 -0,78 -1,02 -1,40 -1,47

Jakość -0,30 -0,41 -0,18 -0,38 -0,33 -0,56 0,25 -0,65 0,07 -0,31 -0,35 -0,47

Asortyment -0,37 -0,36 -0,38 -0,21 -0,16 -0,60 -0,45 -1,29 -0,69 -0,43 -0,24 -0,58

Marka towa
rów

-0,67 -0,70 -0,63 -0,68 -0,59 -0,93 -0,40 -1,06 -0,56 -0,74 -0,60 -1,08

Obsługa -0,21 -0,28 -0,14 -0,12 -0,20 -0,43 -0,02 -0,47 -0,36 -0,28 -0,20 0,00

Ogó
łem

płci wieku wykształcenia

kobie
ta

męż
czyzna

15-25
lat 26-35 lat 36-50

lat

powy
żej 50 

lat

podsta
wowe zawo

dowe
śred
nie

wyż
sze

Ceny -1,26 -1,40 -1,03 -1,33 -1,39 -1,15 -1,22 -0,64 -1,39 -1,3ł -1,34

Jakość -0,30 -0,31 -0,29 -0,04 -0,43 -0,70 -0,1 0,30 -0,32 -0,34 -0,42

Asortyment -0,37 -0,42 -0,29 -0,28 -0,98 -0,40 -0,12 0,30 -0,16 -0,34 -0,74
Marka towa
rów

-0,67 -0,76 -0,50 -0,56 -0,52 -1,11 -0,54 -0,67 -0,61 -0,5 -0,91

Obsługa -0,21 -0,16 -0,30 -0,35 -0,04 -0,48 -0,02 0,09 -0,05 -0,16 -0,45

Źródło: obliczenia na podstawie wyników badań własnych.

Klienci handlu detalicznego województwa podkarpackiego gorzej ocenili 
pozacenowe komponenty oferty sklepów dyskontowych w porównaniu 
z innymi placówkami handlowymi. Największą dysproporcję na niekorzyść 
dyskontów zaobserwowano w ocenie dostępności produktów markowych 
i kolejno: zakresu oferowanego asortymentu i jakości oferowanych towarów. 
Najmniejszą różnicę odnotowano w przypadku poziomu obsługi.

Według opinii badanych, jakość sprzedawanych przez dyskonty towarów 
była niewiele niższa od tej, jaką zapewnić mogły pozostałe sklepy. 
Zdecydowanie wyżej ocenili ją  mieszkańcy wsi aniżeli miast. Większą aprobatę 
dla jakości towarów dyskontowych wyrazili mężczyźni niż kobiety, a także 
najmłodsi i najstarsi ankietowani. W grupach wiekowych największy krytycyzm
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cechował osoby w wieku 36-50 lat. Wzrastający poziom wykształcenia 
respondentów determinował opinię o coraz większej różnicy w poziomie 
jakości produktów oferowanych przez dyskonty na ich niekorzyść. Jedynie 
respondenci z wykształceniem podstawowym uznawali, że jakość towarów jest 
wyższa w dyskontach niż placówkach konkurencyjnych. Podobnie wraz ze 
wzrostem liczebności badanych rodzin spadał poziom średniej oceny jakości 
towarów dyskontowych. Ponadto respondenci stanowiący gospodarstwa 
jednoosobowe oraz badani, dla których dochód na 1 osobę w rodzinie kształtował 
się w przedziale od 1501 do 2500 zł miesięcznie ocenili jakość towarów 
dyskontowych jako niewiele wyższą od jakości towarów oferowanych przez 
pozostałe rodzaje sklepów.

Zdaniem badanych, sklepy dyskontowe dysponowały węższym asortymen
tem niż konkurencja. Zakres towarów oferowanych w dyskontach wyżej 
oceniali mieszkańcy miast, a także mężczyźni. Wzrost poziomu wykształcenia 
respondentów połączony był z większym przekonaniem o ograniczeniach 
asortymentowych dyskontów. Konsumenci o miesięcznym dochodzie brutto 
przypadającym na członka rodziny nieprzekraczającym 1000 zł, ocenili asorty
ment dyskontów zdecydowanie przychylniej niż bardziej zamożni klienci.

Dostępność markowych produktów w sklepach dyskontowych została 
oceniona jeszcze krytyczniej niż jakość towarów i zakres asortymentowy. Ofe
rowanie produktów nieznanych marek przez sieci dyskontowe było traktowane 
przychylniej przez mieszkańców wsi aniżeli miast. Kobiety w większym 
stopniu niż mężczyźni były rozczarowane słabszą niż w innych sklepach 
dostępnością markowych produktów w placówkach dyskontowych. Brak 
produktów znanych marek w dyskontach relatywnie najmocniej odczuwali 
badani w wieku 36-50 lat.

Klienci handlu detalicznego województwa podkarpackiego ocenili obsługę 
w sklepach dyskontowych jako niewiele gorszą w stosunku do innych placówek 
handlowych. Bardziej przychylni w jej ocenie byli mieszkańcy wsi aniżeli 
miast, kobiety, a także respondenci z przedziałów wiekowych: 26-35 lat 
i powyżej 50 lat. Negatywne postrzeganie obsługi w dyskontach malało wraz ze 
wzrostem rozmiaru rodziny respondentów, rosło zaś w miarę wzrostu 
wykształcenia badanych klientów.

Wymienione obserwacje należy zestawić z kliencką oceną wysokości cen. 
Badani postrzegali ceny produktów sprzedawanych przez dyskonty jako niższe 
w stosunku do innych sklepów. Dla mieszkańców wsi, odczuwana różnica 
w cenach towarów dostępnych w dyskontach i tych nabywanych w pozostałych
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sklepach była większa niż dla osób pochodzących z miast. Kobiety w większym 
stopniu niż mężczyźni przekonane były, że sklepy dyskontowe sprzedają tańsze 
produkty. Wraz ze wzrostem liczebności rodziny respondentów rosło przekonanie 
o atrakcyjności cen oferowanych przez placówki dyskontowe. Dodatkowo zwraca 
uwagę fakt, że grupa klientów z dochodami do 600 zł brutto miesięcznie, 
dostrzegała największe różnice cenowe pomiędzy dyskontami a pozostałymi 
sklepami. Ponadto należy podkreślić, że wartość bezwzględna średniej w tej 
kategorii (na poziomie wyższym od średnich pozostałych składowych oferty) 
wskazuje, że to właśnie cena stanowi dla klientów najważniejszy atut placówek 
dyskontowych.

Częstotliwość zakupów w sklepach dyskontowych

Wobec postrzeganych różnic cenowych w ofercie sklepów dyskontowych 
i placówek konkurencyjnych nie powinno dziwić, że blisko 84% klientów han
dlu detalicznego w województwie podkarpackim dokonywało zakupów w skle
pach dyskontowych (tab. 2). Częściej z tego rodzaju placówek handlowych 
korzystali mieszkańcy wsi aniżeli miast, rzadziej mężczyźni niż kobiety. Apro
bata dla sklepów dyskontowych jako miejsca zaopatrzenia malała wraz ze 
wzrostem wieku badanych. Klienci reprezentuj ący rodziny liczące co najmniej 
3 osoby chętniej zaopatrywali się w placówkach dyskontowych niż respondenci 
z rodzin jedno- czy dwuosobowych. Należy zauważyć, że takie samo, relatyw
nie wysokie zainteresowanie dokonywaniem zakupów w dyskontach wykazy
wali nabywcy o najniższych, jak i najwyższych dochodach.

Tabela 2
Skala zakupów w sklepach dyskontowych w %

W yszczegól
nienie

Częstotliwość zakupów w sklepach dyskontowych według:

Ogó
łem

miejsca
zamiesz

kania
dochodu na 1 osobę liczebności rodziny

mia
sto wieś

do
600
zł

601
1000 zł

1001
1500 zł

1501
2500 zł

powy
żej

2500 zł

1-
oso

bowa

2-
oso

bowa

3-5-
oso
bo-
wa

6
i więcej

Respondenci
ogółem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Zaopatrujący 
się w sklepie 
dyskontowym

83,7 79,4 88,2 88,2 85,3 78,6 80,0 88,2 77,8 68,5 88,3 88,9

w tym:

co najmniej 
raz w tygodniu 25,3 29,6 21,1 31,7 18,2 20,0 37,5 26,7 28,6 10,8 26,0 34,4
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dwa razy 
w miesiącu 9,4 8,1 10,6 10,0 10,1 9,1 8,3 6,7 8,6 10,8 9,2 9,4

raz w miesiącu 10,8 6,7 14,8 8,3 13,1 14,5 6,3 6,7 8,6 10,8 9,2 21,9

sporadycznie 54,5 55,6 53,5 50,0 58,6 56,4 47,9 60,0 54,3 67,6 55,5 34,4

Ogó
łem

płci wieku wykształcenia

kobie
ta

męż
czyzna

15-25
lat 26-35 lat 36-50

lat

powy
żej 50 

lat

podsta
wowe zawo

dowe
śred
nie

wyż
sze

Respondenci
ogółem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Zaopatrujący 
się w sklepie 
dyskontowym

83,7 86,3 79,0 89,9 85,7 84,9 77,0 69,7 89,3 80,9 88,7

w tym:
co najmniej 
raz w tygodniu 25,3 21,3 33,0 33,8 27,1 14,5 24,1 30,4 28,0 19,1 29,8

dwa razy 
w miesiącu 9,4 11,5 5,3 8,8 10,4 11,3 8,0 0,0 6,0 11,8 10,6

raz w miesiącu 10,8 13,1 6,4 11,3 4,2 14,5 11,5 17,4 14,0 10,0 8,5

sporadycznie 54,5 54,1 55,3 46,3 58,3 59,7 56,3 52,2 52,0 59,1 51,1

Źródło: obliczenia na podstawie wyników badań własnych.

Żadna z badanych osób, będących zwolennikami dyskontów nie odwiedzała 
ich codziennie. Realizowanie zakupów w tego rodzaju placówkach co najmniej 
raz w tygodniu zadeklarował co czwarty respondent. Co dziesiąty badany 
twierdził, że kupuje towary w dyskontach dwa razy w miesiącu, a podobny 
odsetek respondentów deklarował zakupy comiesięczne. Niemal 55% klientów 
przyznało zaś, że w sklepach dyskontowych kupuje jedynie sporadycznie, co 
prowadzi do wniosku, że obok grupy stałych klientów dyskonty odwiedzane 
były także przez osoby poszukuj ące w różnych placówkach korzystniejszych 
źródeł zaopatrzenia gospodarstw domowych.

Odsetek osób zaopatruj ących się w sklepach dyskontowych co najmniej raz 
w tygodniu był o 8,5% większy wśród mieszkańców miast niż klientów żyją
cych na wsi. Taka struktura zachowań wynikać może z faktu lokalizacji placó
wek dyskontowych, które liczniej powstają w miastach i na ich obrzeżach ani
żeli na wsi. Co najmniej raz w ciągu tygodnia zaopatrywał się w dyskontach co 
trzeci mężczyzna, natomiast tak wysoką częstotliwość zakupów zadeklarowała 
tylko co piąta kobieta. Wśród respondentów zaopatruj ących się w sklepach 
dyskontowych co najmniej jeden raz w tygodniu najliczniejszą grupę stanowiły 
osoby w wieku 15-25 lat, najmniej liczną natomiast osoby w średnim wieku, tj. 
znajdujący się w przedziale 36-50 lat. Należy zauważyć, że wśród najczęściej



Postrzeganie oferty sklepów dyskontowych przez klientów... 3 0 5

zaopatrujących się w sklepach dyskontowych (co najmniej cztery razy w mie
siącu) największy odsetek stanowiły osoby z rodzin liczących 6 i więcej osób, 
najmniejszy zaś klienci z dwuosobowych rodzin. Co najmniej raz w tygodniu 
towary w dyskontach kupowali relatywnie częściej klienci o najniższych do
chodach, a także osiągający dochody od 1501 do 2500 zł.

Dwa razy w miesiącu dokonywało zakupu zaledwie 9,4% zaopatrujących 
się w dyskontach. Częściej byli to mieszkańcy wsi aniżeli miast oraz kobiety 
niż mężczyźni. Badani w wieku 36-50 lat relatywnie najczęściej spośród grup 
wiekowych realizowali zakupy w dyskontach dwukrotnie w ciągu miesiąca. 
Klienci żyjący samotnie stosunkowo najrzadziej dokonywali w nich zakupów -  
średnio co dwa tygodnie, podobnie jak respondenci o najwyższym dochodzie.

Co dziesiąty zwolennik zakupów dyskontowych dokonywał ich tylko raz 
w miesiącu. Mieszkańcy wsi w ponad dwukrotnie większym odsetku w porów
naniu z konsumentami mieszkającymi w miastach skłonni byli kupować 
w sklepach dyskontowych tylko raz w miesiącu, realizuj ąc większe zakupy na 
zapas. Ponad dwukrotnie częściej częstotliwość taką deklarowały kobiety niż 
mężczyźni. Raz w miesiącu zakupy w dyskontach przeprowadzały głównie 
osoby w wieku 36-50 lat, respondenci z podstawowym wykształceniem, kon
sumenci pochodzący z rodzin liczących co najmniej 6 osób, a także badani, dla 
których dochód na jedną osobę w rodzinie kształtował się w przedziale 1001
1500 zł miesięcznie.

Ponad połowa konsumentów zaopatruj ących się w sklepach dyskontowych 
robiła to bardzo rzadko. Odsetek wskazań zakupów sporadycznych był większy 
wśród mieszkańców miast, a także wśród mężczyzn. Incydentalne zaopatrywa
nie się w towary dyskontowe, w relatywnie najmniejszym odsetku deklarowali 
najmłodsi badani. Najczęściej sporadycznych zakupów w sklepach dyskonto
wych dokonywali respondenci ze średnim wykształceniem oraz badani pocho
dzący z dwuosobowych rodzin. Podobnie, odsetek wskazań dotyczących zaku
pów sporadycznych był największy wśród klientów, dla których dochód brutto 
na członka rodziny był najwyższy.

Realizacja zakupów w placówkach dyskontowych według rodzajowego 
układu asortymentu

Mieszkańcy województwa podkarpackiego spośród wielu różnych form 
handlu detalicznego, wskazywali na sklepy dyskontowe jako główne źródło 
zaopatrzenia przede wszystkim w takie artykuły, jak: mąka, cukier, napoje czy 
odzież. Nieco rzadziej postrzegali dyskonty jako najlepsze miejsce do dokony
wania zakupów środków czystości, kosmetyków, nabiału, warzyw, owoców czy
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artykułów ogólnospożywczych. Zaledwie niecały 1% badanych przyznał, że 
sklepy oferujące niskie ceny, były dla nich głównym miejscem zakupu mięsa 
i wędlin. W opinii bardzo nielicznych badanych dyskonty stanowiły najkorzyst
niejszy wariant w nabywaniu sprzętu AGD i RTV (tab. 3).

Tabela 3

Artykuły nabywane w sklepach dyskontowych (w %)

W yszczegól
nienie

Artykuły, dla których wskazywano sklep dyskontowy jako główne źródło zaopatrzenia
według:

Ogó
łem

miejsca
zamiesz

kania
dochodu na 1 osobę liczebności rodziny

mia
sto wieś

do
600
zł

601
1000 zł

1001
1500 zł

1501
2500 zł

powy
żej

2500 zł

1-
oso

bowa

2-
oso

bowa

3-5-
oso
bo-
wa

6
i więcej

Mąka, cukier 9,4 7,1 11,8 14,7 8,6 8,6 8,3 0,0 11,1 3,7 9,7 13,9

Napoje, soki 7,9 5,9 9,9 14,7 8,6 1,4 6,7 5,9 6,7 1,9 8,2 16,7

Odzież,
obuwie 7,3 8,2 6,2 8,8 9,5 4,3 3,3 11,8 15,6 7,4 6,1 2,8

Środki czy
stości, kosme
tyki

4,2 2,9 5,6 4,4 6,9 4,3 0,0 0,0 4,4 3,7 4,1 5,6

Nabiał 3,9 2,9 5,0 7,4 3,4 4,3 1,7 0,0 4,4 0,0 4,1 8,3

Owoce,
warzywa 3,6 3,5 3,7 5,9 3,4 1,4 5,0 0,0 4,4 0,0 3,1 11,1

Artykuły
ogólnospo
żywcze

3,3 0,6 6,2 5,9 3,4 1,4 3,3 0,0 2,2 0,0 5,1 0,0

Mięso, wędli
ny

0,9 0,6 1,2 1,5 1,7 0,0 0,0 0,0 2,2 0,0 0,5 2,8

AGD, RTV 0,3 0,0 0,6 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0

Ogó
łem

płci wieku wykształcenia

kobie
ta

męż
czyzna

15-25
lat 26-35 lat 36-50

lat

powy
żej 50 

lat

podsta
wowe zawo

dowe
śred
nie

wyż
sze

Mąka, cukier 9,4 10,8 6 ,7 12,4 3 ,6 6 ,8 11,5 6,1 8,9 8,8 11,3

Napoje, soki 7 ,9 8 ,0 7 ,6 13,5 3 ,6 6 ,8 6,2 6,1 5,4 8,1 9 ,4
Odzież,
obuwie 7,3 8,5 5,0 6,7 8,9 5,5 8,0 6,1 10,7 4 ,4 9 ,4

Środki czy
stości, kosme
tyki

4 ,2 3 ,3 5,9 7,9 1,8 0 ,0 5,3 6,1 3,6 2 ,9 5,7

Nabiał 3 ,9 3 ,3 5,0 6,7 1,8 2 ,7 3,5 0,0 5,4 3,7 4 ,7
Owoce,
warzywa 3,6 4 ,7 1,7 7,9 1,8 2 ,7 1,8 3,0 1,8 2 ,9 5,7

Artykuły
ogólnospo
żywcze

3,3 3 ,8 2 ,5 4,5 3 ,6 4,1 1,8 0,0 1,8 4 ,4 3 ,8
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Mięso, wędli
ny 0,9 0,5 1,7 2,2 0,0 0,0 0,9 6,1 0,0 0,7 0,0
AGD, RTV 0,3 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 1,8 0,0 0,0
Źródło: obliczenia na podstawie wyników badań własnych.

Mieszkańcy wsi częściej postrzegali dyskonty jako główne źródło zaopa
trzenia we wszystkie artykuły z wyjątkiem odzieży i obuwia. Dyskonty jako 
główne źródło zakupu artykułów AGD, RTV traktowało 0,6% gospodarstw 
domowych zlokalizowanych na wsi, natomiast żaden respondent pochodzący 
z miasta nie wyraził opinii, że dyskont stanowi najlepsze miejsce do tego rodza
ju zaopatrzenia.

Kobiety częściej niż mężczyźni wskazywały na dyskonty jako najlepszą 
formę zaopatrzenia w mąkę, cukier, napoje, soki, owoce i warzywa, artykuły 
ogólnospożywcze, a także odzież i obuwie. Panowie w większym odsetku niż 
panie postrzegali zaś dyskonty jako główne źródło dokonywania zakupów arty
kułów, takich jak: środki czystości, kosmetyki, nabiał, mięso i wędliny oraz 
sprzęt AGD, RTV.

Sklepy o niskich cenach jako najlepsze miejsce zaopatrzenia w mąkę i cu
kier postrzegane były w największym odsetku przez grupę najmłodszych i naj
starszych klientów. Aprobata dla dyskontów jako głównego źródła zaopatrzenia 
w tego rodzaju produkty rosła wraz z rozmiarem rodziny nabywcy, choć rów
nież gospodarstwa jednoosobowe relatywnie często decydowały się na zakupy 
mąki i cukru w dyskontach. Aprobata ta malała w przypadku wzrostu zamożno
ści respondentów. O ile odsetek wskazań klientów w grupie dochodów kształtu
j ących się na poziomie do 600 zł miesięcznie na członka rodziny wynosił aż 
14,7%, to należy zauważyć, że żadna z badanych osób, dla której miesięczny 
dochód brutto kształtował się powyżej 2500 zł nie wskazała na dyskonty jako 
najlepszą placówkę do zaopatrzenia w mąkę i cukier.

Najbogatsi respondenci skłonni byli oceniać dyskonty jako najlepsze miej
sce do realizowania zakupów głównie takiego asortymentu, jak odzież i obuwie 
oraz napoje i soki. Co do pozostałych grup artykułów częściej woleli dokony
wać zaopatrzenia w super-, hipermarketach, sklepach po sąsiedzku czy sklepach 
specjalistycznych.

Badani w wieku 15-25 lat chętniej niż respondenci powyżej 25 roku życia 
wybierali placówki dyskontowe jako główne źródło dla zakupu napojów i so
ków.

W miarę wzrostu liczebności rodziny respondentów malał odsetek opinii 
wskazujących na placówki dyskontowe jako najlepszą formę zaopatrywania się
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w odzież czy obuwie. W grupie badanych stanowiących gospodarstwa jedno
osobowe było 15,6% wskazań, podczas gdy wśród respondentów pochodzących 
z rodzin liczących 6 i więcej osób odsetek ten wyniósł zaledwie 2,8%.

Do wyboru dyskontów jako najlepszej formy zaopatrzenia w środki czysto
ści oraz kosmetyki skłonnych było 4,2% nabywców. To osoby, dla których 
dochody brutto przypadające na jednego członka rodziny mieściły się w prze
dziale do 1500 zł miesięcznie postrzegały dyskonty jako główne źródło zaku
pów tego rodzaju artykułów. Dodatkowo zdecydowanie częściej byli to respon
denci z podstawowym i wyższym wykształceniem, aniżeli z zawodowym czy 
średnim. O ile w grupie respondentów z podstawowym wykształceniem rela
tywnie wysoki odsetek może być wynikiem niskich dochodów warunkowanych 
wykształceniem, to w grupie legitymującej się dyplomem uczelni wyższej po
ziom ten determinowany jest raczej przez racjonalne podejmowanie decyzji, 
uwarunkowane świadomością, że w placówkach dyskontowych nierzadko 
sprzedawane są produkty tych samych marek co w innych sklepach, tyle że 
w ograniczonym asortymencie i w niższych cenach.

Po blisko 4% respondentów oceniło dyskonty jako główne źródło zaopa
trzenia w nabiał, warzywa czy owoce. Najczęściej byli to klienci, których mie
sięczny dochód brutto na osobę w rodzinie wynosił do 600 zł oraz osoby po
chodzące z rodzin liczących 6 i więcej osób. Okazuje się bowiem, że niekiedy 
ceny tych produktów w innych sklepach, a także na targowiskach czy bazarach 
są zdecydowanie wyższe, aniżeli proponowane przez sieci dyskontowe, które 
oferują stałe promocje cenowe.

W opinii niespełna 1% nabywców sklepy dyskontowe były głównym miej
scem zakupu artykułów mięsnych i wędlin. Tak niski odsetek może wynikać 
z dużej świadomości respondentów co do zawartości kupowanej żywności. 
Konsumenci nie są zwolennikami hermetycznie zapakowanych produktów, 
z dużą ilością konserwantów. Wolą raczej zaopatrywać się w świeże mięso 
i wędliny na wagę w małych czy średnich sklepach samoobsługowych, na sto
iskach mięsnych aniżeli w dyskontach. Nabywając wysokiej jakości wyroby 
mięsne klienci muszą jednak liczyć się z wyższymi cenami, a na te nie mogą 
pozwolić sobie badani o dochodach do 1000 zł miesięcznie, którzy jako jedyni 
korzystali głównie z oferty sklepów dyskontowych także przy zakupie tej kate
gorii produktowej.

Dyskonty jako główne miejsce dokonywania zakupów artykułów gospodar
stwa domowego czy RTV wybrała tylko jedna osoba spośród 331 badanych. 
Pozostałe wolały zaopatrywać się w tego rodzaju towary w innych placówkach,
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m.in. w elektromarketach czy w sklepach specjalistycznych, gdzie mogły liczyć 
na fachową obsługę, profesjonalne doradztwo i wiele szczegółowych informacji 
dotyczących kupowanego produktu.

Podsumowanie

Pomimo licznych deklaracji realizacji zakupów w sklepach dyskontowych 
(83,7%) jedynie niespełna połowa klientów dokonuje w nich zakupów co naj
mniej raz w miesiącu. Następuje ponadto wyodrębnienie nabywców odwiedza
jących tanie sklepy co najmniej raz na tydzień (co było charakterystyczne dla 
klientów zamieszkujących w bezpośrednim sąsiedztwie jednostki handlowej
0 tym charakterze) oraz klientów realizuj ących zaopatrzenie w dyskontach raz 
na dwa tygodnie (co wynikać może ze zmian w stylu realizacji zakupów osób 
pracuj ących o ograniczonych zasobach czasu).

Wyrażane poglądy skłaniaj ą do wniosków, że oferta sklepów dyskontowych 
akceptowana jest przede wszystkim przez osoby o ograniczonych dochodach 
oraz z licznych rodzin. Mogły one rekompensować niedociągnięcia pozaceno- 
wych komponentów oferty korzyściami wynikaj ącymi z oszczędności czynio
nych podczas zakupów w sklepach o niższym poziomie cen.

Szerszy światopogląd osób z wyższym wykształceniem powoduje najbar
dziej krytyczne podej ście do oceny różnic w ofertach podmiotów handlowych 
oraz stanowi podstawę racjonalnego wyboru placówki. Wyższe dochody, często 
współistniejące z wysokim wykształceniem, ograniczają natomiast konieczność 
ścisłych kalkulacji i ciągłego poszukiwania najtańszych sposobów zaspokajania 
potrzeb, co jednak nie jest jednoznaczne z całkowitą rezygnacj ą osób zamoż
nych z realizacji zakupów w sklepach dyskontowych.

Aby pozyskać również te segmenty rynku oraz z powodu rosnącej konku
rencji ze strony centrów handlowych i hipermarketów, sklepy dyskontowe za
częły wprowadzać bardziej atrakcyjny wystrój wnętrz, nowe usługi dla klien
tów. Rozwijają ponadto szerokość asortymentu, która coraz częściej upodabnia 
sklepy dyskontowe do supermarketów. Zmiany te powoduj ą jednak wzrost 
kosztów i cen, a to skutkuje utratą dotychczasowego wizerunku taniego sklepu
1 tworzy niedobór placówek taniej dystrybucji16, które jak wynika z badań włas
nych są pożądane przez mniej zasobnych klientów.

16 Podobny wniosek zawarto w artykule Dyskont czy supermarket -  szybka zmiana miejsc, 
http://www.bankier.pl/wiadomosc/Dyskont-czy-supermarket-szybka-zmiana-miejsc-2477727.html 
(23.02.2013).

http://www.bankier.pl/wiadomosc/Dyskont-czy-supermarket-szybka-zmiana-miejsc-2477727.html
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Summary

The paper presents results of research comparing selected components of trade offer of dis
counts with their competitors offer. Their clients assessed level of prices, width of assortment, 
quality of commodities and level of service. There was accepted a thesis that clients perceive 
essential differences between the offer of discounts and other trade units and that conditions of the 
economic crisis influence on increase of purchases in the shops realizing strategy of low costs and 
relatively low prices.
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