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Turystyka zakupowa – istota i uwarunkowania jej rozwoju

Streszczenie

Celem rozważań jest zaprezentowanie istoty turystyki zakupowej, przedstawie-
nie uwarunkowań jej rozwoju, zwrócenie szczególnej uwagi na jej rdzeń, tj. centra 
handlowe, a ponadto na determinanty uczestnictwa w turystyce zakupowej, pozwa-
lające na scharakteryzowanie przeciętnego turysty zakupowego. Realizacji celu 
posłużyła kwerenda literatury przedmiotu, a do identyfikacji determinant uczest-
nictwa w turystyce zakupowej wykorzystane zostały wyniki badań bezpośrednich. 
Posługując się dwumianowym modelem logitowym przedstawiono profil prze-
ciętnego turysty zakupowego, którym okazała się być kobieta w młodym wieku 
(poniżej 45 lat), posiadająca co najmniej wykształcenie średnie, osiągająca bardzo 
korzystną sytuację finansową. W podsumowaniu artykułu nawiązano do realizacji 
celu oraz wyznaczono kierunki dalszych badań. Artykuł ma charakter badawczy. 

Słowa kluczowe: motywy w turystyce, turystyka zakupowa, centra handlowe, uwa-
runkowania rozwoju turystyki.

Kody JEL: C42, D12, O43

Wstęp

We współczesnych czasach bardzo rozwiniętej turystyki, ludzie podróżują z różnych po-
wodów. Wśród nich szczególne, a ostatnio znaczące, miejsce zajmują zakupy. Nie ulega 
wątpliwości, że przyczyniły się do tego różne okoliczności, m.in. dynamiczny rozwój gale-
rii handlowych, obserwowany także w Polsce. Należy podkreślić, że rozkwit tego rodzaju 
placówek, jak i ułatwienia w migracjach turystycznych zyskały na znaczeniu m.in. dzięki 
procesom integracyjnym. Przystąpienie w 2004 roku wielu krajów, w tym Polski, do Unii 
Europejskiej wykreowało nowe warunki, w których przyszło funkcjonować wszystkim pod-
miotom rynkowym, również konsumentom-turystom. Swoboda przemieszczania się między 
krajami, coraz lepsza sytuacja ekonomiczna podróżujących, niejednokrotnie chęć naślado-
wania stylów życia innych konsumentów, poskutkowała wzmożoną aktywnością turystycz-
ną, motywowaną także chęcią robienia zakupów. 

Celem rozważań jest zaprezentowanie istoty turystyki zakupowej, przedstawienie uwa-
runkowań jej rozwoju, zwrócenie szczególnej uwagi na jej rdzeń, tj. centra handlowe, a po-
nadto na determinanty uczestnictwa w turystyce zakupowej, pozwalające na scharaktery-
zowanie przeciętnego turysty zakupowego. Realizacji celu posłużyła kwerenda literatury 
przedmiotu, a do identyfikacji determinant uczestnictwa w turystyce zakupowej wykorzy-
stane zostały wyniki badań bezpośrednich przeprowadzonych wśród mieszkańców Nowego 
Sącza w październiku 2013 roku. 
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Zakupy jako motyw wyjazdów turystycznych, czyli istota turystyki 
zakupowej

W literaturze prezentowane są różnorodne klasyfikacje motywacji turystycznych. 
Wśród nich wymienia się m.in. typologię J. Cromptona (1979), V.T.C. Middletona (1996), 
Pearce i Lee (2005), C. Ryana i I. Glendona (1998). Wart odnotowania jest również po-
dział motywów turystycznych zaproponowany m.in. przez C. Goossensa (2000) czy  
K. Chona (1990). Pogrupowali oni motywy na motywy push, tj. skłaniające (popychające) 
do podróży oraz motywy pull, tj. przyciągające do miejsc recepcji turystycznych. Pierwsze 
z nich opierają się na klasyfikacji potrzeb Maslowa, drugie – na atrakcjach miejsca docelo-
wego podróży (por. schemat 1). W grupie motywacji push wyodrębnia się siedem podsta-
wowych potrzeb człowieka, natomiast zbiór motywów pull tworzą, najogólniej rzecz biorąc, 
atrakcje turystyczne miejsca recepcji, takie jak: krajobraz, klimat, kultura, infrastruktura 
turystyczna, ale również bieżące decyzje obszaru recepcji turystycznej, jak polityka promo-
cji regionu, cen w regionie itd. Należy podkreślić, że wśród atrakcji obszaru recepcji tury-
stycznej przyciągających turystów, literatura zwraca uwagę również na obiekty handlowe 
(Hanqin, Lam 1999; Oh i in. 1995; Swanson, Horridge 2006), które same w sobie wyzwala-
ją motyw podróży do danego miejsca dając podstawę wyodrębnienia turystyki zakupowej, 
bądź stanowią element komplementarny w stosunku do pozostałych, stanowiących o danym 
produkcie turystycznym nabywanym przez konsumenta-turystę.

Istnieją nierozstrzygnięte spory na temat siły oddziaływania ww. grup motywów. Znane 
są poglądy mówiące, że np. wśród osób zwiedzających dominują czynniki wypychające, 
a nie przyciągające (Richards 2002). Z drugiej strony pojawia się stanowisko potwierdza-
jące, że największe znaczenie w turystyce mają czynniki pull (Kaczor, Zamelska 2000). 
Niejako godzącym obie racje jest przekonanie C. Goossensa. Czynniki push, jego zdaniem, 
wyjaśniają pragnienia związane z wyjazdem, podczas gdy czynniki pull tłumaczą wybór 
celu (destynacji) podróży (Goossens 2000). 

Schemat 1
Motywacje podróży turystycznych

Uwaga: ORT – obszar recepcji turystycznej
Źródło: zmodyfikowany rysunek Lubbe (1998, s. 25).
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Warto zastanowić się czy czynniki wpływające na chęć robienia zakupów, jako motyw 
podróży, mają charakter push czy pull. Wcześniej należałoby zdefiniować samą kategorię 
turystyki zakupowej. Pod tym pojęciem Instytut Turystyki rozumie wszelkie podróże, któ-
rych celem są zakupy na potrzeby własne. B. Hołderna-Mielcarek i K. Majchrzak (2007) 
doprecyzowują to określenie tłumacząc, że z zakupów tych wyłączone są zakupy, związane 
z zaspokojeniem popytu turystycznego. 

Przechodząc do motywów uczestnictwa w turystyce zakupowej należy zwrócić uwa-
gę na klasyfikację Taubera (1972), który rozróżnia w tym względzie motywy osobiste 
(np. oderwanie się od codzienności) i społeczne (np. nawiązywanie znajomości z ludź-
mi o podobnych zainteresowaniach, przyjemność w prowadzeniu negocjacji cenowych). 
Osobiste motywy wyodrębnione przez Taubera znalazły swoje odzwierciedlenie w typologii 
hedonistycznych motywów zakupowych Arnolda i Reynoldsa (2003). Wśród nich autorzy 
wskazują na: poszukiwanie inspiracji i przyjemności (shopping for stimulation), chęć bycia 
z innymi (social shopping), ulgę w stresie; „lek” na stres (gratification shopping for stress 
relief), dostosowywanie się do trendów (moda na zakupy) [idea shopping (to keep up with 
the trends)], czynienie z zakupów przyjemności innym [role shopping (pleasure of shop-
ping for others)], okazje zakupowe [value shopping (shopping for sales or bargains)]. Inną 
klasyfikację motywów uczestnictwa w turystyce zakupowej zaproponował Timothy (2005). 
Wyodrębnił on motywy dotyczące: produktów (mogą to być np. produkty unikalne, wolno-
cłowe, tzw. duty-free), obszaru recepcji (miejsc charakterystycznych dla danych produktów, 
sklepów, butików itp.) oraz cen (np. tanie destynacje, destynacje, gdzie ceny są relatywnie 
niższe niż w miejscu zamieszkania turysty, destynacje bogate w miejsca do „polowania” na 
okazje cenowe). Mnogość przywołanych motywów podróżowania w celach zakupowych 
pozwala stwierdzić, że zarówno czynniki push, jak i pull stanowią bodźce do ujawniania się 
tego rodzaju migracji. Czynniki push wyraźnie zaznaczają się w typologii Taubera, pull – 
Timothego, a obie grupy ‒ w klasyfikacji Arnolda i Reynoldsa.

Motywy to jedno z wielu uwarunkowań rozwoju turystyki zakupowej; na inne autorka 
zwraca uwagę w dalszej części artykułu. 

Uwarunkowania rozwoju turystyki zakupowej – zarys problemu

O tym, że świat podlega „turystyfikacji”, nie trzeba nikogo przekonywać. Tego rodzaju 
sytuację wykreowało wiele okoliczności, a szczególną rolę przypisuje się rozwojowi trans-
portu. Jak pisze K. Podemski, od momentu pojawienia się masowego środka transportu, ja-
kim była kolej żelazna, „podróż stała się produktem na sprzedaż” (Podemski 2005, s. 16). Jej 
rolę wzmocniły istotne zmiany w transporcie powietrznym, a wejście na rynek lotniczych 
przewoźników niskobudżetowych doprowadziło do swego rodzaju rewolucji w tradycyjnym 
lotnictwie pasażerskim. Istotny udział w rozwoju turystyki przypisuje się również procesom 
integracyjnym. Przystąpienie do struktur unijnych sprawiło, że podróż stała się powszechnie 
dostępna (brak granic), produkty turystyczne do tej pory nieosiągalne stały się powszechnie 
dostępne, a do tego należy wspomnieć o bezpieczeństwie podróżowania w aspekcie ochrony 
prawnej, którą gwarantują przepisy unijne. 
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Odnosząc się jednak do turystyki zakupowej nie podlega dyskusji, że to głównie centra 
handlowe i ich oferta są tym, co czyni zadość chęci podróżowania w celach zakupowych. 
We współczesnych czasach konkurencja między tego rodzaju obiektami skutkuje wyszu-
kaną ich atrakcyjnością. Stają się one atutem każdej metropolii, aglomeracji. Współczesne 
galerie/centra handlowe, w których realizuje się turystyka zakupowa, to obiekty składają-
ce się z różnego rodzaju elementów tworzących multifunkcjonalne centra handlu i kultu-
ry (centra handlowo-usługowo-rozrywkowe). Poza najrozmaitszymi sklepami, placówki te 
oferują różnego typu punkty gastronomiczne, punkty usługowe, jak. np. zakłady fryzjerskie, 
obiekty rozrywkowe, np. kina, wydarzenia kulturalne i sportowe organizowane na terenie 
galerii, parkingi itp. „Z czasem centra te są przekształcane poprzez dodawanie nowych ele-
mentów tak, że w chwili obecnej funkcjonują na rynku tzw. centra piątej generacji. Centra te 
odzwierciedlają strukturę małego miasta, z punktami handlowo-usługowymi, biurami i ho-
telami” (Śmigielska 2011, s. 42)

Wykres 1
Liczba centrów handlowych w Polsce w latach 2008-2012

Źródło: dane Polskiej Rady Centrów Handlowych.

Zadaniem tego typu obiektów jest przyciągnięcie nie tylko mieszkańców, ale również 
turystów – dlatego też ich lokalizacja koncentruje się blisko dworców kolejowych, autobu-
sowych, metra, obwodnic miast. Galerie handlowe powstają również w centrach metropolii, 
przy czym, jak pisze A. Grzesiuk, tego typu obiekty muszą odróżniać się swoją funkcjonal-
nością od tych zlokalizowanych na obrzeżach. „W tym kontekście zabytkowe centra należy 
traktować jako megagalerię handlową, podnosząc jej prestiż poprzez lokowanie tam usług 
rzadkich, raczej z wyższych segmentów rynku” (Grzesiuk 2007, s. 272). Należy przy tym 
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podkreślić, że dynamiczny rozwój placówek handlowych i ich różnorodność przyczyniły się 
do wykreowania nowej nietypowej oferty „zwiedzania sklepów” – są już firmy oferujące 
wycieczki po sklepach (Grzesiuk 2013).

Zakupowa turystyka miejska, bo głównie o niej jest mowa1, staje się atrakcyjnym źró-
dłem zysków nie tylko dla placówek handlowych, ale również dla miasta. Turyści, tj. osoby, 
które korzystają z noclegu w miejscu recepcji turystycznej, oprócz wydatków w związku 
z zakupami na własne potrzeby, na ogół ponoszą wydatki na zaspokojenie innych potrzeb 
turystycznych (nocleg, usługi przewodnickie itd.), zasilając tym samym budżet miasta. Nie 
można zapomnieć także o wydatkach odwiedzających jednodniowych, którzy choć nie no-
cują w danej miejscowości, mogą korzystać z innych, niż handlowe, usług. Wobec takiej 
sytuacji nie budzi zdziwienia obserwowany w aglomeracjach zarówno mniejszych, jak 
i większych, wzrost liczby placówek handlowych. W Polsce odnotowuje się progres w tym 
względzie (por. wykres 1). Wg ekspertów Cushman & Wakefield, w 2014 roku najwięcej 
centrów handlowych przybędzie w dużych miastach oraz w miastach średniej wielkości. 
Prognozuje się, że w 2014 roku w Polsce otwartych zostanie 25 centrów handlowych o łącz-
nej powierzchni 520 000 m2 (Dobre perspektywy rozwoju …2014).

Rola zakupów jako motyw migracji turystycznych zyskuje na znaczeniu. Tego rodzaju 
podróżowanie w Polsce osiąga coraz większe rozmiary. Wg danych Instytutu Turystyki, 
o ile w 2009 roku zakupy jako motyw stanowiły 8% wszystkich przyjazdów do Polski, 
to już dwa lata później o 3 p.p. więcej. Spośród turystów zagranicznych przyjeżdżających 
do naszego kraju w celach zakupowych, największą frakcję reprezentują obywatele Rosji, 
Białorusi i Ukrainy. Deklarowany przez nich cel zakupowy w 2011 roku (33%), był aż 
o 13 p.p. większy niż w 2009 roku2. Polacy również podróżują poza granice kraju w celach 
zakupowych. Serwis FRU.PL3 w styczniu 2013 roku przeprowadził badania sondażowe, 
z których wynika, że coraz częściej samodzielnie organizujemy podróże do europejskich 
stolic wyprzedażowych; wyjazd na zakupy za granicę nie jest już ekstrawagancją. Wśród 
miast najchętniej odwiedzanych przez Polaków w celach zakupowych znalazły się: Londyn 
(22%), Paryż (16%), Mediolan (11%), Barcelona (9%) i Madryt (7%). Popularnym miej-
scem zakupów okazały się outlety i tzw. sieciówki na wyspach brytyjskich oraz luksusowe 
butiki i centra handlowe nad Sekwaną (Turystyka zakupowa …2014). 

Turysta zakupowy i jego profil (na podstawie badań bezpośrednich)

Nie ulega wątpliwości, że centra handlowe i cała oferta infrastruktury turystyki zaku-
powej nie byłaby możliwa, gdyby nie klient-turysta zakupowy. Jego zachowanie w przed-
miotowym zakresie kształtowane jest przez wiele różnorodnych czynników, spośród któ-
rych zweryfikowane zostaną tylko niektóre. Realizacji tego celu będą służyły wyniki badań 

1  B. Hołderna-Mielcarek i K. Majchrzak (2007) wydzielają ponadto: zakupową turystykę przygraniczną oraz zakupową tury-
stykę w centrach handlowych typu outlet. 
2  http://www.intur.com.pl [dostęp: 22.02.2014].
3  Misją FRU.PL jest umożliwienie Klientom rezerwacji biletów lotniczych, miejsc hotelowych oraz wypożyczenia samocho-
dów przez Internet – z zastosowaniem najnowszych technologii, http://www.fru.pl/o-nas [dostęp: 19.02.2014].
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przeprowadzonych w październiku 2013 roku wśród mieszkańców Nowego Sącza, którzy 
deklarowali uczestnictwo w turystce (w ogóle). Jako narzędzie badawcze wykorzystano au-
torski kwestionariusz ankiety zbudowany z siedmiu pytań merytorycznych – zamkniętych 
i otwartych ‒ oraz pięciu pytań identyfikujących socjo-ekonomiczny status respondenta. 
Osoby do badania zostały dobrane w sposób kwotowy. Liczność przyjętych kwot wyznaczo-
na została na podstawie danych GUS4 w sposób umożliwiający odzwierciedlenie w pobranej 
próbie struktury według ekonomicznych grup wieku badanej populacji5. Wielkość próby 
wynosiła 787 osób, co pozwoliło na otrzymanie wyników obarczonych jak najmniejszym 
błędem. Wiadomo bowiem, że minimalna liczebność próby n, niezbędna do oszacowania 
wskaźnika struktury p na poziomie ufności (1 – α) z maksymalnym błędem szacunku nie 
przekraczającym d = 4%, gdy nie znamy rzędu wielkości szacowanego parametru p, wynosi 
n = 600 (Nowak 2007). 

Wynikom otrzymanym w badanych grupach wiekowych zostały nadane wagi w taki spo-
sób, aby rozkład tych grup w próbie odpowiadał rozkładowi w strukturze całej populacji 
mieszkańców Nowego Sącza. W rezultacie populację badaną reprezentowało 2,8% osób 
w wieku przedprodukcyjnym (16-17 lat), 82,1% - w wieku produkcyjnym (wydzielając ta-
kie grupy wiekowe, jak: 18-24 lata, 25-30 lat, 31-44 lata, 45-54 lata, 55-59 lat, 60-64 lata) 
i 15,1% w wieku poprodukcyjnym (65 lat i więcej). W całej badanej zbiorowości domino-
wały osoby w wieku 31-44 lata i przeważały:
 - kobiety ‒ 54% badanych;
 - osoby legitymujące się wykształceniem średnim – 42%; prawie 29% stanowiły osoby 

z wykształceniem wyższym;
 - jednostki reprezentujące gospodarstwa pracowników – 57,4% ogółu badanych; 
 - osoby oceniające swoją sytuację materialną jako dobrą – 44,7%, przeciętną – 39%;
 - jednostki reprezentujące gospodarstwa z czterema i większą liczbą członków – 45%.

W celu określenia czynników determinujących uczestnictwo danej jednostki w tury-
styce zakupowej6 zastosowano dwumianowy model logitowy (Maddala 2006). Model ten 
jest nieliniowy, wobec czego jego „parametry estymuje się najczęściej za pomocą metody 
największej wiarygodności” (Ulman 2011, s. 182). Nieliniowość tego rodzaju modeli (do 
nich zalicza się również model probitowy), powoduje „problemy z interpretacją wpływu 
poszczególnych zmiennych objaśniających na prawdopodobieństwo zaistnienia interesują-
cego nas zdarzenia. Zaistnienie tego zdarzenia koduje się jedynką, w przeciwnym wypadku 
wprowadza się wartość zero” (Ulman 2011, s. 182). W tym kontekście kategorie zmiennej 
zależnej określono na: 1 – uczestnictwo w turystyce zakupowej i 0 – sytuację przeciwną. 
Jako czynniki opisujące prawdopodobieństwo uczestnictwa w turystyce zakupowej przyjęto 
wstępnie 14 zmiennych. Do modelu logitowego (wyniki zaprezentowano w tabeli 1) osta-

4  http://www.nowysacz.pl/demografia; http://www.stat.gov.pl/bdl [dostęp: 20.09.2013].
5  Ekonomiczne grupy wieku obejmują wiek: przedprodukcyjny, produkcyjny i poprodukcyjny. Wiek przedprodukcyjny zawie-
rał się od 16 do 17 lat (badania aktywności turystycznej w krajach Europy obejmują dorosłych, za których uważa się osoby, 
które ukończyły 15. rok życia. Brak publikowanych danych odnośnie do liczebności mieszkańców Nowego Sącza w wieku 15 
lat sprawił, że do badania przyjęto wiek przedprodukcyjny od 16. roku życia). Wiek produkcyjny przyjęto od 18 do 64 lat – dla 
obu płci, z kolei wiek poprodukcyjny - 65 lat i więcej.
6  Mowa o podróżach wyłącznie w celach zakupowych.
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tecznie trafiło 8 zmiennych niezależnych. W grupie predyktorów zwiększających prawdo-
podobieństwo uprawiania turystyki zakupowej znalazły się:
 - płeć – kobieta;
 - wiek – 45 lat i więcej;
 - wykształcenie średnie i wyższe;
 - ocena sytuacji materialnej – bardzo dobra.

Tabela 1
Oceny parametrów modelu logitowego dla zdarzenia, że osoba uczestniczy 
w turystyce zakupowej 

Zmienna Ocena Błąd standar-
dowy Wartość p Iloraz szans

Wyraz wolny -1,125 0,202 0,000 0,324
Kobieta 0,401 0,163 0,014 1,494
Wiek: 45-54 lat -0,523 0,230 0,023 0,592
Wiek: 55-59 lat -0,911 0,321 0,004 0,401
Wiek: 60-64 lata -1,525 0,452 0,000 0,217
Wiek: 65 lat i więcej lat -1,102 0,276 0,000 0,332
Wykształcenie średnie 0,523 0,209 0,012 1,688
Wykształcenie wyższe 0,6404 0,227 0,005 1,8973
Sytuacja materialna bardzo dobra 0,995 0,232 0,000 2,704
Chi2 (8)=87,291 p=0,00000

Źródło: obliczenia własne z wykorzystaniem programu STATISTICA.

Dane zestawione w tabeli 1 pozwalają zauważyć, że wszystkie wymienione kategorie 
wiekowe (45 lat i więcej) okazały się być destymulantami prawdopodobieństwa uczest-
niczenia w turystyce zakupowej. Większe prawdopodobieństwo tego zdarzenia wykazują 
z kolei osoby z wykształceniem średnim i wyższym, a także osoby oceniające swoją sytuację 
materialną na poziomie bardzo dobrym. Iloraz szans równy 2,70 dla tego ostatniego infor-
muje, że prawdopodobieństwo uczestniczenia w turystyce zakupowej jest blisko 3-krotnie 
wyższe wśród respondentów, którzy oceniają swoją sytuację materialną na poziomie bardzo 
dobrym, niż u respondentów oceniających swoją sytuację finansową na poziomie niższym 
(ceteris paribus). 

W rezultacie turystą zakupowym jest najczęściej kobieta w młodym wieku (poniżej  
45 lat), posiadająca co najmniej wykształcenie średnie, osiągająca bardzo korzystną sytuację 
finansową.

W zbiorze obserwacji były 262 osoby uprawiające turystykę zakupową. Dla określe-
nia macierzy błędnych klasyfikacji modelu logitowego (por. tabela 2) zmodyfikowaną war-
tość graniczną ustalono na poziomie udziału (Fransem, Paap 2004) turystów zakupowych 
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w zbiorze obserwacji (0,33). Ponad 67,94% przypadków należących do kategorii „uczestni-
czący w turystyce zakupowej” zostało sklasyfikowanych poprawnie przy ogólnej trafności 
predykcji równej 60,36%. 

Tabela 2
Macierz błędnych klasyfikacji dla modelu logitowego

Obserwowane

Przewidywane

Razemnie-uczestniczący 
w turystyce 
zakupowej

uczestniczący 
w turystyce 
zakupowej

Nie-uczestniczący w turystyce zakupowej 297 228 525
Uczestniczący w turystyce zakupowej 84 178 262
Razem 381 406 787

Źródło: jak w tabeli 1.

Podsumowanie 

W posumowaniu podkreśla się istotną rolę zakupów jako motywu podróżowania o cha-
rakterze turystycznym. Rozwój tego rodzaju turystyki jest kształtowany przez wiele czyn-
ników, w tym dynamiczny rozwój infrastruktury handlowej i turystycznej, ale także zmiany 
stylów życia (wyraźnie wyodrębnia się grupa konsumentów hedonistów czy miłośników 
przestrzeni handlowych (Mazurek-Łopacińska 2011)), by nie wspomnieć o modzie na za-
kupy, do czego skłaniają różnego rodzaju akcje promocyjne placówek handlowych, jak np. 
„nocne zakupy” czy wspomniane w artykule „zwiedzanie sklepów”.

Mieszkańcy Nowego Sącza, będący respondentami badania przywołanego w niniejszym 
artykule, deklarowali głównie krajowe wyjazdy w celach zakupowych, choć odnotowa-
no również wskazania na takie europejskie metropolie, jak Londyn, Paryż, Berlin. Wśród 
polskich miast wskazywali najczęściej Kraków, ale także: Rzeszów, Tarnów, Katowice, 
Poznań, Łódź. Poza tym Nowosądeczanie deklarowali wyjazdy w celach zakupowych do 
mniejszych i zdecydowanie bliżej położonych miast, jak np. Gorlice, Krynica-Zdrój, Stary 
Sącz, Limanowa. Trzeba zwrócić uwagę, że tuż po zakończeniu etapu zbierania danych do 
badania, którego rezultaty zostały wykorzystane w niniejszym artykule, w Nowym Sączu 
otwarto największą w regionie galerię handlową. Interesujące byłoby rozpoznanie jej wpły-
wu na rozwój turystyki zakupowej mieszkańców tego miasta. Można by się zastanowić, 
czy spowoduje ona „efekt rygla”, tj. na początku osłabiając zakupy realizowane poza miej-
scem swojego zamieszkania, a po pewnym czasie, kiedy Nowosądeczanie przyzwyczają 
się do zaistniałej sytuacji, powodując powrót do „starych” wzorów zachowań w zakresie 
migracji turystycznych w celach zakupowych. I taką tezę do dalszej weryfikacji formułuje 
autorka artykułu. Ponadto interesujące będzie rozpoznanie badanego zjawiska w kontekście 
przyjazdów do Polski turystów ze Wschodu zważywszy na konflikt polityczny i gospodar-
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czy. Już na tym etapie pojawia się pytanie, jak bardzo ograniczone zostały migracje tury-
styczne w celach zakupowych mieszkańców z Rosji, Białorusi i Ukrainy?, na które autorka 
będzie poszukiwać odpowiedzi. 
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Shopping Tourism – Essence and Determinants of Its Development

Summary

An aim of considerations is to present the essence of shopping tourism, the 
determinants of its development, to pay a particular attention to its core, i.e. shop-
ping centres and, moreover, the determinants of participation in shopping tourism, 
allowing description of the average shopping tourist. Achievement of the objective 
was able owing to a search for the subject literature, while in order to identify the 
determinants of participation in shopping tourism there were used findings of direct 
surveys. Using the binominal logit model, the author presented the profile of the 
average shopping tourist who appeared to be a woman of the young age (below 45 
years), with at least secondary education, reaching a very favourable financial situ-
ation. In the article’s conclusion, the author referred to achievement of the objective 
and defined the directions of further research. The article is of the research nature. 

Key words: motives in tourism, shopping tourism, shopping centres, determinants 
of tourism development.

JEL codes: C42, D12, O43

Магазинный туризм – суть и обусловленности его развития

Резюме

Цель рассуждений – представить суть магазинного туризма и обусловлен-
ности его развития, обратить особое внимание на его корень, т.е. торговые 
центры, кроме того детерминанты участия в магазинном туризме, позволя-
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ющие дать характеристику среднего магазинного туриста. Осуществлению 
цели послужил обзор литературы по предмету, а для выявления детерминан-
тов участия в магазинном туризме использовали результаты непосредствен-
ных исследований. Используя биноминальную логитовую модель, предста-
вили профиль среднего магазинного туриста, которым оказалась женщина 
молодого возраста (ниже 45 лет), по крайней мере со средним образованием, 
достигающая весьма благоприятного финансового положения. В заключение 
статьи автор сослалась на осуществление цели и определила направления 
дальнейших исследований. Статья имеет исследовательский характер. 

Ключевые слова: мотивы в туризме, магазинный туризм, торговые центры, 
обусловленности развития туризма.
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