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Zachowania konsumentów 60+ na trójmiejskim rynku 
luksusowych produktów spożywczych

Streszczenie

W ostatnich latach obserwuje się intensywny rozwój rynku dóbr luksusowych, 
który oferuje konsumentowi coraz większy asortyment produktów i szerszą ich 
dostępność. Celem przeprowadzonego badania było poznanie zachowań seniorów 
na rynku luksusowych produktów spożywczych. Badanie przeprowadzono me-
todą ankiety bezpośredniej. W kwestionariuszu zastosowano kafeterię zamkniętą 
pojedynczego i wielokrotnego wyboru. Wyniki przedstawiono jako odsetek od-
powiedzi. Badaniem objęto grupę 280 mieszkańców Trójmiasta powyżej 60. roku 
życia, w tym 130 uczestników zajęć Centrum Aktywności Seniora w Gdyni oraz 
Gdańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Badanie przeprowadzono w marcu 
i kwietniu 2014 roku. Stwierdzono, iż starsi konsumenci kupują spożywcze pro-
dukty luksusowe. Do najczęściej spożywanych należą wędliny, sery oraz kawa, 
a do najrzadziej − owoce morza. Zachętą do zakupu tego typu produktów są ich 
wysoka jakość i pozytywny wpływ na zdrowie, a barierami wysoka cena i niska 
dostępność. Dla seniorów ważne są polecenie znajomych oraz promowanie luk-
susowych produktów i dań poprzez kulinarne programy telewizyjne. Głównymi 
miejscami zakupu spożywczych produktów luksusowych są ekskluzywne delika-
tesy oraz supermarkety. Badanie pokazało, iż seniorzy chętnie sięgają po produkty 
z górnej półki, stanowią więc ważny segment w rozwoju tego typu rynku. Jest to 
istotny sygnał pod adresem praktyki gospodarczej, przedstawicieli kanałów dystry-
bucji jak i handlowców. Ten segment rynku należy traktować jako atrakcyjny, dla 
którego warto przygotować odpowiednią ofertę, kanały komunikacji i odpowiednie 
zachęty. Artykuł ma charakter badawczy.
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Wstęp

Ostatnie dwadzieścia lat to czas istotnych zmian na rynku. Polski konsument posiadł 
możliwość nabycia różnych produktów (krajowych i zagranicznych), które były dla niego 
dotychczas niedostępne. Szeroki asortyment produktów na rynku i zwiększony dostęp do 
wiedzy spowodowały, że konsumenci, bez względu na wiek, ciekawi są nowych produktów. 
Jednocześnie wzrost zamożności społeczeństwa pozwala na nabywanie coraz droższych 
i bardziej luksusowych produktów. Jednak luksus jest pojęciem względnym i dla każdego 
człowieka oznacza coś innego. Wraz z upływem czasu i wzrostem poziomu życia konsu-
mentów zmienia się postrzeganie produktów jako luksusowych. Można mówić o różnym 
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postrzeganiu produktów luksusowych przez różne grupy konsumentów. Szczególną uwagę 
zwrócono na konsumentów w wieku 60+, którzy stają się coraz atrakcyjniejszym segmen-
tem rynku dla biznesu, a dotychczas niedocenianym. Przedstawione wyniki badań, mimo 
iż dotyczą Trójmiasta, mają nie tylko wartość poznawczą, ale mogą mieć także wartość 
aplikacyjną. Handlowcy dysponujący wiedzą o zainteresowaniu osób starszych poszczegól-
nymi produktami mogą lepiej przygotować ofertę i celniej trafić w potrzeby potencjalnych 
klientów. 

Pojęcie luksusu

Pojęcie luksusu nie jest nowe, ale mimo to ciągle niezdefiniowane, gdyż luksus może być 
postrzegany w bardzo różny sposób i dla każdego jest czymś innym. W najczęściej spoty-
kanych definicjach przewija się utożsamianie luksusu z wystawnością, okazałością, dostat-
kiem, zbytkiem, przepychem, bogactwem, a także z rozpustą i wyuzdaniem (Doroszewski 
1958; Lewko, Jasiński 2006). Niewątpliwie kojarzony jest on z czymś, co nie jest niezbędne 
do życia (Bearden, Etzel 1982). Jednak luksus zaspokaja pewne ludzkie potrzeby, dostar-
cza przyjemnych doznań i poprawia samopoczucie. Kemp przedstawił modyfikację potrzeb 
Maslowa i podzielił je na potrzeby konieczne (podstawa piramidy-potrzeby niższego rzędu) 

Rysunek 1
Rodzaje względności w odniesieniu do produktów luksusowych

Źródło: Heine, Sikora (2013).
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oraz luksusowe (szczyt piramidy- potrzeby wyższego rzędu) (Kemp 1998). W ujęciu jako-
ściowym luksus można określić jako coś, co jest pożądane, więcej niż koniecznie potrzebne 
i zwykłe oraz dostarcza przyjemnych doznań w trakcie konsumpcji lub użytkowania.

Luksus jest pojęciem względnym. Względność ta związana jest z regionem, czasem, eko-
nomią, kulturą i kontekstem. Można powiedzieć, że występuje względność hierarchiczna. 
Niektóre produkty w pewnych rejonach są mało warte, ponieważ są łatwo dostępne, a w in-
nych stanowią dobro luksusowe, gdyż bywają rzadkością (Reich, Meyer 2003). Względność 
czasowa związana jest głównie z postępem technologicznym i zmianami w trendach spo-
łecznych (Schiereck, Königs 2006). Ukazuje to, że luksus nie jest stabilny i ciągle ulega 
zmianom (Kapferer 2008). Aspekt ekonomiczny odnosi się do zasobów nabywców oraz po-
ziomu rozwoju gospodarczego państw. W każdej kulturze luksus i jego pożądalność są różne 
i dyktowane przez elity poszczególnych społeczeństw. Na postrzeganie luksusu wpływają 
również czynniki demograficzne, takie jak płeć, wiek, wykształcenie. 

Produkt luksusowy to produkt, którego właściwości nie są zwykłe w porównaniu z inny-
mi produktami z tej samej kategorii, opatrzony marką uznaną na danym rynku za luksusową 
lub/i ze względu na posiadane specyficzne cechy uzyskuje luksusowy charakter (Klimczak, 
Gawron 2010). Jednocześnie jest to produkt rzadki, niedostępny dla każdego, przez co bar-
dziej pożądany. 

Rynek dóbr luksusowych 

Rynek dóbr luksusowych charakteryzuje się ogromną dynamiką. W ostatnich kilkunastu 
latach zaobserwowano ponad dwukrotny wzrost jego wartości. Jedynie kryzys gospodarczy 
w 2009 roku spowodował spadek jego wartości o 7-13%. W pierwszej dekadzie XXI w. naj-
wyższe obroty na rynku dóbr luksusowych zanotowano w Europie, Ameryce Północnej oraz 
Japonii. W 2009 roku jedynie w Azji, pomijając Japonię, zanotowano wzrost wartości rynku 
o 10%. Ameryka Północna i Japonia zaś uzyskały dwucyfrowe spadki (Klimczak, Gawron 
2010). Strata ta została nadrobiona i w ostatnim kwartale tego roku sprzedaż produktów 
luksusowych przewyższyła oczekiwania. Według najnowszych badań, przychody ze sprze-
daży dóbr luksusowych w 2012 roku wzrosły o 10% (BAIN). Szacuje się, że przychody ze 
sprzedaży dóbr luksusowych wyniosły w 2013 roku ponad 200 miliardów euro i przewidu-
je się ich dalszy wzrost o 4-6% rocznie. Największy wzrost obserwuje się w południowo-
-wschodniej Azji (Chiny i Japonia), w Ameryce Środkowej i Południowej (głównie Brazylia 
i Meksyk). Na Bliskim Wschodzie notowano stałe tempo wzrostu przychodów ze sprzedaży 
dóbr luksusowych. Dla Europy prognozowano wzrost do 2%.

Gospodarka polska nie poddała się powszechnie panującemu kryzysowi i w latach 2008-
2012 zanotowano dodatnie wzrosty PKB. Najwyższy wzrost w tym okresie odnotowano 
w roku 2008 i wynosił on 5,1% r/r, najniższy w latach 2009 i 2013 ‒ po 1,6% r/r. Wpłynęło 
to na wzrost zamożności społeczeństwa i zwiększone zainteresowanie produktami wyższej 
jakości, droższymi i bardziej ekskluzywnymi. 
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Szacuje się, że wartość rynku dóbr luksusowych w Polsce wyniosła w 2013 roku prawie 
11 mln zł, co świadczy o prawie 6% wzroście w porównaniu z rokiem poprzednim. W 2013 
roku dużym zainteresowaniem cieszyły się produkty z sektora motoryzacyjnego oraz hi-tech 
(Kustkowski i in. 2013). Wejście na rynek znanych marek przyczyniło się do wzrostu zain-
teresowania produktami firm odzieżowych. Największym powodzeniem cieszył się segment 
alkoholi i używek. Na kolejne lata przewiduje się dalszy wzrost rynku dóbr luksusowych, 
szczególnie w segmencie nieruchomości, SPA oraz usług hotelarskich.

Stałą popularnością cieszą się luksusowe marki, struktura ich nie ulega szczególnym 
zmianom. Największy udział na rynku mają marki włoskie (22%), następnie francuskie 
(17%) i nieco mniejszy szwajcarskie i amerykańskie (po 14%) (Kustkowski i in. 2013).

Luksusowe produkty spożywcze

Rynek produktów spożywczych również oferuje konsumentom produkty luksusowe. 
Chociaż ich udział jest stosunkowo mały, to wykazuje tendencję wzrostową. Wpływa na to 
malejące bezrobocie, rosnące dochody Polaków oraz ich wyjazdy za granicę, skąd przywo-
żone są nowe wzorce żywieniowe. Nie bez znaczenia jest zwiększona dostępność produk-
tów luksusowych na polskim rynku i promowanie nowych pomysłów kulinarnych poprzez 
popularne programy telewizyjne, co zwiększa zainteresowanie konsumentów tego typu 
produktami. Popyt na luksusowe produkty spożywcze jest zdecydowanie wyższy w dużych 
miastach. Nabywcami są przede wszystkim osoby bezdzietne, obejmujące kierownicze sta-
nowiska, których dochody przekraczają 3 tys. zł. Po produkty tego typu sięgają także mniej 
zamożni konsumenci, co jest rezultatem strategii marketingowej sklepów oferujących za-
graniczne produkty po niższych cenach. Jednocześnie konsumenci poszukują produktów 
wysokiej jakości, a wielu z nich skłonnych jest zapłacić za nie wyższą cenę (Dryl 2012).

 Żywność luksusową wyróżnia unikalność, wysoka jakość i cena, dostępność tylko 
w ekskluzywnych delikatesach lub specjalistycznych sklepach. Charakteryzują ją dbałość 
o surowiec oraz szczególne, objęte specjalnymi systemami kontroli UE, warunki produkcji 
(Raport… 2012). Do spożywczych produktów luksusowych zalicza się:
 - owoce morze (ośmiornice, homary, kraby, raki, ostrygi, langusty, mątwy, ryby: mahi 

mahi, barakuda, rekin i inne) oraz najbardziej popularne w Polsce krewetki, kalmary 
i małże),

 - przyprawy (szafran, trufle białe i czarne),
 - wędliny (szynka parmeńska, plastry jamon joselito) i wybrane sery, 
 - używki i alkohole (wina, szampany, wódki) (Kucia 2011).

Popularne w ostatnich latach żywnościowe produkty ekologiczne oraz tradycyjne i re-
gionalne również posiadają znamiona luksusu ‒ są drogie, trudno dostępne i o wysokiej 
jakości. Oprócz tego mają wysoką wartość odżywczą i prozdrowotną, gdyż wykonywane 
są bez użycia substancji chemicznych. Polski konsument, w związku z rosnącą świadomo-
ścią, troską o zdrowie i środowisko, coraz bardziej zainteresowany jest produktami ekolo-
gicznymi. Uważa, że produkty ekologiczne są naturalne, zdrowsze i o wyższych walorach 
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Na rynku oferowane są także luksusowe produkty spożywcze innych narodów. Słynne są 
francuskie wina i sery, włoskie i hiszpańskie wędliny, belgijskie czekolady, argentyńska wo-
łowina, australijskie mięso z kangura, wspomniane wcześniej owoce morza i wiele innych. 

Rynek oferuje konsumentom produkty spożywcze oznaczone jako Premium, Super 
Premium oraz Delux. Żywność taka różni się od standardowej składem, recepturą, jakością, 
ceną i miejscem pochodzenia. Charakteryzuje się także wysokimi walorami organoleptycz-
nymi. Nazwa Premium narzuca producentom stosowanie nieprzeciętnych działań. Zwraca 
się również uwagę na ekskluzywny sposób wyeksponowania produktów dzięki zastosowa-
niu eleganckich opakowań, gustowny wystrój sklepu i fachową obsługę. Żywność ta sprze-
dawana jest w specjalistycznych sklepach, luksusowych delikatesach (Piotr i Paweł, Alma 
i Bomi) oraz w hipermarketach w specjalnie wydzielonych strefach. 

Seniorzy na rynku spożywczych produktów luksusowych

Postępujący w wielu krajach problem starzenia się społeczeństw spowodował zaintere-
sowanie niedocenianym wcześniej segmentem starszych konsumentów, którzy mogą stać 

organoleptycznych, nie zawierają toksyn, co powoduje pozytywne odczucia konsumenta 
i poprawę jego nastroju. Można to określić luksusem psychicznym. Żywność ekologiczna 
jest o 50-100% droższa niż konwencjonalna, ale mimo to cieszy się popularnością, co powo-
duje wzrost liczby sklepów specjalizujących się w jej sprzedaży (Kobielska 2009). Również 
wspomniana wcześniej żywność tradycyjna i regionalna może być uznawana za luksusową, 
a jej spożycie za luksus. Produkty te nawiązują do staropolskich lub regionalnych receptur, 
a wytwarzanie metodą tradycyjną z wykorzystaniem odpowiednich surowców gwarantu-
je niepowtarzalną jakość i wartość, dlatego są unikalne. Są one rejestrowane i chronione 
w UE jako Chroniona Nazwa Pochodzenia (ChNP), Gwarantowana Tradycyjna Specjalność 
(GTS) lub Chronione Oznaczenie Geograficzne (ChOG). Do rejestru tych produktów wpi-
sano 36 produktów polskich (Rada UE 2006). 

Rysunek 2
Europejskie znaki jakości produktów tradycyjnych i regionalnych

Źródło: Rada Unii Europejskiej (2006).
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się ważnymi odbiorcami na rynku towarów i usług. Współczesny senior przełamuje często 
sterotypowy jego wizerunek i chętniej korzysta z bogatej oferty towarów i usług. Do star-
szych konsumentów kierowane są produkty farmaceutyczne, AGD, kosmetyczne, turystycz-
ne, bankowe (Niemczyk 2011; Śmiechowska 2012). Jak pokazują najnowsze dane GUS, 
w gospodarstwach domowych emerytów odnotowano najwyższe w porównaniu z innymi ty-
pami gospodarstw przeciętne miesięczne spożycie na jedną osobę wielu produktów spożyw-
czych, w tym mięsa (ponad 6 kg), ryb i owoców morza (0,49 kg), serów (1,02 kg), warzyw 
(12 kg) i owoców (4,72 kg) (Mały Rocznik… 2014). Jednocześnie starszych konsumentów 
wyróżnia dbałość o zdrowie, która warunkuje wiele decyzji zakupowych w aspekcie wiel-
kości, struktury i miejsca zakupów (Krot, Glińska 2011) 

W 2014 roku przeprowadzono badanie ankietowe, którego celem było poznanie zacho-
wań starszych konsumentów (osoby 60+) na rynku luksusowych produktów spożywczych. 
Do badania zaproszono 280 seniorów Trójmiasta. W skład badanej populacji wchodziło 130 
osób (96 kobiet i 34 mężczyzn), uczestników zajęć Centrum Aktywności Seniora w Gdyni 
oraz Gdańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Pozostali ankietowani nie uczestniczyli 
w takich zajęciach. Tę grupę stanowiły 82 kobiety i 68 mężczyzn. Charakterystykę badanej 
populacji przedstawiono w tabeli 1. 

Tabela 1
Charakterystyka demograficzna badanych seniorów (w %)   

Płeć Wykształcenie Dochód

Kobiety Męż-
czyźni

Zawodo-
we Średnie Wyższe 501- 

1000 PLN
1000- 

1500 PLN
1500- 

2000 PLN
2000- 

3000 PLN

64 36 2 43 55 21 23 41 15

Źródło: badania własne.

Kwestionariusz ankiety składał się z ośmiu pytań. Zastosowano kafeterię zamkniętą, po-
jedynczego i wielokrotnego wyboru. Respondentów pytano o pojęcie i postrzeganie żyw-
ności luksusowej, częstotliwość spożywania tego typu produktów oraz powodów jej kupo-
wania i nie kupowania oraz miejsca zakupu. Wyniki badania przedstawiono jako odsetek 
odpowiedzi. Za pomocą testu χ2, na poziomie istotności p=0,05, weryfikowano istotność sta-
tystyczną różnic w odpowiedziach badanych z uwzględnieniem ich cech demograficznych.

Pojęcie produktu luksusowego nie jest jednoznacznie zdefiniowane. Również w przy-
padku żywności luksusowej badani nie potrafili go określić. Ponad 80% badanych uznało 
taką żywność za lepszą jakościowo, a 63% za zdrową. Połowa badanych stwierdziła, iż jest 
to żywność ekologiczna, a według 30% ‒ tradycyjna i regionalna. Niemal co drugi respon-
dent (48%) określił ją jako żywność z górnej półki. Uznano także, iż jest to żywność o spe-
cyficznej smakowitości (36%). Respondenci wskazywali też na wysoką cenę produktów 
(46% wskazań) oraz dostępność w niewielu placówkach handlowych (36%). Badane ko-
biety, tak jak ogół ankietowanych, stwierdziły, że żywność luksusowa to głównie żywność 
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lepszej jakości (72%) i zdrowa (60%). Mężczyźni zaś określali ją przede wszystkim jako 
żywność produkowaną na mniejszą skalę (12%).

Popyt na niektóre dobra luksusowe nie jest tak duży jak na produkty pierwszej potrze-
by, dlatego produkcja tego szczególnego asortymentu nie jest masowa. W tym przypadku 
to mężczyźni zwrócili uwagę na tę wyjątkową cechę produktów z grupy Premium. Mimo 
takich rozbieżności pojęciowych 82% badanych stwierdziło, iż kupuje luksusowe produkty 
spożywcze. Najczęściej spożywaną grupą spożywczych produktów Premium było mięso 
i wędliny wysokiej jakości. Kilka razy w tygodniu spożywało je 30% badanych, kilka razy 
w miesiącu ‒ 45%, a kilka razy w roku ‒ 25%. Drugą w kolejności, co do częstości spożycia, 
grupą produktów spożywczych były owoce i warzywa egzotyczne. Kilka razy w tygodniu 
spożywało je 18%, a kilka razy w miesiącu ‒ 45% ankietowanych. Respondenci deklarowali 
również dużą konsumpcję ekskluzywnych marek kawy. Rzadko spożywanymi produktami 
okazały się kawior, wysokiej jakości alkohol oraz owoce morza, które przez 35% badanych 
spożywane były rzadziej niż raz w roku. Niemal wszyscy seniorzy (96%) nie próbowali tru-
fli. Wynik ten nie jest zaskoczeniem, gdyż produkt ten w Polsce jest trudno dostępny i bar-
dzo drogi. Jedna osoba jako produkt luksusowy wymieniła łososia, co potwierdza względ-
ność luksusu. Stwierdzono statystycznie istotne różnice w wyborach kobiet i mężczyzn  
(χ2= 0,0394). Kobiety zdecydowanie częściej kupowały wędliny, owoce, wino i kawę, na-
tomiast mężczyźni gatunkowe wódki oraz wędliny i owoce morza. Również osoby uczest-
niczące w zajęciach dla seniorów częściej nabywały spożywcze produkty luksusowe. Taką 
deklarację złożyło prawie 70% z nich, przy 45% zainteresowaniu pozostałych badanych. 
Różnica między obiema grupami była istotna statystycznie (χ2 =0,02467).

Seniorzy, którzy poddali się badaniu ankietowemu tym częściej spożywali luksusowe 
wędliny oraz sery im ich średnie miesięczne dochody netto na jedną osobę w rodzinie były 
wyższe. Badani o najwyższych dochodach (2000-3000 zł) spożywali je najczęściej kilka 
razy w miesiącu, a ci o najniższych ‒ rzadziej niż raz do roku. Również wraz ze wzrostem 
wykształcenia respondentów rosła konsumpcja wskazanych produktów. Badani z wykształ-
ceniem średnim spożywali te produkty rzadziej niż raz w roku, a z wyższym ‒ kilka razy 
w miesiącu. Podobną tendencję zaobserwowano w grupach osób biorących udział w zaję-
ciach dla seniorów i w nich nieuczestniczących, którzy deklarowali niższe spożycie produk-
tów luksusowych. W tej grupie najczęściej spożywano produkty Premium oraz egzotyczne 
owoce i warzywa, natomiast uczestnicy zajęć byli bardziej zainteresowani tego typu produk-
tami i deklarowali spożycie szerszego asortymentu. Wskazywali oni na spożycie gatunko-
wych alkoholi, lepszych jakościowo kaw i owoców morza. 

Badani, decydując się na zakup luksusowych produktów żywnościowych, kierowali się 
przede wszystkim dobrym smakiem tych produktów oraz przeświadczeniem o ich zdro-
wotności (odpowiednio 80% i 65% wskazań). Również bardzo często determinantą była 
wysoka jakość żywności, która ważna była dla 57% ankietowanych. Najmniej istotny był 
prestiż, a w grupie osób o wyższych dochodach oraz uczestników zajęć dla seniorów rów-
nież wysoka cena produktu. Podobne wyniki uzyskano we wcześniejszych badaniach, gdzie 
wykazano, iż starsi konsumenci w przeciwieństwie do młodych podejmowali decyzje pod 
wpływem bardziej racjonalnych przesłanek. Zwracali oni uwagę na jakość i cenę, ale także 

handel_wew_2-2015-uzupelniony.indd   363 2015-05-20   10:20:00



364 ZACHOWANIA KONSUMENTÓW 60+ NA TRÓJMIEJSKIM RYNKU...

na tradycję i historię marki i jej rozpoznawalność. Zupełnie nieważny był dla nich prestiż, 
który ważny jest dla młodych konsumentów (Rybowska 2013; Newerli-Guz, Długosz 2012). 
Respondenci z miesięcznym dochodem netto na osobę w rodzinie w granicach 501-1000 zł 
głównie uzasadniali kupno omawianej żywności znajomością sprawdzonego producenta. 
Był to dość rzadki czynnik determinujący wybory badanych konsumentów. 

Częściej niż co trzeci badany (37%) podjął decyzję o zakupie produktów luksusowych pod 
wpływem rekomendacji znajomych, a 15% pod wpływem reklamy. Prawie połowa badanych 
słuchaczy UTW w Gdańsku i 32% CAS w Gdyni jako motywator wskazali ciekawość. Ta 
grupa konsumentów wyróżnia się na tle innych otwartością i większym zainteresowaniem 
nowościami. W odpowiedziach wskazano również takie czynniki, jak alergie na niektóre pro-
dukty, brak wiary w żywność ekologiczną (1 odpowiedź). Osoba ta w pytaniu o pojęcie żyw-
ności luksusowej określiła ją między innymi jako żywność ekologiczną. 27% respondentów 
dokonuje zakupu produktów spożywczych po poznaniu ich i zasmakowaniu w trakcie wyjaz-
dów zagranicznych. Natomiast 3% ankietowanych potwierdziło, iż wzrost zainteresowania 
żywnością luksusową spotęgowały oglądane w telewizji programy kulinarne. Również w tym 
przypadku stwierdzono istotne statystycznie różnice w odpowiedziach badanych uczestniczą-
cych i nieuczestniczących w organizowanych dla nich zajęciach (χ2= 0,0356). Większe zainte-
resowanie uczestników CAS w Gdyni i GUTW produktami luksusowymi potwierdzają wyniki 
badań Muszyńskiej, w których wykazano, iż osoby aktywne dążą do lepszej jakości życia. 
Wyróżniają się ciekawością i otwartością. Uczestnictwo w zajęciach poszerza ich horyzon-
ty postrzegania świata i funkcjonowania w nim osób starszych (Muszyńska 2013). Również 

Wykres 1
Miejsce zakupu spożywczych towarów luksusowych przez seniorów (w %)

Źródło: badanie własne.
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Śmiechowska wskazuje, iż uczestnictwo seniorów w organizowanych dla nich zajęciach przy-
nosi zamierzone rezultaty edukacyjne, ale ciągle zbyt mała liczba starszych osób decyduje się 
na udział w tych zajęciach (Śmiechowska 2012). Potwierdza to także teorię, iż jakość życia za-
leży od świadomości, na którą wpływa otoczenie jednostki i jego własna refleksja (Łój 2007). 

Barierami kupna żywności luksusowej wskazywanymi przez badanych mieszkańców 
Trójmiasta były wysoka cena i ograniczona jej dostępności (odpowiednio 55% i 39% wska-
zań).

Seniorów zapytano o miejsce dokonywania zakupu spożywczych produktów luksuso-
wych. Ponad 63% ankietowanych wskazało ekskluzywne delikatesy (Bomi, Alma, Piotr 
i Paweł), 18% supermarkety, 9% specjalistyczne sklepy, 6% sklepy osiedlowe, a pozostali 
bazar. Dodatkowo badani podawali nazwy sieci handlowych. Do najczęściej wymienianych 
należały Tesco i Lidl, ale pojawiło się również Macro Cash i Carry (21 wskazań). 

Zaobserwowano wpływ płci na wybór miejsca zakupu produktów luksusowych. Kobiety 
częściej niż mężczyźni jako miejsce zakupu produktów wskazywały specjalistyczne skle-
py i supermarkety, a mężczyźni delikatesy. Jednak różnica ta nie była istotna statystycznie  
(χ2= 0,148). 

Podsumowanie 

Seniorzy na rynku są wciąż niedocenianą grupą konsumentów, chociaż obserwuje się 
niewielkie zmiany w postrzeganiu osób starszych jako interesujący segment rynku. Badanie 
wykazało, że starsi konsumenci nabywają produkty z górnej półki, doceniają ich walory 
jakościowe, ale bariery, którymi są wysokie ceny oraz ograniczona dostępność tych pro-
duktów na rynku powodują ich niskie spożycie w tej grupie. Starsi mieszkańcy Trójmiasta 
w bardzo różny sposób kojarzą produkty luksusowe, co potwierdza względność pojmowa-
nia luksusu związaną z regionem, czasem, ekonomią, kulturą. W przypadku badanych duże 
znaczenie ma względność ekonomiczna oraz kontekst, a mężczyźni są częstszymi konsu-
mentami żywności luksusowej niż kobiety. Być może kobiety są bardziej odpowiedzialne 
i lepiej zarządzają swoimi dochodami niż mężczyźni, którzy w tym przypadku mogą działać 
impulsywnie. Biorąc pod uwagę niektóre delikatesowe produkty spożywcze ich wyższe spo-
życie odnotowano w grupach o wyższym średnim dochodzie netto na osobę w gospodar-
stwie domowym. Zauważono różnice w zachowaniach na rynku produktów luksusowych 
wśród badanych uczestniczących i nieuczestniczących w zajęciach prowadzonych przez 
CAS w Gdyni i GUTW. Ci pierwsi wykazywali większe zainteresowanie tego typu produk-
tami i otwartość na wyszukane produkty. W tym przypadku kontekst, a szczególnie wpływ 
innych osób i wzbudzanie ciekawości, były czynnikami determinującymi zachowania se-
niorów. Zależność ta wskazuje, jak dużą rolę w aktywowaniu starszych osób mogą odegrać 
przygotowywane dla nich zajęcia i uczestnictwo w nich.

Na podstawie powyższych rozważań można stwierdzić, iż należy zwrócić większą uwa-
gę na klienta seniora, dostosowywać ofertę do jego potrzeb i stworzyć odpowiednie meto-
dy komunikacji z nim. Ważną rolę mogą odegrać inicjatywy mające na celu aktywowanie 
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ludzi starszych, np. przez organizowanie dla nich różnych, nie tylko edukacyjnych, zajęć. 
Wpłynie to na poprawę jakości życia, a w konsekwencji będzie to miało wpływ na rynek, 
ofertę i zgłaszany popyt. 
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Behaviours of Consumers Aged 60+ in the Tricity Market  
for Luxurious Food Products

Summary

Recently, there has been observed an intensive development of the market for 
luxurious goods, which offers the consumer a bigger and bigger assortment of prod-
ucts and wider and wider accessibility thereof. An aim of the carried out research 
was to learn the elder people’s behaviours in the market for luxurious food products. 
The research was carried out by the method of direct survey. In the questionnaire, 
there was applied the cafeteria-style checklist of single and multiple choice. The 
findings were presented as a percentage of responses. The survey covered the group 
of 280 dwellers of Tricity aged 60+, of whom 130 individuals were participants of 
classes at the Elder People’s Activity Centre in Gdynia and the Gdansk Third Age 
University. The survey was conducted in March and April 2014. It was stated that 
elder consumers used to buy luxurious food products. The most often consumed 
include cured meat products, cheeses and coffee, while the most seldom – seafood. 
The incentives to buy such products are their high quality and positive influence on 
health, while the barriers – high price and low accessibility. For elder people im-
portant are recommendations made by their acquaintances as well as promotion of 
luxurious products and dishes by way of culinary TV programmes. The main places 
for luxurious food products shopping are up-market delicatessen and supermar-
kets. The survey showed that elder people readily reach for the top-shelf products; 
hence they constitute an important segment in such market development. This is an 
important signal addressed to the business practice, representatives of distribution 
channels, and traders. This market segment should be treated as attractive for which 
it is worthwhile to prepare an adequate offer, communication channels and proper 
incentives. The article is of the research nature.

Key words: luxurious products, consumers’ behaviour, elder people.
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Поведение потребителей в возрасте свыше 60 лет на рынке 
продуктов питания, являющихся товарами роскоши,  
на территории Труймяста

Резюме

В последние годы наблюдается интенсивное развитие рынка предметов 
роскоши, который предлагает потребителю все больший ассортимент про-
дуктов и более широкую их доступность. Цель проведенного исследования 
заключалась в изучении поведения пожилых людей на рынке продуктов пита-
ния, являющихся товарами роскоши. Исследование провели по методу прямо-
го опроса. В вопроснике применили набор вопросов закрытого типа разового 
и многократного выбора. Результаты представили в виде процента ответов. 
Исследование охватило группу 280 жителей Труймяста в возрасте свыше 60 
лет, в том числе 130 участников занятий Центра активности пожилых людей  
и Гданьского университета третьего возраста. Исследование провели в марте 
и апреле 2014 года. Констатировали, что пожилые потребители покупают про-
дукты питания, являющиеся товарами роскоши. К числу чаще всего потребля-
емых относятся копчености, сыры и кофе, к числу же самых редких − море-
продукты. Стимулом для покупки такого рода продуктов являются их высокое 
качество и положительное влияние на здоровье, а барьерами – высокая цена 
и низкая доступность. Для пожилых людей важны рекомендация знакомых 
и продвижение продуктов роскоши и блюд из них посредством кулинарных 
телевизионных программ. Основные места покупки продуктов питания, яв-
ляющихся товарами роскоши – избранные гастрономы и супермаркеты. Ис-
следование показало, что люди преклонного возраста охотно берут продукты 
с верхней полки, следовательно, они представляют собой важный сегмент та-
кого рода рынка. Это существенный сигнал в адрес хозяйственной практики, 
представителей каналов распределения, а также торговцев. Этот сегмент рын-
ка следует считать привлекательным, для которого стόит подготовить соответ-
ствующее предложение, каналы коммуникации и соответствующие стимулы. 
Статья имеет исследовательский характер.

Ключевые слова: продукты роскоши, поведение потребителей, пожилые 
люди.
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