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Cele i wybrane preferencje konsumenckie związane z zakupami 
w centrach handlowych

Streszczenie

Celem rozważań jest zaprezentowanie wybranych wyników badania stosunku 
konsumentów do zakupów w centrach handlowych. Przedstawiona została (prowa-
dzona z konsumenckiego punktu widzenia) ocena istotności celów odwiedzin tego 
typu placówek oraz analiza wybranych zagadnień reprezentujących preferowany 
przez konsumenta sposób dokonywania transakcji. 

Badanie ankietowe, przeprowadzone na próbie 1375 respondentów, wskazało 
między innymi na silne zróżnicowanie badanych, zarówno pod względem celów 
odwiedzin rozważanych placówek, jak również stosunku do tego typu zakupów. 
Wykazano, iż podstawowym celem wizyt w centrum handlowym są wyłącznie 
zakupy odzieży, podczas gdy pozostałe możliwe przyczyny wydają się mieć zna-
czenie drugorzędne, które jest dodatkowo wysoce zmienne wśród różnych grup 
ankietowanych. Artykuł ma charakter badawczy.

Słowa kluczowe: centra handlowe, zachowanie konsumenta, cele, preferencje kon-
sumenckie.

Kody JEL: M30

Wstęp

Przez ostatnie dziesięciolecie – dekadę obecności Polski w Unii Europejskiej – tak 
naukowcy, jak i praktycy biznesowi byli świadkami rozlicznych zmian i nowych tren-
dów profilujących i warunkujących zachowanie polskiego konsumenta. Homogenizacja 
i globalizacja konsumpcji (Kieżel 2010), ale również procesy im przeciwne ‒ pogłę-
biająca się propagacja postaw konsumpcjonistycznych (Mróz 2009), czy chociażby 
powstanie i rozwój społeczeństwa informacyjnego stworzyły warunki dla zaistnienia 
nowych kategorii nabywców, wymagających, posiadających wiedzę o rynku i produk-
tach, szukających w samych zakupach nie tylko sposobu zaspokojenia potrzeb, ale także 
źródła przyjemności.

Równocześnie z przedstawionymi trendami, poniekąd w ich konsekwencji, w okresie 
tym można było zaobserwować niezwykle dynamiczne zmiany w preferencjach konsumen-
tów, między innymi odnośnie do miejsca i sposobu dokonywania zakupu produktów. Do ich 
skutków zaliczyć należy przede wszystkim szybki rozwój handlu elektronicznego, ale także 
ciągle rosnącą popularność centrów handlowych, której efektem jest powstawanie licznych, 
nowych obiektów.
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Na tle tych zmian pojawia się pytanie o rolę i cele odwiedzin centrum handlowego, 
szczególnie w kontekście tendencji do łączenia zachowań nabywczych z różnymi forma-
mi wypoczynku, spędzania wolnego czasu oraz integracji społecznej, omawianej zarówno 
w zagranicznej (Dixon 2005; Howard 2007), jak i krajowej (Grzesiuk 2013) literaturze. Czy 
faktycznie polski konsument chętnie udaje się na popularny w innych częściach Europy  
leisure shopping, traktując pobyt w centrum handlowym jako doskonałą okazję do spędze-
nia czasu ze znajomymi lub rodziną, nie tylko dokonując zakupów, ale i korzystając z usług 
rozrywkowych oraz gastronomicznych? Czy raczej wykazuje podejście bardziej pragma-
tyczne, koncentrując się na nabywaniu, traktując natomiast pozostałe dostępne usługi, jako 
wartość dodatkową, mile widzianą, ale i nie do końca niezbędną z punktu widzenia celów 
stawianych przed wizytą w centrum handlowym?

Zagadnienia te są istotne nie tylko z perspektywy poznawczej, ale również 
z praktycznego, biznesowego punktu widzenia. Dynamiczny rozwój omawianego sekto-
ra handlu, skutkujący postępującą intensyfikacją procesów konkurowania, stawia przed 
uczestnikami rynku wiele pytań dotyczących lepszego kształtowania i dostosowywania 
oferty do oczekiwań potencjalnych nabywców. Ocena celów i preferencji konsumentów 
związanych z zakupami w centrach handlowych może stać się dogodną podstawą do ana-
lizy i ewentualnej modyfikacji oferowanych w ich obrębie usług i dostarczanych przez nie 
wartości.

Metoda badania

Ewaluacja celów i wybranych preferencji w zakresie odwiedzin w centrach handlowych 
stała się elementem szerszego projektu badawczego, dotyczącego satysfakcji i motywacji 
pracowników oraz zadowolenia i lojalności klientów wybranych podmiotów rynku. 

Badanie, przy wykorzystaniu kwestionariusza ankiety przeprowadzono w okresie od 
maja do czerwca 2013 roku. W badaniu wzięło udział 1375 respondentów, dobranych w spo-
sób kwotowy (Churchill 2002) spośród klientów odwiedzających wszystkie centra handlo-
we zlokalizowane na terenie miasta Lublina. Liczebność kwot wyznaczona została w sposób 
zapewniający odzwierciedlenie w próbie struktury populacji, z punktu widzenia kryterium 
płci oraz przedziału wiekowego.

Istotność różnych, możliwych celów odwiedzin centrum handlowego oceniona zosta-
ła przy wykorzystaniu pytania, w którym respondenci poproszeni zostali o ocenę, w ska-
li dziesięciostopniowej, dwunastu aktywności możliwych do podjęcia na terenie centrum. 
Uwzględniały one: zakup odzieży i obuwia, zakup kosmetyków, zakup elektroniki i AGD, 
zakup biżuterii, zakup prasy lub książek, zakup artykułów spożywczych, zakup artykułów 
wyposażenia wnętrz, korzystanie z usług rozrywkowych, korzystanie z usług gastronomicz-
nych, korzystanie z oferty sieci komórkowych, udział w organizowanych imprezach oraz 
korzystanie z punktów usługowych.

Poddane badaniu wybrane preferencje konsumenckie związane z zakupami w centrach 
handlowych uwzględniały natomiast: a) skłonność do odwiedzania wszystkich poten-
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cjalnie interesujących sklepów, bądź koncentrację na sklepach konkretnych, wcześniej 
ustalonych, b) zakupy wyłącznie zaplanowanych produktów, bądź dopuszczanie możliwo-
ści nabycia produktów wcześniej niezaplanowanych, c) koncentrację na ograniczonym, 
uprzednio zdefiniowanym zakresie marek, bądź skłonność do zakupu produktów różnych 
producentów, także tych wcześniej nierozważanych, d)preferencje odnośnie do uczest-
nictwa innych osób w zakupach oraz e) ocenę własnego stosunku do wizyty w centrum 
– traktowanie jej jako formy spędzania wolnego czasu, bądź jej odbiór wyłącznie w kate-
goriach zakupowych.

Każda z wymienionych zmiennych przedstawiona została respondentowi w pytaniu z ze-
stawem sześciopunktowych (a więc wymuszających) skal semantycznych (Kaczmarczyk 
2003).

Cele odwiedzin Centrów Handlowych

Pierwszą częścią prowadzonej analizy stała się weryfikacja znaczenia kolejnych, moż-
liwych celów odwiedzin centrum handlowego. Wartości średnie, obliczone dla całej grupy 
respondentów przedstawione zostały na wykresie 1.

W prowadzonym badaniu, jako najczęstszy cel respondenci wskazali zakup odzieży, 
w przypadku którego średnia ocena istotności sięgnęła wartości 7,01, przy dziesięciostop-
niowej skali pomiaru. Pozostałe, możliwe przyczyny uzyskały znacząco niższe wartości 
średnie, dla zakupu kosmetyków wyniosła ona 5,62, korzystania z usług rozrywkowych 
– 5,21, zaś zakupów żywności i artykułów spożywczych oraz korzystania z usług gastro-
nomicznych odpowiednio 4,89 oraz 4,87. Jako cele najrzadsze i najmniej istotne wskazane 
były: korzystanie z punktów usługowych (2,96), udział w imprezach (3,06) oraz zakup elek-
troniki i AGD (3,16).

Równocześnie podkreślić należy wysokie i bardzo wysokie wartości odchylenia standar-
dowego, obliczonego dla kolejnych, możliwych celów odwiedzin centrum. Jego najniższy 
poziom zaobserwowany został w przypadku celu najistotniejszego, zakupów odzieży (2,36) 
oraz celów najmniej istotnych (korzystanie z punktów usługowych – 2,56, udział w impre-
zach – 2,57). W pozostałych przypadkach oscyluje ono wokół lub przekracza wartość 2,70, 
co wskazuje na silne zróżnicowanie znaczeń przypisywanych badanym celom wśród ko-
lejnych respondentów, stanowiąc jednocześnie przesłankę do poszukiwania prawidłowości 
w tym zakresie. Biorąc pod uwagę wielkość omawianego współczynnika, można równocze-
śnie postawić hipotezę, iż hierarchia istotności kolejnych celów nie jest podobna w przypad-
ku wszystkich konsumentów.

Do interesujących wniosków prowadzi także porównanie istotności kolejnych, badanych 
celów odwiedzin centrum handlowego wśród kobiet i mężczyzn. Największe różnice, jak 
można było się spodziewać, zaobserwowano w przypadku zakupów kosmetyków (średnia 
ocena wśród kobiet – 6,26, wśród mężczyzn – 4,54) oraz zakupów biżuterii, w przypadku 
których średnia ocena kobiet sięgnęła wartości 4,51, zaś wśród mężczyzn – 3,23.
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Wykres 1
Istotność celów odwiedzin Centrum Handlowego

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.

Wykres 2
Istotność celów odwiedzin Centrum Handlowego wg płci respondenta

Źródło: jak w wykresie 1.
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Nieco mniejsze, chociaż nadal zauważalne rozbieżności dotyczą znaczenia zakupów 
odzieży, których istotność kobiety oceniły średnio na poziomie 7,32, zaś mężczyźni ‒ 6,52, 
zakupów prasy i książek (kobiety – 4,65, mężczyźni – 4,24), jak również zakupów elektroni-
ki oraz artykułów gospodarstwa domowego, w tym przypadku ocenianych przez mężczyzn 
nieznacznie wyżej (3,58), zaś przez kobiety – niżej (2,89). Pozostałe cele ocenione zostały 
względnie porównywalnie – różnica wartości średnich obliczonych dla obu płci nie przekra-
czała poziomu 0,30.

Na koniec należy również podkreślić, iż kobiety zwykle przyznawały kolejnym celom nie-
znacznie większą istotność, niż miało to miejsce w przypadku mężczyzn – średnia różnica mię-
dzy ocenami wyniosła w tym przypadku 0,31. Prawidłowość ta być może pozostaje w związku 
z faktem, iż kobiety odwiedzają Centra Handlowe wyraźnie częściej niż mężczyźni.

Wybrane preferencje w zakresie zakupów w Centrum Handlowym

Kolejnym obszarem prowadzonej analizy stała się ocena wybranych preferencji repre-
zentujących stosunek badanego do odwiedzin oraz zakupów dokonywanych w centrum han-
dlowym.

Rozważając grupę wszystkich respondentów łącznie (por. wykres 3) w pierwszej kolej-
ności stwierdzić należy, iż większość z nich skłania się ku opinii, iż wizyta w centrum do-

Wykres 3
Wybrane preferencje w zakresie zakupów w Centrum Handlowym

Źródło: jak w wykresie 1.
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konywana jest raczej w celu stricte zakupowym, w mniejszym stopniu jest natomiast formą 
spędzania wolnego czasu – wartość średnia odpowiedzi uzyskanych dla tej pary stwierdzeń 
wyniosła 2,84. Respondenci ponadto wskazywali na skłonność do odwiedzania centrum wraz 
z rodziną lub znajomymi (2,84) oraz dokonywanie zakupów wyłącznie zaplanowanych pro-
duktów (2,94). Nieco mniej jednoznaczne deklaracje dotyczyły wizyt wyłącznie w wybranych 
wcześniej sklepach – tutaj ocena średnia wyniosła 3,31, zbliżając się tym samym do środka 
skali oraz skłonności do nabywania różnych, nie tylko wcześniej wybranych marek (3,79).

Dodatkowych wniosków dostarcza ocena odchylenia standardowego (na wykresie po-
minięte z przyczyn redakcyjnych), obliczonego dla ocen każdej z badanych zmiennych. 
Podobnie jak w przypadku celów odwiedzin, osiąga ono względnie wysokie wartości (po-
wyżej 1,45), świadcząc o silnie zróżnicowanym stosunku badanych do zakupów. Najwyższa 
wartość (1,88) wykazana została w przypadku pytania o odwiedzanie sklepów wyłącznie 
wybranych bądź wszystkich interesujących, co świadczyć może wręcz o polaryzacji respon-
dentów – istnieniu dwóch wyraźnych grup preferujących przeciwstawne podejścia, z nie-
wielką ilością osób bez jasno sprecyzowanej opinii.

Pewne różnice w nasileniu badanych zmiennych zaobserwować można zarówno przy 
rozdzieleniu respondentów według kryterium płci (por. wykres 4), jak również wieku (por. 
wykres 5). W pierwszym przypadku dotyczą one po pierwsze stosunku do wyboru marki, 
w obrębie którego kobiety w wiele większym zakresie niż mężczyźni są skłonne dopuszczać 
zakup różnych, nie koniecznie z góry określonych marek (średnie ocen odpowiednio 4,03 

Wykres 4
Wybrane preferencje w zakresie zakupów w Centrum Handlowym wg płci badanego

Źródło: jak w wykresie 1.
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i 3,38). Biorąc pod uwagę kryterium płci, różnice można wskazać także przy skłonności do 
planowania zakupów, do czego bardziej skłonni są mężczyźni (średnie ocen odpowiednio 
2,62 i 3,14) oraz odwiedzania wyłącznie zaplanowanych z góry sklepów, co także wydaję 
się być domeną mężczyzn (średnie odpowiednio 3,02 i 3,50).

Analizując odpowiedzi respondentów rozdzielone według kryterium wieku, w pierwszej 
kolejności należy zwrócić uwagę na odpowiedzi grupy osób do 18. roku życia, które znaczą-
co odbiegają od wartości średnich dla pozostałych kategorii wiekowych. Różnica w szcze-
gólności dotyczy skłonności do odwiedzin Centrum Handlowego w towarzystwie, która jest 
znacząco wyższa wśród omawianych badanych (średnia ocen 2,26) niż w pozostałych gru-
pach (średnie w przedziale 2,81-3,01). Osoby najmłodsze także w wyraźnie większym stop-
niu traktują pobyt w Centrach jako formę spędzania wolnego czasu, są także mniej skłonne 
do dokonywania zaplanowanych zakupów.

Na podstawie uzyskanych wyników można także zauważyć, że wspomniany już wcze-
śniej charakter motywacji do odwiedzin Centrum (opisany w przestrzeni: zakupy – spędza-
nie wolnego czasu) wydaje się pozostawać w korelacji z wiekiem – wraz z jego wzrostem 
respondenci podchodzą do zakupów coraz bardziej pragmatycznie, co jest zgodne z wynika-
mi innych badań, dotyczących tego zagadnienia (Martin, Turley 2004).

W przypadku stosunku do planowanych zakupów oraz skłonności do odwiedzania 
Centrów w towarzystwie rodziny lub znajomych opinie pozostałych (bez osób do 18. roku 
życia) grup wiekowych są zbliżone.

Wykres 5
Wybrane preferencje w zakresie zakupów w Centrum Handlowym wg wieku badanego

Źródło: jak w wykresie 1.
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Podsumowanie

Pozyskany materiał empiryczny umożliwia sformułowanie dwóch interesujących wnio-
sków dotyczących centrów handlowych oraz odwiedzających ich klientów.

W pierwszej kolejności należy stwierdzić, iż mimo szerokiej oferty, uwzględniającej 
między innymi usługi gastronomiczne czy rozrywkowe, zakupy odzieży pozostają pod-
stawowym, najczęstszym i wspólnym dla różnych konsumentów celem wizyty w centrum 
handlowym. Pozostałe cele, być może z wyjątkiem zakupu kosmetyków oraz korzystania 
z usług rozrywkowych, wydają się mieć znaczenie drugorzędne, biorąc pod uwagę wyso-
kość odchylenia standardowego – także bardzo różne wśród różnych konsumentów.

Spostrzeżenie to wiąże się z drugim, płynącym z badań wnioskiem, dotyczącym traktowa-
nia odwiedzin w centrum handlowym jako formy spędzania wolnego czasu. Przeanalizowane 
preferencje prowadzą do wniosku, iż konsumenci, oprócz tych najmłodszych, posiadają 
dość pragmatyczne podejście do zakupów i nie traktują odwiedzin w centrum jako formy 
odpoczynku czy hobby. Pobyt w centrum ma zwykle wymiar stricte zakupowy, co w pewien 
sposób wpisuje się w prezentowane wcześniej wnioski dotyczące możliwych celów wizyty, 
pozostaje natomiast w pewnej opozycji do trendów obserwowanych w Europie Zachodniej 
oraz Stanach Zjednoczonych (Sit, Merrilees, Birch2003), ale także do podejścia do centrum 
handlowego, jako do produktu o charakterze handlowo-usługowym (Knecht-Tarczewska 
2011). Nie neguje to naturalnie możliwości czerpania przyjemności z, czy też traktowania 
jako formy spędzania wolnego czasu samego procesu zakupowego.

Przedstawione badanie jest częścią projektu sfinansowanego ze środków Narodowego 
Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2011/03/D/HS4/04311.
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Purposes and Some Consumers’ Preferences Connected  
with Purchases at Shopping Centres

Summary

An aim of considerations is to present some findings of the research of consum-
ers’ attitudes towards purchases at shopping centres. There is presented (carried 
out from the consumer’s point of view) assessment of the relevance of purposes of 
visits to such outlets as well as an analysis of the selected issues representing the 
preferred by the consumer way of carrying out transactions. 

The survey, carried out on the sample of 1375 respondents, indicated, inter alia, the 
strong differentiation of the respondents, both in terms of the purposes of visiting the 
outlets in question and attitude to such shopping. The author exhibited that the basic pur-
pose of visits to the shopping centre is exclusively purchasing of apparels, whereas other 
possible reasons seem to be of minor importance which is additionally highly volatile 
among various groups of respondents. The article is of the research nature.

Key words: shopping centres, consumer’s behaviour, purposes, consumers’ prefer-
ences.

JEL codes: M30

Цели и избранные потребительские предпочтения, связанные  
с покупками в торговых центрах

Резюме

Цель рассуждений – представить избранные результаты изучения отноше-
ния потребителей к покупкам в торговых центрах. Представили (осуществ-
ляемую с потребительской точки зрения) оценку существенности целей по-
сещения таких заведений и анализ избранных вопросов, представляющих 
предпочитаемый потребителем способ осуществления сделок. 

Опрос, проведенный на выборке 1375 респондентов, указал, в частности, 
сильную дифференциацию обследуемых как с точки зрения целей посещения 
обсуждаемых объектов, так и отношения к такого рода покупкам. Выявили, что 
основная цель посещения торгового центра – исключительно покупка одежды, 
тогда как остальные возможные причины, как представляется, имеют второсте-
пенное значение, которое к тому же в высокой степени изменяется в разных 
группах опрашиваемых лиц. Статья имеет исследовательский характер.

Ключевые слова: торговые центры, поведение потребителя, цели, потреби-
тельские предпочтения.
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