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Streszczenie 

Opracowanie stanowi pierwszy z cyklu trzech artykułów odnoszących się do 
problematyki zróżnicowania w poziomie zaspokojenia potrzeb klientów na usługi 
w zakresie handlu detalicznego. W artykule analizie poddano konsumenckie oceny 
polityki cenowej przyjmowanej przez podkarpackie placówki handlu detalicznego 
żywnością. Aspekt ten zestawiono z poglądami na temat jakości produktów ofe-
rowanych przez podmioty sprzedaży detalicznej. Za główną płaszczyznę analizy 
przyjęto poglądy klientów realizujących zakupy w podkarpackich sklepach, którzy 
dokonali relatywnej oceny firm działających na obszarach miejskich i wiejskich. 
Podstawą wnioskowania są wyniki badań własnych przeprowadzonych metodą wy-
wiadu kwestionariuszowego wśród klientów handlu detalicznego w województwie 
podkarpackim na przełomie lat 2012 i 2013.

Słowa kluczowe: handel detaliczny, dysproporcje regionalne, ceny, jakość, opinie 
klientów.
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Wstęp

Struktura sieci handlowej określana jest zwykle przez liczbę i powierzchnię placówek, 
formę sprzedaży, lokalizację w jednostce osadniczej, a zatem cechy pozwalające ocenić 
poziom usług handlowych świadczonych konsumentom. Oceny tej można dokonać wyko-
rzystując szereg wskaźników nasycenia siecią, takich jak: wielkość powierzchni sprzedażo-
wej przypadającej na tysiąc mieszkańców lub liczba ludności przypadająca na jeden sklep. 
Poziom usług świadczonych klientom uwarunkowany jest także rodzajem sklepów i wyko-
rzystywanych w nich metod obsługi (Śmigielska 2004, s. 58-63). W tym kontekście należy 
zauważyć dysproporcje w liczbie i typach podmiotów handlowych lokalizowanych w mia-
stach i na obszarach wsi. O ile lokalizacje podmiejskie z walorami łatwego dojazdu stano-
wią przedmiot zainteresowania centrów handlowych i hipermarketów, to mieszkańcy wsi 
odczuwają wyraźną marginalizację w zaopatrzeniu handlowym. Na dostępną im ofertę han-
dlową oddziałują zresztą nie tylko wskazane powyżej charakterystyki strukturalne rozwoju 
sieci handlowej, ale i decyzje przedsiębiorców w zakresie kształtowania takich elementów 
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marketing-mix, jak asortyment, ceny czy personel. Niewątpliwie ten aspekt kształtowania 
oferty pozostaje w bezpośrednich relacjach z zagadnieniami struktury sklepów, ale warun-
kowany może być także preferowanym sposobem prowadzenia biznesu przez handlowców 
czy potrzebami klientów. Marketingowy wymiar budowania oferty w placówkach wiejskich 
i miejskich stanowić będzie przedmiot rozważań w cyklu artykułów rozpoczynających się 
niniejszym tekstem. W tym opracowaniu uwaga zostanie skoncentrowana na jakości towa-
rów dostępnych w sklepach miejskich i wiejskich oraz różnicach w poziomie cen. 

Za podstawę decyzji strategicznych przedsiębiorstw handlowych przyjmuje się rozpo-
znanie specyfiki otoczenia rynkowego, także własnych zasobów, co umożliwi wyłonienie 
komponentów skutecznego konkurowania na rynku (Pilarczyk i in., s. 63). Pod rozwagę 
muszą zostać poddane warianty strategiczne wielu składowych oferty handlowej, a w szcze-
gólności takie wyznaczniki, jak: poziom cen, jakości, zakresu asortymentowego wraz 
z uwzględnieniem marek produktów czy poziom obsługi klienta. Jak zaznacza S. Dybka 
(2010, s. 317-318), są to również kluczowe czynniki pozwalające utrzymać lojalność klien-
tów poza celowymi formami aktywności w tym zakresie, którymi są programy lojalno-
ściowe. Tymczasem wiele podmiotów funkcjonujących jako firmy mikroskali często nie 
dysponuje możliwościami pogłębionej, systematycznej analizy. Podejmują działania intu-
icyjnie lub na podstawie własnych doświadczeń, nieświadomie rezygnując z potencjalnie 
wyższych zysków. Charakterystyka ta jest szczególnie trafna dla mikropodmiotów handlu 
detalicznego działających na wsi (Cyrek 2011, s. 127-129), które często funkcjonują jako 
firmy rodzinne. Niedobory analityczne tych podmiotów rekompensowane są z kolei większą 
determinacją w działaniu, spójnością organizacji wynikającej z przynależności do rodziny, 
obawy o jej przyszłość, współzależności celów, co prowadzi do obserwacji, że im większe 
siły destrukcyjne oddziałują na firmę (zmniejszony popyt, kłopoty z płynnością finansową), 
tym większa jest mobilizacja sił wewnętrznych firmy (Kujawińska 2010, s. 59). 

Specyficzne warunki funkcjonowania na wsi skłaniają przedsiębiorstwa do dociekań do-
tyczących oczekiwań klientów w formie bezpośrednich kontaktów interpersonalnych. Z dru-
giej strony powstaje obawa o reakcję klientów na zbyt bezpośrednie próby „wypytywania” 
o preferencje oraz o to, czy firma będzie w stanie tym oczekiwaniom sprostać, jeśli okażą się 
bardziej wyrafinowane. W badaniach własnych podjęto zatem próbę określenia poglądów 
klientów podkarpackiego handlu detalicznego na temat oferty podmiotów funkcjonujących 
na wsi w porównaniu z ich miejską konkurencją, a w opracowaniu zaprezentowano wyni-
ki uwzględniające krytyczną analizę porównawczą dwóch podstawowych aspektów oceny 
przedsiębiorstw handlowych, tj. poziomu cen i jakości towarów. Przyjęto przy tym hipotezę, 
że podmioty działające na obszarach wiejskich cechują się gorszymi wskaźnikami w obu 
przyjętych kategoriach. Do weryfikacji tej hipotezy wykorzystano wyniki badań własnych 
zrealizowanych na przełomie 2012 i 2013 roku na próbie 331 respondentów w formie wy-
wiadu kwestionariuszowego. Ze względu na założenie badawcze w badaniu wzięło udział 
170 mieszkańców miast i 161 mieszkańców wsi. Ponadto pogłębiona analiza prowadzona 
jest z uwzględnieniem takich cech klasyfikacyjnych respondentów, jak: miejsce zamieszka-
nia, płeć, wiek, wykształcenie, liczebność gospodarstwa domowego i dochód.
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Jakość jako uwarunkowanie przychylności klientów

Budując strategię marketingową należy wziąć pod uwagę to, że o podejmowanych 
działaniach nabywcy decydują nie tylko na podstawie potrzeb, pragnień i możliwości, ale 
także pod wpływem oddziaływania instrumentów marketingowych, na które są wrażliwi 
w różnym stopniu. Głównym zadaniem staje się zatem zestawienie takiej oferty, w której 
uwzględnione zostanie oddziaływanie jakości towarów oraz korespondujących z nią cen. 

Jakość według J. Banka (1996, s. 94) to: „Pełne zaspokojenie określonych potrzeb klien-
ta przy minimalnych kosztach własnych”. Obiektywna jakość produktu żywnościowego 
jest określona przez konkretne parametry właściwości fizycznych czy składu chemiczne-
go. Subiektywna ocena jakości dokonywana jest przez konsumenta i dotyczy przekonania, 
że produkt posiada cechy jakości, określone i pożądane przez nabywcę. Jakość żywności 
powinna być rozważana nie tylko jako fizyczna cecha produktu jak smak, zapach i inne 
własności sensoryczne, ale także jako cecha związana ze specyfiką produkcji (np. nieszko-
dliwość dla środowiska) i z osiągnięciami organizacyjnymi (Jeznach 2012, s. 261-262).

Prezentowane w opracowaniu wyniki badań dotyczą oceny jakości towarów postrze-
ganej subiektywnie przez konsumentów. Dokonywali oni porównania jakości produktów 
dostępnych w sklepach na wsi oraz w mieście, opisując jej poziom w 7-punktowym ukła-
dzie skali (-3) niższy – wyższy (+3). Taka ocena jakości odnosi się głównie do własności 
sensorycznych towarów, ale determinowana jest zakresem asortymentowym i jego propor-
cjami segmentowymi typu premium czy ekonomiczny, odmiennymi w sklepach wiejskich 
i miejskich z uwagi na różnice cech strukturalnych sieci handlowej. Analizowana jakość 
produktów jest jednym z licznych elementów składających się na szerzej rozumianą jakość 
oferty handlowej badanej w całym cyklu opracowań. Stąd ocena jakości towarów znajduje 
przełożenie na ocenę szerszej jakości oferty handlowej.

Wyniki badań własnych upoważniają do spostrzeżenia, że w opinii klientów jakość towa-
rów dostępnych w placówkach realizujących sprzedaż na obszarach wiejskich nieznacznie 
odbiega od lepiej postrzeganych produktów dystrybuowanych w mieście (por. wykres 1).

Należy zauważyć, że w większym stopniu o niższej jakości towarów oferowanych 
przez sklepy wiejskie przekonani byli mieszkańcy miast aniżeli respondenci zamieszkujący 
wsie. Doświadczany przez nich stały dostęp do dobrze zaopatrzonych sklepów był podsta-
wą wyobrażenia o niższej jakości również szeroko rozumianej oferty sklepów wiejskich. 
Mieszkańcy wsi częściej akceptowali ofertę najbliższych placówek handlowych ze względu 
na wygodę realizacji zakupów, przyzwyczajenie czy mniej rozbudzone potrzeby konsump-
cyjne. 

Nieco bardziej krytycznie o sklepach wiejskich wyrażały się kobiety w porównaniu 
z mężczyznami. Zazwyczaj to właśnie kobiety realizowały codzienne zakupy i dbały o za-
opatrzenie gospodarstw domowych, w efekcie częściej dostrzegając niedostatki jakości to-
warów. 

Analiza dysproporcji w ocenie jakości w grupach wiekowych klientów prowadzi do ob-
serwacji, że najmniej przychylni jakości produktów oferowanych przez placówki wiejskie 
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były osoby w wieku 36-50 lat. Osoby w wieku najwyższej aktywności zawodowej (26-50 
lat) najczęściej podejmowały faktyczne decyzje zakupowe, opierając je na analizie dostęp-
ności czasowo-przestrzennej placówek oraz ich oferty cenowej. Konsumenci najstarsi, czę-
sto z konieczności, zaopatrywali się w sklepach najbliżej zlokalizowanych, a w efekcie mie-
li ograniczone podstawy bezpośredniego porównania jakości towarów w ofercie sklepów 
wiejskich i miejskich. Najmłodsi respondenci relatywnie rzadziej podejmowali samodzielne 
decyzje zakupowe, a jednocześnie ich doświadczenie w porównywaniu ofert było uwarun-
kowane dotychczasowym środowiskiem życia. 

Wykres 1
Oceny dysproporcji w poziomie jakości towarów oferowanych przez sklepy 
funkcjonujące w miastach i na wsi

*Obliczono jako średnią ze skali wskazań, gdzie poziom jakości produktów oferowanych przez sklepy wiejskie 
względem ich miejskich odpowiedników oceniono jako: -3 zdecydowanie niższa, -2 niższa, -1 nieznacznie niż-
sza, 0 taka sama, 1 nieznacznie wyższa, 2 wyższa, 3 zdecydowanie wyższa.
Źródło: obliczenia na podstawie wyników badań własnych.

Zauważono także, że wraz ze wzrostem poziomu wykształcenia klientów spadała apro-
bata w ocenie jakości artykułów sprzedawanych na wsi. O ile nabywcy z podstawowym 
wykształceniem wyrażali pozytywną opinię uznając, że jakość sprzedawanych produktów 
w sklepach wiejskich była wyższa niż w placówkach miejskich, to respondenci ze średnim 
(-0,28 pkt) i wyższym (-0,39 pkt) wykształceniem byli przeciwnego zdania. 
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Także wraz ze wzrostem poziomu dochodów przypadających na jednego członka rodzi-
ny badanych, rosło (z nieznacznym zaburzeniem tendencji w grupach 1001-2500 zł) prze-
konanie, że sklepy zlokalizowane na wsiach oferowały towary gorszej jakości. O wyższych 
walorach jakościowych towarów w sklepach wiejskich przeświadczeni byli jedynie klienci 
z najniższej grupy dochodowej.

Należy zwrócić uwagę również na fakt, że pozytywny pogląd w tej kwestii wyrażali 
także klienci pochodzący z największych rodzin, tj. liczących powyżej 6 osób. Przeciwnie 
respondenci pochodzący z gospodarstw jednoosobowych i dwuosobowych rodzin - bardziej 
krytycznie odnosili się do jakości sklepów wiejskich uważając, że oferowały one produkty 
gorsze jakościowo.

Ocena poziomu oferty handlowej dokonana przez pryzmat subiektywnego postrzegania 
jakości produktów dostępnych na obszarach miast i wsi potwierdza wyjściową tezę o nie-
korzystnej sytuacji placówek wiejskich. Opinia ta wyrażana jest przez niemal wszystkie 
grupy konsumentów. Mimo nieznacznej wartości wskaźnika dla ogółu badanych na pozio-
mie -0,21 pkt, do przeprowadzenia analizy w przyjętych grupach kategoryzacyjnych upo-
ważniają różnice między wewnętrznymi podgrupami respondentów, których rozstęp sięga  
1,03 pkt dla konsumentów kategoryzowanych według liczebności gospodarstwa domowe-
go, czy 0,69 pkt dla osób o różnym poziomie wykształcenia. Identyfikacja tych dyspropor-
cji może stanowić podstawę dla praktyków działalności handlowej w kierunku weryfikacji 
dopasowania elementów oferty do potrzeb grup klientów dotychczas wyrażających bardziej 
krytyczne opinie.

Ocena dysproporcji cenowych ofert sklepów wiejskich i miejskich 

W zakresie głównych decyzji strategicznych leży ustalenie właściwego poziomu cen, 
z którymi będzie kojarzony sklep. Łączenie aspektu cenowego z jakością towarów pozwa-
la na rozszerzenie zakresu możliwych wariantów oferty handlowej. Skrajnymi odmianami 
kształtowania oferty cenowo-jakościowej będą: czysta strategia preferencji i czysta strategia 
„cena-ilość” (por. wykres 2). 

Wariantami pośrednimi proponowanymi przez różnych autorów mogą być kombinacje, 
których przykładem jest zestawienie przedstawione w tabeli 1. Każdy z nich zawiera w so-
bie pewną kombinację zaspokojenia potrzeb klienta, przy czym nie zawsze musi to być mak-
symalizacja ilości nabytych dóbr. Nabywcy często są skłonni zapłacić więcej w zamian za 
profesjonalną obsługę czy ponadstandardowy zestaw usług dodatkowych. Z drugiej strony, 
część firm handlowych maksymalizując bieżące zyski, bądź korzystając z pozycji lokalnego 
monopolisty ustala wysokie ceny oferując towary i usługi niskiej jakości. W opracowaniu 
weryfikacji poddano zatem opinie klientów na temat poziomu cen w placówkach handlu 
detalicznego w województwie podkarpackim (por. tabela 2). Zweryfikowano tu poglądy do-
tyczące ogólnego poziomu cen w sklepach, w których klienci faktycznie realizowali zakupy. 
Na wykresie 3 odzwierciedlono natomiast klienckie wyobrażenie na temat wysokości cen 
w kontekście porównania placówek wiejskich i miejskich.
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Wykres 2
Opcje strategii oddziaływania na rynek „jakość – cena”

Źródło: Altkorn (1996, s. 415).

Tabela 1
Strategie w układzie cena – jakość

Cena
Jakość

wysoka średnia niska

wysoka strategia najwyższej jakości strategia wysokiej wartości strategia znakomitej wartości
średnia strategia przeładowania strategia średniej wartości strategia dobrej wartości

niska strategia zdzierstwa strategia pozornej 
oszczędności strategia oszczędności

Źródło: opracowano na podstawie: Penc-Pietrzak (Kraków 1998, s. 258-260).

Większość respondentów (73,7%) określiło ceny oferowane w placówkach handlowych 
jako umiarkowane. Blisko co piąty nabywca uważał, że kształtowały się one na wysokim 
poziomie. Według opinii 3,3% klientów handlu detalicznego województwa podkarpackiego 
ceny rynkowe oferowanych produktów były bardzo wysokie. Co istotne również 3,3% ba-
danych oceniło je jako niskie.

Umiarkowany poziom cen w sklepach częściej dostrzegali mieszkańcy wsi aniżeli miast. 
Respondenci zamieszkujący miasta natomiast w większym odsetku niż klienci na obszarach 
wiejskich przyznawali, że ceny w placówkach handlowych były wysokie i bardzo wyso-
kie. Tylko 2,5% osób zamieszkujących wsie oceniło ceny jako niskie, podczas gdy opinię 
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taką wyraziło ponad 4% badanych mieszkańców miast. Relatywnie wyższe odsetki wska-
zań skrajnych wśród mieszkańców miast świadczą o większym zróżnicowaniu wśród firm 
handlowych w zakresie przyjętej polityki cenowej. Mogą być również wyrazem większego 
zróżnicowania sytuacji życiowej mieszkańców miast warunkującej postrzeganie wysokości 
cen w sklepach. Z kolei częściej wyrażane opinie o umiarkowanych zamiast niskich ce-
nach na wsi podyktowane mogły być relatywnie mniejszym nasileniem działań konkurencji 
w niewielkiej odległości, a ich niewysoki poziom wynikał z nieco niższej jakości świad-
czonych usług. Zbyt wysokie ceny mogłyby stać się powodem odejścia klientów do miasta 
w celu realizacji zakupów. Rozwiązanie takie zawiera w sobie jednak koszt dojazdu do 
odleglejszej placówki, stąd konsumencka akceptacja nieznacznie wyższych cen w sklepach 
na wsi.

Tabela 2
Kliencka ocena poziomu cen w sklepach miejskich i wiejskich

Wyszczególnienie

Ocena poziomu cen w placówkach handlowych według:
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Wysokie 19,6 21,8 17,4 20,6 20,7 20,0 20,0 5,9 20,0 24,1 17,9 22,2
Umiarkowane 73,7 70,6 77,0 70,6 74,1 75,7 73,3 76,5 71,1 68,5 76,5 69,4
Niskie 3,3 4,1 2,5 5,9 3,4 0,0 3,3 5,9 2,2 3,7 3,1 5,6
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Niskie 3,3 2,4 5,0 3,4 5,4 2,7 2,7 0,0 3,6 5,1 1,9

Źródło: obliczenia na podstawie wyników badań własnych.

 Zaobserwowano ponadto, że to ponad dwukrotnie częściej mężczyźni (5%), w porów-
naniu z kobietami(2,4%), zauważali niski poziom cen oferowanych przez sklepy. Taka sama 
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relacja procentowa opisuje opinie kobiet i mężczyzn w zakresie postrzegania bardzo wyso-
kiego poziomu cen. O ile 5% mężczyzn określiło ceny jako bardzo wysokie, o tyle odsetek 
ten w grupie kobiet kształtował się na poziomie 2,4%. Większa skrajność ocen wyrażanych 
przez mężczyzn może wynikać z ich naturalnej skłonności do większej kategoryczności 
wyrażanych poglądów.

Bardzo wysoki poziom cenowy sprzedawanych artykułów w sklepach relatywnie naj-
częściej dostrzegali najmłodsi respondenci, tj. osoby w wieku 15-25 lat, wśród których 6% 
wyraziło taki pogląd. W pozostałych grupach wiekowych odsetek wskazań na bardzo wyso-
ki poziom cen nie przekroczył 2,7%, a jeszcze rzadziej wyrażano takie poglądy wśród naj-
starszych klientów (1,8%), ale i badanych z przedziału wiekowego 26-35 lat. Spostrzeżenia 
o niskim poziomie cen w sklepach, w których dokonują zakupów stosunkowo rzadziej wy-
rażano w grupach wiekowych powyżej 35 lat.

Przekonanie o występowaniu bardzo wysokich cen rynkowych rosło wraz ze wzrostem 
poziomu wykształcenia klientów. Rosnąca wraz z wykształceniem świadomość przebiegu 
procesów zaopatrzenia w produkty od ich wytwórcy do ostatecznego punktu sprzedaży de-
talicznej i marż związanych z funkcjonowaniem kolejnego ogniwa dystrybucji mogła wa-
runkować taką tendencję w kształtowaniu ocen.

Nabywcy pochodzący z jednoosobowych gospodarstw domowych w największym od-
setku (6,7%), w porównaniu z pozostałymi grupami badanych, oceniali poziom cen na ryn-
ku jako bardzo wysoki, co skłania do wniosku, że prowadzenie gospodarstwa domowego 
i realizacja konsumpcji „w pojedynkę” ciągle pozostają najdroższe. Respondenci, których 
rodziny liczyły od 3 do 5 osób najrzadziej (2,6%) przyznawali, że ceny są bardzo wysokie. 
Podobny odsetek wskazań na bardzo wysoki poziom cen (2,8%) odnotowano wśród klien-
tów z rodzin największych. Takie rezultaty prowadzonego badania mogą być związane z ko-
rzyściami skali realizowanych zakupów (im więcej, tym taniej) oraz oferowania przez pla-
cówki handlowe różnego rodzaju promocji, np.: trzy artykuły w cenie dwóch, drugi produkt 
za połowę ceny, 20-30% produktu gratis itp., których największymi zwolennikami okazali 
się być badani z dużych rodzin, tj. liczących 3-5 oraz 6 i więcej osób. Tezę o korzyściach 
wynikających z większych zakupów potwierdza również fakt, że na niski poziom cen w naj-
większym odsetku (5,6%) wskazywali nabywcy pochodzący z rodzin liczących właśnie  
6 i więcej członków.

Analiza według grup wysokości dochodów respondentów prowadzi do obserwacji, iż 
wysoki poziom cen oferowany w placówkach handlowych nieznacznie częściej dostrzegali 
biedniejsi respondenci, tj. z dochodami kształtującymi się do wysokości 1000 zł miesięcz-
nie. Badani z miesięcznymi dochodami na osobę powyżej 2500 zł znacznie rzadziej okre-
ślali ceny w sklepach jako wysokie (5,9%). W przeciwieństwie do respondentów o niższych 
dochodach, częściej jednak skłonni byli deklarować, że poziom cen oferowany w placów-
kach był bardzo wysoki (11,8%). Może to wynikać z faktu, że najbiedniejsi klienci zwykle 
są zwolennikami dyskontów, hipermarketów, second-handów, w których mogą liczyć na 
najniższy poziom cen, godząc się przy tym na nieco niższą jakość artykułów. Najbogatsi re-
spondenci zwykle preferują zaopatrywanie się w produkty markowe, wysokiej jakości, czę-
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sto w sklepach specjalistycznych czy delikatesach, które w sytuacji wzrostu kosztów najmu 
czy transportu, przy jednoczesnym braku zbytu wynikającym ze złej koniunktury skazane 
są na narzucanie wyższych marż. Skutkuje to wzrostem cen już i tak wysokich, a to stymu-
luje krytyczne opinie klientów. Do akceptacji tezy o realizacji zakupów przez uboższych 
klientów w sklepach dyskontowych skłania również relatywnie najwyższy odsetek (5,9%) 
wskazań najuboższych respondentów na niski poziom cen. Stwierdzono również, że żadna 
z osób o przeciętnych dochodach, tj. z grupy dochodowej 1001-1500 zł na osobę w rodzi-
nie nie zaryzykowała stwierdzenia, że ceny są niskie. Wynikać to może z pogarszającej się 
sytuacji finansowej klientów handlu detalicznego województwa podkarpackiego w postaci 
relatywnie większego wzrostu cen niż wynagrodzeń.

Ogólna ocena poziomu cen w placówkach handlowych woj. podkarpackiego uzupełnio-
na została o porównanie poglądów na temat strategii cenowych sklepów wiejskich i miej-
skich (por. wykres 3). Konsumenci zestawiali poziom cen w sklepach na wsi oraz w mieście 
wykorzystując 7-punktową skalę w układzie niższy – wyższy. Identyfikacja postrzeganych 
dysproporcji stanowi podstawę określenia relacji cenowych determinujących akceptację 
oferty danej placówki handlowej wśród klientów.

Wykres 3
Oceny dysproporcji w poziomie cen w sklepach funkcjonujących w miastach i na wsi

*Obliczono jako średnią ze skali wskazań, gdzie poziom cen w sklepach wiejskich względem ich miejskich od-
powiedników oceniono jako: -3 zdecydowanie niższy, -2 niższy, -1 nieznacznie niższy, 0 taki sam, 1 nieznacznie 
wyższy, 2 wyższy, 3 zdecydowanie wyższy.
Źródło: jak w wykresie 1.
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Zwraca uwagę fakt, że poziom cen w sklepach funkcjonujących na wsi oceniono jako 
wyższy niż w placówkach miejskich. Taką przeciętną opinię wyrazili wszyscy klienci nie-
zależnie od charakterystyki społeczno-demograficznej i ekonomicznej. Spostrzeżenie to po-
twierdza wstępnie założoną tezę badawczą. 

Większe przekonanie o wyższym poziomie cen w sklepach wiejskich wykazali miesz-
kańcy wsi niż miast. To oni codziennie realizowali zakupy w najbliższych placówkach i do-
tkliwie odczuwali niekorzystne relacje cenowe. Również mężczyźni (0,87 pkt), w porów-
naniu z kobietami (0,64 pkt), bardziej negatywnie oceniali poziom cen ustalanych przez 
handlowców prowadzących działalność na wsiach. Należy zauważyć, że najbardziej kry-
tyczni w ocenie byli najmłodsi respondenci (0,80 pkt). W ich przypadku zwracano uwagę, 
że nieustabilizowana sytuacja zawodowa oraz niepewność dotycząca stabilizacji zawodowej 
w połączeniu z zakładaniem rodziny wymuszały szczegółową obserwację wysokości cen 
i poszukiwania tańszych możliwości zaspokajania potrzeb. Na konieczność poszukiwania 
tanich miejsc zakupów zwracali także uwagę członkowie największych rodzin i to wśród 
nich w kategoryzacji według liczebności rodziny zaobserwowano najwyższą krytykę po-
równawczą wysokich cen w placówkach wiejskich. Nie dziwi także fakt, że to osoby naj-
uboższe szczególnie krytycznie przyjmowały różnice cenowe między placówkami handlu 
detalicznego na wsi i w mieście. Ograniczenia budżetowe zmuszały ich do rezygnacji z wy-
gody realizacji zakupów w najbliższym sklepie, by dokonać zaopatrzenia rodziny w skle-
pach o niższym poziomie cen. Wraz ze wzrostem poziomu wykształcenia wzrastał również 
poziom przekonania o wyższych cenach towarów oferowanych klientom na wsi. Tendencja 
ta została jednak załamana w grupie klientów legitymujących się dyplomem uczelni wyż-
szej. Osoby z wyższym wykształceniem charakteryzując się szerszym światopoglądem 
i wyższymi oczekiwaniami względem usług handlowych, rzadko zaopatrywały się w skle-
pach wiejskich, stąd ich ocena poziomu cen była nieco mniej kategoryczna.

Podsumowanie

Zdaniem klientów handlu detalicznego województwa podkarpackiego, sklepy zlokalizowane 
na wsiach oferowały produkty o wyższych cenach (0,72 pkt). Ponadto jakość towarów ofero-
wanych przez placówki wiejskie spotkała się z niekorzystną oceną klientów (-0,21 pkt). Mimo 
tendencji do ekspansji na obszary podmiejskie i wiejskie sieci supermarketów i obiektów 
wielkopowierzchniowych, a co za tym idzie częściowego upodabniania poziomu zaopatrze-
nia handlowego obszarów miast i wsi nadal prawdziwe pozostaje stwierdzenie o różnicach 
w poziomie cen i jakości towarów dostępnych w ramach oferty handlowej na wsi i w mie-
ście. Procesy konwergencji dotyczą przy tym w większym stopniu jakości towarów niż 
poziomu cen. Aby ograniczyć odpływ klientów ze wsi w celu realizacji zakupów w konku-
rencyjnych sklepach miejskich zasadne wydaje się ograniczenie skłonności do zawyżania 
cen, w szczególności kiedy nie upoważnia do tego przewaga jakościowa towarów.
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Disparities in a Level of Retail Provision at Urban and Rural Areas  
of Podkarpacie

Customers’ Evaluation of Price-quality Relations in Retail Outlets

Summary 

The study constitutes the first of the series of three articles dealing with the 
problems of disparities in a level of meeting needs of customers that concern ser-
vices of retail trade. In this paper, the consumers’ evaluation of price policies adopt-
ed by retail outlets offering food in Podkarpacie was analysed. This aspect was 
connected with opinions about quality of products offered by retail sale units. As 
a main dimension of the analysis there were adopted opinions of customers who re-
alise purchases in shops in Podkarpacie and assessed enterprises that conduct their 
activities in urban and rural areas. The bases for conclusions are created by results 
of the author’s research conducted with the use of a questionnaire interview among 
customers of retail trade in Podkarpacie at the turn of 2012-2013.

Key words: retail trade, regional disparities, prices, quality, consumers’ opinions.

JEL codes: M31, L81, D12
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Диспропорции в уровне торгового снабжения  
в Прикарпатском воеводстве

Оценка клиентами соотношений между ценой и качеством  
в розничной торговле

Резюме 

Разработка представляет собой первую из серии трех статей, касающих-
ся проблематики дифференциации в уровне удовлетворения потребностей 
клиентов в услугах в сфере розничной торговли. В статье провели анализ по-
требительских оценок ценовых политик, принимаемых прикарпатскими заве-
дениями розничной торговли продуктами питания. Этот аспект сопоставили  
с мнениями насчет качества продуктов, предлагаемых субъектами розничной 
продажи. Основной отправной точкой анализа приняли мнения клиентов, осу-
ществляющих закупки в прикарпатских магазинах, которые провели релятив-
ную оценку фирм, действующих в городах и на селе. Основу для умозаклю-
чения представляют результаты собственных исследований, проведенных по 
методу анкетного опроса среди клиентов розничной торговли Прикарпатского 
воеводства на рубеже 2012 и 2013 гг.

Ключевые слова: розничная торговля, региональные диспропорции, цены, 
качество, мнения клиентов.
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