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Dysproporcje w poziomie oferty handlowej w województwie 
podkarpackim

Część II. Ocena zakresu asortymentowego placówek handlu  
detalicznego

Streszczenie 

Artykuł jest drugim z cyklu opracowań odnoszących się do problematyki dys-
proporcji w ofercie handlowej dla mieszkańców obszarów miast i wsi wojewódz-
twa podkarpackiego. W tej części przedstawiono preferencje nabywców dotyczące 
zakresu asortymentowego. Weryfikacji poddano ponadto stopień zgodności asor-
tymentu dostępnego w placówkach handlu detalicznego w miejscu zamieszkania 
konsumentów z ich potrzebami. Przyjęto przy tym założenie badawcze o katego-
rycznie wyższym poziomie niezadowolenia w odniesieniu do stopnia dopasowania 
asortymentu do potrzeb klientów z obszarów wiejskich. W celu pogłębienia analizy 
w opracowaniu wykorzystano dodatkowo szereg innych kryteriów klasyfikacyj-
nych zakładając przy tym, że miejsce zamieszkania jest jednak czynnikiem w naj-
większym stopniu różnicującym opinie nabywców w tym zakresie. Dodatkowo 
analizie porównawczej klientów poddano zróżnicowanie w szerokości asortymen-
tu i dostępności produktów renomowanych marek w sklepach na wsi i w mieście. 
Wnioski wyciągane w artykule bazują na wynikach badań własnych zrealizowa-
nych na przełomie 2012 i 2013 roku z uczestnictwem 331 klientów handlu detalicz-
nego zamieszkujących woj. podkarpackie.

Słowa kluczowe: handel detaliczny, dysproporcje regionalne, asortyment, towary 
markowe, opinie klientów.

Kody JEL: M31, L81, D12

Wstęp

Asortyment najczęściej rozumiany jest jako zestaw produktów znajdujących się w ofer-
cie danego przedsiębiorstwa. Zdaniem H.G. Tonndorfa (1997, s. 100), jest kluczowym atu-
tem sklepu, a inne elementy (sposób sprzedaży, ustalenia cen, obsługa klienta i atmosfera) 
stanowią jego pochodną. Asortyment powinien odnosić się do wybranych kręgów klientów, 
dawać konkretne korzyści i odróżniać się od asortymentu oferowanego przez konkurentów. 

Wybór polityki asortymentowej musi uwzględnić przede wszystkim szerokość asorty-
mentu, rozumianą jako liczbę różnych rodzajów produktów proponowanych do sprzeda-
ży oraz głębokość, czyli liczbę wariantów produktów dostępnych w placówce handlowej 
(Sullivan, Adcock 2003, s. 216). W przypadku relacji linii i pozycji produktu, szerokość 
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asortymentu oznacza liczbę linii produktów, natomiast głębokość liczbę pozycji w składzie 
linii (Altkorn 2001, s. 148-149). Kompilacja tych charakterystyk prowadzi do konstrukcji 
różnych formatów handlowych (por. tabela 1).

Tabela 1 
Podstawowe strategie asortymentu  

Szerokość asortymentu
Wąski                                                        Szeroki
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Specjalista niszowy Detalista wielobranżowy

Specjalista kategorii Detalista kompleksowy

Źródło: Sullivan, Adcock (2003, s. 216).

Z kompleksowym detalistą ma się do czynienia w przypadku oferowania przez niego 
asortymentu szerokiego i głębokiego, umożliwiającego nabywcy dokonanie zakupu w jed-
nym miejscu, pozwalając przy tym na wybór zarówno wielu grup asortymentowych, jak 
i wariantów produktu w poszczególnych kategoriach. Wariantem przeciwnym jest kombi-
nacja asortymentu wąskiego i płytkiego charakterystycznego dla „sklepów po sąsiedzku” 
czy małych sklepów osiedlowych. Wariant płytkiego i szerokiego asortymentu charakte-
rystyczny jest często dla sklepów dyskontowych, zaś głębokiego i wąskiego dla sklepów 
specjalistycznych, zaspokajających bardziej wyszukane oczekiwania (Łukasik 2008, s. 43).

Wyróżnikiem oferty specjalistów kategorii w odniesieniu do produktów żywnościowych 
mogą być (Kosicka-Gębska i in. 2011, s. 62):
 - walory prozdrowotne czy ekologiczne produktów,
 - zestawy asortymentowe skierowane na wysublimowane potrzeby i gusta klientów,
 - produkty regionalne, tradycyjne czy artykuły delikatesowe,
 - sprzedaż marek własnych producentów.

Na uwagę zasługują różnice w oczekiwaniach klientów zamieszkujących obszary miej-
skie i wiejskie w odniesieniu do kompozycji asortymentowej i preferencji w zakresie miejsca 
zaopatrywania w poszczególne grupy produktowe1. Mieszkańcy wsi oczekują możliwości 
nabycia blisko miejsca zamieszkania artykułów, które z natury nie są potrzebne mieszkań-
com miasta. Do tych artykułów zaliczyć można środki produkcji rolniczej, jak nasiona, 
nawozy, czy podstawowe narzędzia. Ponadto, mieszkańcy wsi część artykułów po prostu 

1  Wyniki badań wskazują na częstsze zaopatrywanie się w ramach własnej produkcji mieszkańców wsi niż miast. Por. Cyrek 
(2012, s. 222-234).
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wytwarzają sami. Warzywa czy owoce pochodzą z przydomowych ogródków, służą jako su-
rowiec do produkcji domowych przetworów, w tym soków czy napojów. Hodowla na małą 
skalę daje podstawę samozaopatrzenia w drób czy nabiał. Powoduje to ograniczenie popytu 
na te produkty w wiejskich sklepach.

Na charakterystykę handlu w mieście składa się obecność podmiotów zdywersyfiko-
wanych pod względem szerokości i głębokości asortymentu. Występują tu placówki spe-
cjalistyczne i wszechstronnie zaopatrzone, dysponujące głębokim asortymentem. Na wsi 
charakterystyczny jest szeroki, ale płytki asortyment, w sklepach mniejszych dodatkowo 
ograniczany pod względem szerokości. Znacznie rzadziej na wsi spotyka się podmioty 
o asortymencie jednocześnie szerokim i głębokim. Powszechnie ogranicza się głębokość 
asortymentu. W miastach w sklepach spożywczych, rzadziej niż na wsi, poszerza się asor-
tyment żywnościowy o produkty pozażywnościowe, co na wsi jest zjawiskiem popularnym 
(Cyrek 2010, s. 197-208).

Przedsiębiorstwu trudno jest wyprzedzić konkurentów, jeśli w swojej działalności wyko-
rzystuje te same metody co inne podmioty. Coraz większym wyzwaniem staje się budowa-
nie strategii opartej na elementach nowatorskich względem konkurencji. Strategią wzrostu 
obejmującą ten warunek może być zmiana wyróżniających kryteriów sukcesu. W praktyce 
jej realizacja związana jest ze zmianą jednostek organizacyjnych (unit of business) tak, aby 
lepiej odpowiadać na potrzeby klientów lub też koncentracją na określeniu atrybutów odróż-
niających firmę od jej konkurentów (Aniszewska 2005, s. 45).

Źródeł sukcesu rynkowego handlowców można zatem upatrywać w innowacyjności 
asortymentowej. Jak wskazują wcześniejsze badania autora, przedsiębiorstwa miejskie kom-
ponując ofertę stawiają w większości na sprawdzone towary, chętnie nabywane. Uzupełniają 
ją także o produkty innowacyjne. Podmioty wiejskie skupiają się niemal wyłącznie na pro-
duktach sprawdzonych, obawiając się zamrożenia kapitału w towarze, który być może nie 
znajdzie nabywcy.

Badania własne, których wyniki zaprezentowano w artykule, stanowią próbę oceny ofer-
ty handlowej przez pryzmat opinii klientów realizujących zakupy w sklepach handlu deta-
licznego produktami żywnościowymi. Weryfikacji poddano w szczególności dysproporcje 
w szerokości asortymentu oraz dostępności w sklepach miejskich i wiejskich produktów re-
nomowanych marek. Przyjęto ponadto tezę o istotnym zróżnicowaniu klienckich poglądów 
na temat stopnia dopasowania asortymentowego do potrzeb nabywców wśród zdywersyfi-
kowanych podgrup klientów. Założono jednak, że najbardziej różnicującą te opinie cechą 
jest miejsce zamieszkania.

Do realizacji tych zamierzeń wykorzystano wyniki wywiadów kwestionariuszowych 
zrealizowanych na przełomie lat 2012 i 2013 na próbie 331 respondentów – mieszkańców 
województwa podkarpackiego. Analiza prowadzona jest w klasyfikacji według: miejsca za-
mieszkania, płci, wieku, wykształcenia, liczebności gospodarstwa domowego oraz wielko-
ści dochodów badanych klientów.
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Preferencje i oceny klientów w odniesieniu do kompozycji 
asortymentowej podmiotów handlowych

Podstawowym aspektem kompozycji asortymentowej jest dokonanie wyboru w zakresie 
jego głębokości i szerokości. Decyzja ta musi uwzględniać możliwości ekspozycji, szybkość 
rotacji, a przede wszystkim oczekiwania klientów.

Blisko 2/3 badanych klientów handlu detalicznego w województwie podkarpackim 
preferowało placówki oferujące szeroki asortyment. Pozostali zaopatrywali się w skle-
pach specjalistycznych, dysponujących wąskim, ale za to głębokim asortymentem (por. 
tabela 2). 

Dokonywanie zakupu artykułów spożywczych, chemicznych, AGD czy RTV w jednym 
sklepie częściej wybierali mieszkańcy wsi (69,6%) aniżeli miast (63,5%), a także kobie-
ty (67,0%) niż mężczyźni (65,5%). Zaobserwowano również, że wraz ze wzrostem wie-
ku respondentów rosła aprobata dla placówek handlowych z szerokim zakresem towarów. 
Wynika to prawdopodobnie z możliwości zaoszczędzenia zarówno czasu, jak i pieniędzy 
wydatkowanych na dojazd do kilku sklepów, by skompletować potrzebne artykuły, a także 
sił fizycznych, zwłaszcza w przypadku najstarszych klientów. 

Tabela 2 
Preferowany zakres asortymentu (w %)   

Wyszczególnienie

Preferencje klientów dotyczące zakresu asortymentu według:
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Głęboki 33,5 33,0 34,5 43,8 33,9 31,5 26,5 21,2 17,9 39,7 37,7

Szeroki 66,5 67,0 65,5 56,2 66,1 68,5 73,5 78,8 82,1 60,3 62,3

Źródło: obliczenia na podstawie wyników badań własnych.
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Możliwość wyboru artykułu spośród wielu różnych produktów tej samej kategorii jako 
znaczący atut placówki handlowej częściej doceniali klienci ze średnim (39,7%) i wyższym 
(37,7%) wykształceniem aniżeli nabywcy z wykształceniem podstawowym (21,2%) czy za-
wodowym (17,9%). Także respondenci, których rodziny liczyły 3 i więcej osób w większym 
odsetku niż badani pochodzący z jedno- czy dwuosobowych gospodarstw domowych pre-
ferowali asortyment głęboki. Dodatkowo klienci, których miesięczny dochód brutto przy-
padający na jedną osobę w rodzinie kształtował się w przedziale 1501-2500 zł, najchętniej 
w porównaniu z pozostałymi grupami badanych, realizowali zakupy w sklepach dysponują-
cych właśnie wąskim, ale głębokim asortymentem. Największymi zwolennikami szerokiego 
asortymentu okazali się być klienci o dochodzie w przedziale 601-1000 zł (69,8%).

Tabela 3 
Kliencka ocena dopasowania asortymentowego (w %) 

Wyszczególnienie

Poziom dostosowania asortymentu według:
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Zdecydowanie 
dopasowany 13,0 14,7 11,2 14,7 12,9 10,0 10,0 29,4 22,2 13,0 12,8 2,8
Raczej dopasowany 72,8 77,1 68,3 66,2 74,1 74,3 78,3 64,7 62,2 75,9 73,5 77,8
Brak zdania 3,3 3,5 3,1 2,9 4,3 4,3 1,7 0,0 6,7 1,9 3,6 0,0
Raczej niedopasowany 8,8 4,1 13,7 11,8 8,6 8,6 6,7 5,9 6,7 9,3 8,2 13,9
Zdecydowanie 
niedopasowany 2,1 0,6 3,7 4,4 0,0 2,9 3,3 0,0 2,2 0,0 2,0 5,6
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Zdecydowanie 
dopasowany 13,0 12,3 14,3 9,0 14,3 12,3 15,9 27,3 8,9 14,0 9,4
Raczej dopasowany 72,8 72,2 73,9 76,4 73,2 67,1 73,5 57,6 73,2 74,3 75,5
Brak zdania 3,3 3,3 3,4 3,4 1,8 4,1 3,5 3,0 5,4 2,2 3,8
Raczej niedopasowany 8,8 9,9 6,7 10,1 7,1 12,3 6,2 12,1 7,1 7,4 10,4
Zdecydowanie 
niedopasowany 2,1 2,4 1,7 1,1 3,6 4,1 0,9 0,0 5,4 2,2 0,9

Źródło: jak w tabeli 2.
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Dla osiągnięcia sukcesu rynkowego szerokość i głębokość, ale również kompozycja ro-
dzajowa i markowa asortymentu muszą w maksymalnym stopniu uwzględniać preferencje 
zakupowe. Zdaniem 13,0% klientów handlu detalicznego województwa podkarpackiego 
asortyment oferowany przez placówki handlowe był zdecydowanie dopasowany do potrzeb 
nabywców, a według większości (72,8%) respondentów raczej dopasowany. Negatywną 
opinię na ten temat zadeklarował co dziesiąty badany. Przy czym krytycznie z niskim stop-
niem przekonania wyrażało się o nim 8,8% klientów, zaś 2,1% respondentów wyrażała ka-
tegoryczne niezadowolenie (por. tabela 3). Można więc uznać, że podkarpaccy handlowcy 
w znacznym stopniu spełniają podstawowy warunek konkurencyjności rynkowej.

Asortyment doskonale dopasowany do potrzeb kupujących częściej postrzegali miesz-
kańcy miast (14,7%) niż wsi (11,2%). Trudno jednoznacznie określić, czy wynikało to ze 
świadomych działań firm handlowych, które ukierunkowane były na zaspokojenie ziden-
tyfikowanych potrzeb klientów, czy po prostu był to skutek szerszego i głębszego asorty-
mentu sklepów funkcjonujących w mieście, dodatkowo wzmocniony większym zagęsz-
czeniem sklepów. Mężczyźni (14,3%) w większym odsetku niż kobiety (12,3%) skłonni 
byli oceniać oferowane na rynku zestawy asortymentowe jako bardzo dobrze dopasowane 
do potrzeb. Należy zauważyć, że odsetek wskazań na wysoką zgodność między sprzeda-
wanymi produktami a potrzebami kupujących, był najwyższy wśród najstarszych respon-
dentów, tj. osób powyżej 50. roku życia (15,9%). Pozytywne opinie wyrażali również 
najczęściej klienci z podstawowym wykształceniem (27,3%). Prowadzi to do wniosku, że 
osoby o tradycyjnych poglądach oraz doświadczające stanu braku produktów na półkach 
przed kilkudziesięciu laty były bardziej zadowolone z obecnej dostępności produktów 
w sklepach, w których realizują zakupy. Dostrzec można również, że wraz ze wzrostem 
liczebności rodziny badanych, malał odsetek opinii dotyczący doskonałego dopasowania 
asortymentu do potrzeb nabywców, co negatywnie świadczy o zdolności typowych skle-
pów detalicznych do kompleksowego zaspokojenia nieco szerszych oczekiwań klientów. 
Przeciwnie, zdolność taką posiadają sklepy specjalistyczne, ale te cechują nieco wyższe 
ceny, akceptowane jedynie przez osoby o większej zasobności finansowej. Zjawisko to 
pokrywa się z kolei z wysoką aprobatą dopasowania asortymentowego wśród badanych 
o najwyższych dochodach przypadających na jedną osobę w rodzinie, tj. powyżej 2500 zł 
miesięcznie (29,4%). Podobnie jak w przypadku skrajnie pozytywnych opinii, asortyment 
jako raczej dopasowany opisywali relatywnie częściej mieszkańcy miast (77,1%) niż wsi 
(68,3%) oraz mężczyźni niż kobiety. 

Ponad trzykrotnie częściej mieszkańcy wsi, w porównaniu z osobami zamieszkujący-
mi miasta, skłonni byli oceniać poziom dopasowania asortymentu będącego w sprzedaży 
placówek handlowych jako raczej nieadekwatny do potrzeb. Świadczy to o zdecydowanie 
mniej profesjonalnych działaniach sklepów wiejskich, co wynikać może zarówno z braku 
wiedzy w tym zakresie, ograniczeń finansowych właścicieli, jak i mniejszej bezpośredniej 
konkurencji niewymuszającej działań dostosowawczych. Według opinii blisko co dziesiątej 
kobiety, placówki handlu detalicznego na Podkarpaciu nie do końca trafiały swoim asorty-
mentem w zapotrzebowanie konsumentów. Pogląd taki rzadziej wyrażali mężczyźni, dla 
których odsetek ten wyniósł 6,7%. Należy zauważyć, że raczej niedopasowany asortyment 
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dostrzegały dwukrotnie częściej osoby w wieku 36-50 lat niż najstarsi klienci. Można do-
strzec, że w miarę wzrostu dochodów przypadających na jedną osobę w rodzinie responden-
tów, spadało przekonanie, że dostępny asortyment jest raczej niedopasowany do ich potrzeb.

W opinii 3,7% badanych mieszkańców wsi asortyment dostępny w placówkach handlo-
wych zdecydowanie nie odpowiadał potrzebom nabywców. Odsetek osób wyrażających ten 
pogląd wśród mieszkańców miast był o 3,1 p.p. niższy. Zdecydowany brak dopasowania 
między sprzedawanymi produktami a oczekiwaniami konsumenckimi wyrażały częściej ko-
biety (2,4%) niż mężczyźni (1,7%). Najstarsi i najmłodsi respondenci rzadziej dostrzegali 
ten problem w porównaniu z klientami w wieku 26-50 lat. Najczęściej negatywną ocenę 
stopnia dopasowania asortymentu wystawiali respondenci pochodzący z rodzin liczących 
6 i więcej osób (5,6%). Na mniejszy stopień akceptacji kompozycji asortymentowej przez 
liczniejsze rodziny wskazuje również fakt, że w najliczniejszych rodzinach dwukrotnie 
częściej niż w innych grupach gospodarstw domowych wskazywano poglądy krytyczne 
w wartościach skumulowanych (raczej i zdecydowanie niedopasowany) negatywnych opi-
nii o dopasowaniu asortymentu. Skrajnie negatywne oceny przyznawali ponadto najczęściej 
najubożsi badani, co może wynikać z ogólnego przekonania o zbyt wysokim poziomie cen 
i frustracji osób, które z powodu ograniczeń finansowych nie są w stanie zaspokoić podsta-
wowych potrzeb.

Biorąc pod uwagę bardziej krytyczne opinie klientów zamieszkujących miejscowości 
wiejskie weryfikacji poddano bezpośrednie porównanie szerokości asortymentu sklepów 
wiejskich względem ich miejskich odpowiedników (por. wykres 1). Według opinii klien-
tów handlu detalicznego województwa podkarpackiego, placówki handlowe funkcjonu-
jące na wsi dysponowały węższym asortymentem niż ich miejska konkurencja. Pogląd 
taki w większym stopniu wyrażali mieszkańcy wsi (-1,49 pkt.) niż respondenci z miast  
(-1,36 pkt.). Większe przekonanie co do uboższego asortymentu w sklepach wiejskich wy-
kazywali również mężczyźni (-1,52 pkt.) niż kobiety (-1,37 pkt.). Dostrzeżono także, że 
w ocenie porównawczej szerokości asortymentu placówek wiejskich najmłodsi i najstarsi 
klienci deklarowali mniejszą dezaprobatę niż badani w wieku: 26-50 lat. Najgorzej oceniali 
szerokość asortymentu sklepów wiejskich respondenci z wyższym wykształceniem (-1,69 pkt.). 
Co istotne, w miarę wzrostu liczebności rodziny klientów rosło przekonanie o węższym 
asortymencie placówek wiejskich w porównaniu ze sklepami miejskimi. Ponadto, relatyw-
nie mniej krytyczni w ocenie szerokości asortymentu placówek funkcjonujących na wsi byli 
bogatsi respondenci, którzy na miejsce zakupu wybierali taki sklep, który w pełni zaspokajał 
ich oczekiwania bez względu na jego lokalizację.

Poddając ocenie zakres asortymentowy podmiotów handlowych należy uwzględnić także 
dostępność w ofercie sklepów produktów markowych. Marka łączy w sobie pakiet korzyści 
dla konsumenta, który obejmuje: identyfikację produktu lub firmy, ułatwioną orientację na 
rynku, ocenę wartości nowego produktu, gwarancję pochodzenia i autentyczności oraz ja-
kości. Marka upraszcza decyzje i zmniejsza ryzyko zakupu. Umożliwia ponadto budowanie 
wizerunku i manifestowanie stylu życia użytkownika zwiększając satysfakcję z posiadania 
i użytkowania produktu (Matysik-Pejas 2007, s. 131-132; Zbolarski 2000, s. 31). W przy-
padku artykułów żywnościowych 50,46% osób zawsze kupuje produkty tej samej marki, 
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18,52% różnych marek, a dla 31,02% marka nie jest kryterium decydującym o zakupie. 
W przypadku artykułów nieżywnościowych natomiast 22,69% nabywa produkty tej samej 
marki, 53,7% produkty różnych marek, a dla 23,61% marka nie ma znaczenia przy wyborze 
(Michałowska 2010, s. 74-75).

Według kryterium dostępności markowych produktów sklepy działające na obszarach 
wiejskich w ocenie porównawczej ponownie wypadły gorzej niż ich miejska konkurencja 

Wykres 1 
Oceny dysproporcji w szerokości asortymentu sklepów funkcjonujących w miastach 
i na wsi

1,44-

1,48-

1,29-

1,33-

1,43-

1,25-

1,43-

1,36-

1,49-

1,37-

1,52-

1,73-

1,62-

1,69-

1,21-

1,48-

1,25-

1,69-

1,43-

1,37-

1,24-

1,30-

-2,00 -1,80 -1,60 -1,40 -1,20 -1,00 -0,80 -0,60 -0,40 -0,20 0,00

Ogółem

Miasto

Wieś

Kobieta

Mężczyzna

15 - 25 lat

26 - 35 lat

36 - 50 lat

Powyżej 50 lat

Podstawowe

Zawodowe

Średnie

Wyższe

1 osobowa

2 osobowa

3-5 osobowa

6 i więcej

do 600 zł

601-1000 zł

1001-1500 zł

1501-2500 zł

pow. 2500zł

*Obliczono jako średnią ze skali wskazań, gdzie asortyment sklepów wiejskich względem ich miejskich odpo-
wiedników oceniono jako: -3 zdecydowanie węższy, -2 węższy, -1 nieznacznie węższy, 0 taki sam, 1 nieznacznie 
szerszy, 2 szerszy, 3 zdecydowanie szerszy.
Źródło: obliczenia na podstawie wyników badań własnych.
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(por. wykres 2). Oferowanie produktów nieznanych marek przez sklepy wiejskie było trakto-
wane mniej przychylnie przez samych mieszkańców wsi (-0,53 pkt.) aniżeli miast (-0,45 pkt.). 
Mężczyźni w jedynie nieznacznie większym stopniu od kobiet odczuwali brak możliwości 
zakupu markowych produktów w placówkach wiejskich. Podobnie klienci w wieku 26-50 
lat, w porównaniu z najmłodszymi i najstarszymi respondentami wyraźniej dostrzegali brak 
produktów znanych marek w placówkach wiejskich. Respondenci najwyżej wykształceni 
byli najbardziej przekonani, że sklepy wiejskie oferują produkty niemarkowe (-0,63 pkt.), 
w przeciwieństwie do nabywców z podstawowym wykształceniem, których oceny złożyły 

Wykres 2 
Dysproporcje w dostępie do towarów markowych w miastach i na wsi

0,36-

0,64-

0,28-

0,52-

0,63-

0,46-

0,52-

0,12-

0,47-

0,70-

0,71-

0,50-

0,49-

0,53-

0,45-

0,49-

0,35-

0,44-

0,47-

0,59-

0,53-

0,46-

-0,80 -0,70 -0,60 -0,50 -0,40 -0,30 -0,20 -0,10 0,00

Ogółem

Miasto

Wieś

Kobieta

Mężczyzna

15 - 25 lat

26 - 35 lat

36 - 50 lat

Powyżej 50 lat

Podstawowe

Zawodowe

Średnie

Wyższe

1 osobowa

2 osobowa

3-5 osobowa

6 i więcej

do 600 zł

601-1000 zł

1001-1500 zł

1501-2500 zł

pow. 2500zł

*Obliczono jako średnią ze skali wskazań, gdzie dostępność do produktów renomowanych marek w sklepach 
wiejskich względem ich miejskich odpowiedników oceniono jako: -3 zdecydowanie niższą, -2 niższą, -1 nie-
znacznie niższą, 0 taką samą, 1 nieznacznie wyższą, 2 wyższą, 3 zdecydowanie wyższą.
Źródło: jak w wykresie 1.
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się na średnią -0,12 pkt., co sugeruje, że nabywali oni podobne produkty zarówno w mieście, 
jak i na wsi. Należy zauważyć, że klienci stanowiący jednoosobowe gospodarstwa domowe 
(-0,64 pkt.), a także osoby z dochodami powyżej 2500 zł (-0,59 pkt.) w największym stopniu 
wyrażały dezaprobatę dla niskiej dostępności produktów markowych w sklepach wiejskich.

W celu pogłębienia analizy i weryfikacji istotności statystycznej wyciąganych wniosków 
wykorzystano procedurę testu χ2. Ustalone wartości parametru funkcji testowej przy pozio-
mie α = 0,05 pozwalają stwierdzić istnienie statystycznie istotnego zróżnicowania w klienc-
kich ocenach dopasowania asortymentu sklepów do potrzeb nabywców według miejsca 
zamieszkania respondentów. Pozostałe kryteria klasyfikacyjne, tj. płeć, wiek, wykształce-
nie, liczebność rodziny czy dochód różnicowały poglądy klientów w zakresie dostosowa-
nia asortymentowego w zdecydowanie mniejszym stopniu, a uzyskane wyniki testowania 
pomimo różnic opisowych, nie pozwalają wyciągnąć wniosku o ich istotności statystycznej 
na poziomie α = 0,05. Ustalenie to pozwala zweryfikować tezę, że miejsce zamieszkania, 
wśród przyjętych kryteriów klasyfikacyjnych, jest czynnikiem w największym stopniu róż-
nicującym opinie nabywców w kontekście dopasowania do potrzeb asortymentu w sklepach 
na terenie ich zamieszkania. Pośrednio potwierdza to również tezę o dysproporcjach asorty-
mentowych w placówkach handlu detalicznego funkcjonujących na wsi i w mieście.

Podsumowanie

Wnioskowanie o niekorzystnych poziomach cen i jakości towarów kojarzonych w więk-
szym stopniu z placówkami wiejskimi2 w połączeniu z bardziej krytycznymi ocenami w od-
niesieniu zarówno do szerokości asortymentu, jak i ograniczonej dostępności produktów 
renomowanych marek w sklepach na wsi zwraca uwagę na zapóźnienia rozwojowe podmio-
tów handlowych podejmujących działalność na obszarach wiejskich w porównaniu z ich 
miejską konkurencją. Odnotowano ponadto wyższy poziom klienckiej krytyki odnoszącej 
się do szerokości asortymentu niż do dostępności produktów znanych marek. Podobnie oce-
na dopasowania asortymentu do oczekiwań nabywców potwierdza spostrzeżenie o znacznie 
gorszym zaspokojeniu potrzeb mieszkańców z terenów wiejskich. Obserwowane procesy 
konwergencji struktur handlu detalicznego na obszarach o różnym stopniu zurbanizowania 
wyrażane ilościowo nie znajdują zatem potwierdzenia w podobieństwie poziomu jakościo-
wego usług w zakresie transformacji masy produkcyjnej na asortyment handlowy ocenia-
nych przez klientów.
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Disparities in the Level of Retail Offer in Podkarpackie Voivodeship
Part II. Evaluation of Assortment Range in Retail Outlets

Summary 

The study constitutes the second part from a papers cycle dealing with problems 
of disparities in retail offer for citizens from urban and rural areas in the Subcar-
pathian region. In this part, customers’ preferences concerning range of assortment 
were presented. There was also verified a level of consistency of the assortment 
available in retail outlets in a place of customers’ living with their needs. There was 
taken an assumption of an essentially higher dissatisfaction concerning consistency 
of the assortment with needs of customers from rural areas. To deepen the analysis 
a lot of additional classifying criteria were used in the study, assuming however that 
place of living is a factor differentiating the customers’ opinions on assortment to 
the highest extent. Additionally, a comparative customers analysis concerned dif-
ferences in a range of assortment and accessibility of products of respected brands 
in shops in rural and urban areas. Conclusions in the paper are based on the author’s 
research realised in 2012-2013 with participation of 331 customers of retail trade 
who lived in Podkarpackie Voivodeship.

Key words: retail trade, regional disparities, assortment, branded goods, custom-
ers’ opinions.
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Диспропорции в уровне торгового предложения в Подкарпатском 
воеводстве
Часть II. Оценка ассортиментного диапазона заведений розничной 
торговли

Резюме 

Статья – вторая из цикла разработок, касающихся проблематики диспро-
порций в торговом предложении для жителей городов и сел Подкарпатского 
воеводства. В этой части представили предпочтения покупателей, касающи-
еся ассортиментного диапазона. Кроме того верификации подвергли степень 
согласованности ассортимента, доступного в заведениях розничной торговли 
по месту жительства потребителей, с потребностями клиентов сельской мест-
ности. Для углубления анализа в разработке использовали дополнительно ряд 
других классификационных критериев, предполагая при этом, что местожи-
тельство все-таки является фактором, в наибольшей степени дифференциру-
ющим мнения покупателей в этом отношении. Дополнительно сопоставитель-
ным анализом клиентов охватили дифференциацию ширины ассортимента  
и доступности продуктов известных марок в магазинах на селе и в городе. 
Выводы, к которым пришли в статье, основываются на результатах собствен-
ных исследований, осуществленных на рубеже 2012 и 2013 гг. с участием 331 
клиента розничной торговли, проживающего в Подкарпатском воеводстве.

Ключевые слова: розничная торговля, региональные диспропорции, ассор-
тимент, марочные товары, мнения клиентов.
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