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Wstęp

Celem artykułu jest prezentacja oraz analiza porównawcza roli i znaczenia 
wyznaczników zakupów ywno ci w o miu du ych miastach w Polsce (powy-
ej 200 tys. – wyj tek Bytom). Podstawowe ródła informacji prezentowanych 

rozwa a  stanowiły: publikowane wyniki bada  zrealizowanych w kraju przez 
ró ne instytucje badawcze oraz pierwotny materiał pochodz cy z systematycznie 
prowadzonych od 2014 roku na Wydziale Towaroznawstwa Uniwersytetu Eko-
nomicznego w Poznaniu (w przypadku du ych miast w Polsce w latach 2015–
–2016) bada  konsumenckich w du ych miastach w Polsce. Wcze niej analizy 
wyników prowadzonych bada  w Poznaniu i województwie wielkopolskim oraz 
trzech du ych miastach były przedstawiane w ró nych publikacjach. Ponadto 
w tych artykułach, a szczególnie w publikacji ksi kowej b d cej rezultatem 
zrealizowanego grantu NCN przedstawiono bardzo szeroko pogl dy i punkty 
widzenia na kwestie zwi zane z rol , znaczeniem i ocen  wpływu ró nych grup 
czynników na zakupy ywno ci przez konsumentów prezentowane w literaturze 
krajowej i zagranicznej [Sojkin i in. 2009, s. 37–50]. Artykuł jest jednym z nie-
licznych w literaturze przedmiotu koncentruj cym si  na uj ciu terytorialnym 
wyznaczników/determinant zakupów mieszka ców wybranych o miu miast 
Polski (Białystok, Bytom, Katowice, Lublin, Pozna , Radom, Warszawa, Wro-
cław) [Bartkowiak i Niewczas 2013, s. 204–219, Sojkin 2013, 2015, Bartko-
wiak i Sojkin 2015 Raport 2015]. Podstawowym celem wspomnianych wy ej 
bada  było zidentyfi kowanie znacz cych determinant zakupu artykułów yw-
no ciowych, chemii gospodarczej i kosmetyków, odzie y i obuwia oraz dóbr 
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trwałego u ytku i pokazanie ich zró nicowania w przypadku badanych miast. 
W artykule odnosimy si  tylko do jednej kategorii towarów - ywno ci i jej de-
terminant w rynkowym procesie nabywczym, która nale y do kategorii produk-
towych do ć cz sto b d cych przedmiotem zainteresowania w badaniach o rod-
ków naukowych oraz fi rm zajmuj cych si  profesjonalnie badaniami rynkowymi 
i marketingowymi1.

W literaturze przedmiotu, jak i w wielu opracowaniach podsumowuj cych 
rynkowe zachowania konsumentów wskazuje si  na bardzo rozbudowany zbiór 
czynników/determinant, ale mo na go podzielić na grupy wpływaj cych na wy-
bory zakupowe nabywców, takie jak zwi zane z produktem (głównie charaktery-
styki fi zyczne, funkcjonalne i strukturalne), konsumentem (demografi czne, psy-
chologiczne, ekonomiczne, fi zjologiczne, sytuacyjne) oraz otoczeniem w jakim 
funkcjonuje konsument (ekonomiczne, kulturowe, społeczne, infrastrukturalne, 
rodowiskowe). Z kolei w wielu publikacjach mo na spotkać si  z bardzo jedno-

znacznymi twierdzeniami, e w przypadku polskich nabywców o zakupie pro-
duktów decyduj : cena, jako ć i marka2. Jednak nie zawsze prowadzone badania 
konsumenckie w Polsce potwierdzaj  wnioski o wiod cej roli wymienionych 
determinant, aczkolwiek nale  one niew tpliwie do uwzgl dnianych i analizo-
wanych w procesie nabywczym konsumentów.

Metodyka badań

W celu realizacji wspomnianych celów artykułu przeprowadzone zostały ba-
dania w wybranych 8 du ych miastach w Polsce, w których wykorzystano kwo-
towy dobór jednostek badawczych (mieszka cy 18+ lat), uwzgl dniaj cy wiek, 
płeć i miejsce zamieszkania (dzielnica). Wielko ć próby badawczej w ka dym 
z miast mie ciła si  w przedziale 350–650 mieszka ców/nabywców. Zbiór zmien-
nych przypisanych ka dej grupie towarów poddany pó niejszej ocenie został 
ustalony na podstawie przeprowadzonych bada  wst pnych mieszka ców mia-
sta Poznania i województwa wielkopolskiego. Ponadto ich wybór weryfi kowano 
wynikami bada  konsumenckich realizowanych przez inne o rodki badawcze, 
a tak e nowymi propozycjami zgłaszanymi przez uczestników realizowanych 
bada . Wa no ć czynnika okre lano na podstawie pomiaru przeprowadzonego 
przy u yciu pi ciostopniowej skali Likerta, a zebrane dane po opisowej analizie 
statystycznej poddano eksploracyjnej analizie czynnikowej – technika głównych 

1Badania prowadzone przez firmy GfK Polonia sp. z o.o. czy AC Nielsen Polska sp. z o.o.
2Zwyczaje zakupowe Polaków, Shopping Show, Warszawa, maj 2013; Polacy kupuj  z głow , http://bran-
den.biz/wp-content/uploads/2016/08/Refunder_Polacy-kupuj%C4%85-z-g%C5%82ow%C4%85-ra-
port-badawczy_sierpie%C5%84-2016.pdf (dost p: 31.03.2017).
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składowych – przeprowadzonej dla czynników wszystkich badanych miast oraz 
dla ka dego z nich odr bnie3 [Górniak 1998, s.83–102, Larose, 2008, s.19–30, 
Balicki 2013, s.131–204]. Metoda ta pozwoliła na redukcj  wyj ciowego zbioru 
29 determinant i wyodr bnienie mniejszego zbioru nowych składowych z ogra-
niczon  liczb  zmiennych wyj ciowych. W rezultacie ich interpretacja odbywa 
si  na bazie ładunków czynnikowych, a polega na wyodr bnieniu zmiennych 
o najwy szych ładunkach czynnikowych (przyj to warto ci powy ej 0,7) i zna-
lezieniu wspólnego odniesienia do wspólnej zmiennej. Wykorzystuje si  rota-
cj  czynników, której celem jest uproszczenie  rozwi zania i uzyskanie ró nic 
mi dzy ładunkami czynnikowymi. Ponadto na etapie wyj ciowym prowadzonej 
analizy wykorzystano do oceny istotno ci współczynników korelacji zmiennych 
rzeczywistych test Bartletta oraz statystyk  K-M-O w celu sprawdzenia zasadno-
ci wykorzystania analizy czynnikowej w pogł bionej analizie danych. Analiza 

zebranych danych przeprowadzona została z wykorzystaniem programu IBM 
SPSS Statistics ver. 22.

Znaczenie determinant zakupów żywności 

Wst pna analiza statystyczna znaczenia determinant ywno ci skoncentro-
wana została na analizie uzyskanych warto ci rednich arytmetycznych dla wy-
ró nionych 29 determinant zakupu, które przedstawiono dla ogółu zbiorowo ci 
oraz ka dego z miast w tabeli 1. Obliczone warto ci rednie dla całej zbiorowo-
ci badanych mieszka ców du ych miast dla ka dego czynnika pozwalaj  na 

identyfi kacj  zbioru najwa niejszych determinant zakupowych artykułów yw-
no ciowych (najwy sze warto ci redniej), do którego nale : smak produktu 
(  = 4,23), termin wa no ci/przydatno ci (  = 4,22), jako ć (  = 4,19) i cena 
(  = 4,09). Wydaje si , e wła ciwe jest wskazanie drugiej grupy czynników, 
których rednie oscyluj  wokół warto ci redniej równej 4, a nale  do nich: 
relacja cena/jako ć (  = 4,01), konieczno ć zakupu (  = 3,97), przyzwyczaje-
nie/nawyki (  = 3,92), odczucie zaspokojenia potrzeby (  = 3,91) i preferencje 
nabywcy (  = 3,85). Wa ne jest te  spojrzenie na grup  czynników, które zostały 
najni ej ocenione przez respondentów, a nale  do niej: nowo ć produktu (  =
= 3,11), opakowanie/wygl d (  = 3,15), kraj pochodzenia produktu (  = 3,19), 
opinie innych osób (  = 3,25) i ekologiczno ć (  = 3,33). Uzyskane niskie war-
to ci rednich przez 5 determinant mog  być zaskakuj ce, albowiem w dobie 
globalizacji, innowacji, internacjonalizacji czy znaczenia zrównowa onego roz-

3Warto ci na skali Likerta zdefiniowane zostały w nast puj cy sposób: warto ć 1 – brak znacze-
nia, warto ć 2 – czynnik nieistotny (mało wa ny), warto ć 3 – rednio wa ny (ani istotny, ani 
nieistotny), warto ć 4 – czynnik istotny (wa ny), warto ć 5 – decyduj cy (najwa niejszy).
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Tabela 1

Wa no ć determinant zakupu ywno ci ( rednie ocen)

Czynniki                             Miasta
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Cena 4,09 4,25 4,09 4,36 4,07 4,40 4,13 4,05 4,02

Dostępno ć produktu 3,84 3,90 3,59 4,13 3,81 4,39 3,61 3,79 3,81

Jako ć produktu 4,19 4,40 4,18 4,30 4,22 4,46 4,18 4,02 4,39

Konieczno ć zakupu 3,97 4,18 3,39 4,29 4,07 4,32 3,93 3,91 4,17

Kraj pochodzenia produktu 3,19 3,53 2,68 3,21 3,15 3,67 2,69 3,24 3,29

Marka/znany produkt 3,41 3,85 2,96 3,51 3,40 3,99 2,85 3,44 3,67

Producent 3,41 3,71 2,92 3,54 3,35 3,92 2,92 3,48 3,75

Miejsce zakupu produktu 3,38 3,57 3,39 3,41 3,28 3,86 3,00 3,30 3,30

Nowo ć produktu 3,11 3,34 2,59 3,45 3,14 3,52 2,51 3,23 3,06

Obsługa klienta 3,44 3,47 3,29 3,46 3,54 3,94 3,31 3,44 3,24

Opakowanie produktu/wygląd 3,15 3,13 2,78 3,18 3,20 3,87 2,83 3,06 3,15

Opinie innych osób 3,25 3,40 2,72 3,35 3,25 3,73 3,05 3,45 3,02

Promocja/reklama/gratisy 3,59 3,92 3,41 3,79 3,47 4,09 3,19 3,49 3,67

Przyzwyczajenie/nawyki 3,92 4,11 3,72 4,05 3,92 4,18 3,82 3,82 4,15

Relacja cena/jako ć produktu 4,01 4,14 4,10 4,18 4,02 4,36 4,05 3,80 4,08

Skład produktu 3,72 3,74 3,58 3,83 3,79 4,06 3,49 3,62 4,02

Preferencje nabywcy 3,85 4,13 3,79 3,85 3,79 4,10 3,66 3,65 4,13

Wielko ć gosp. Domowego 3,52 3,71 3,54 3,72 3,46 3,84 3,15 3,43 3,62

Wielko ć opakowania/waga 3,58 3,76 3,76 3,82 3,44 4,08 3,17 3,48 3,57

Zapach produktu 3,85 4,27 4,09 4,03 3,77 4,21 3,49 3,63 4,02

Termin wa no ci 4,22 4,26 4,13 4,59 4,39 4,57 4,24 4,23 4,50

Zalecenie lekarza 3,49 3,42 2,72 3,62 3,56 3,75 3,23 3,57 3,87

Odczucie zaspokojenia potrzeby 3,91 4,17 3,43 4,12 3,90 4,28 3,76 3,78 4,16

Smak produktu 4,23 4,58 4,48 4,34 4,25 4,54 4,22 3,92 4,48

Szybko ć przygotowania posiłku 3,62 4,02 3,12 3,82 3,68 4,08 3,18 3,58 3,96

Tryb pracy 3,35 3,53 2,63 3,67 3,45 3,78 2,92 3,31 3,68

Zdrowotno ć produktu 3,73 3,85 3,24 3,82 3,80 4,21 3,56 3,67 3,97

Ekologiczno ć produktu 3,33 3,39 2,87 3,26 3,33 3,87 2,94 3,53 3,72

Warto ć energetyczna 3,40 3,72 2,98 3,53 3,44 3,91 3,00 3,31 3,71

ródło: Badania własne.
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woju nabywcy traktuj  je jako mało znacz ce. Zdaniem autorów, wskazuje to na 
rosn c  dojrzało ć zakupow  polskich nabywców produktów ywno ciowych, 
dla których nowo ci, opakowanie czy kraj pochodzenia jeszcze w latach 90. XX 
wieku były dla wielu z nich wa nymi wyznacznikami zakupu artykułów ywno-
ciowych, a obecnie straciły na znaczeniu. Zwi zane jest to z nast puj cymi pro-

cesami rynkowymi: rosn cym poziomem edukacji ywieniowej polskich kon-
sumentów, du  liczb  pojawiaj cych si  w ostatnich latach nowo ci/innowacji 
produktowych na rynku ywno ciowym (przesyt), globalizacj  rynków i wzor-
ców konsumpcji, które doprowadziły do efektu oswojenia si  nabywców oraz 
traktowania tego stanu rzeczy jako rezultatu dynamizacji konkurencji rynko-
wej obejmuj cej wiele obszarów jego funkcjonowania. Podobny zakres analizy 
w odniesieniu do badanych miast pokazuje pewne odmienno ci w sformułowa-
nych ocenach i pozwala na stwierdzenie nast puj cych prawidłowo ci:

w przypadku ka dego z miast badani wskazali jako najwa niejsze determi-
nanty zakupu identyczne zmienne jak cała badana zbiorowo ć;
w poszczególnych miastach mo na dostrzec zró nicowanie w ocenach 
znaczenia w decyzjach nabywczych odnosz cych si  do: nowo ci produk-
tu, opakowania/wygl du, kraju pochodzenia produktu, opinii innych osób 
i ekologiczno ci; które wy ej wskazane zostały jako najmniej znacz ce;
mieszka cy Lublina wskazali najwi ksz  liczb  determinant jako znacz -
cych w decyzjach nabywczych (16 czynników uzyskało warto ć redni  po-
wy ej 4);
najmniejsz  liczb  czynników uznanych za wa ce w tych decyzjach wska-
zali mieszka cy Bytomia (3), Poznania (5), Wrocławia i Katowic (po 6).
Kolejnym etapem post powania badawczego było wykorzystanie analizy 

głównych składowych do przeprowadzenia podziału wst pnie ustalonego zbioru 
zmiennych na wzgl dnie jednorodne składowe ilustruj ce „nowe” czynniki trak-
towane jako zmienne ukryte (latentne). Przeprowadzone post powanie badaw-
cze doprowadziło do ustalenia liczby głównych składowych z wykorzystaniem 
kryterium Kaisera, które wyja niały najwi ksz  cz ć wariancji. W dalszym po-
st powaniu po wyznaczeniu ładunków czynnikowych dla uzyskania mo liwie 
prostej, czytelnej struktury czynników macierz ładunków poddano rotacji Vari-
max. Pozwoliła ona na zdecydowanie bardziej czyteln  interpretacj  uzyskanych 
wyników ko cowych przez minimalizacj  liczby zmiennych potrzebnych do 
wyja nienia danej składowej. W rezultacie tego działania uzyskano niezwykle 
interesuj ce wyniki pozwalaj ce na odmienne spojrzenie na zagadnienie znacze-
nia determinant zakupu ywno ci przez mieszka ców badanych miast w Polsce 
i weryfi kacj  wcze niej przedstawionych wniosków na podstawie warto ci red-
nie ocen badanych. W poszczególnych miastach ró nicowała si  liczba skła-
dowych wyznaczonych zgodnie z kryterium Kaisera (wa ne s  tylko składowe 

–

–

–

–
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główne, których warto ć własna przekracza lub jest bliska 1 oraz procent wyja-
nianej przez nie wariancji). Liczba składowych  była najni sza dla Lublina, bo 

wynosiła 5 (56% wyja nienia wariancji), 6 dla ogółu (wszystkie miasta razem) 
i Wrocławia (odpowiednio 53 i 61%), a najwy sza liczba to 10 dla Radomia (67%) 
oraz 9 dla Bytomia (przy 58%). W dalszych rozwa aniach skoncentrowano si  
głównie na dwóch pierwszych składowych, które dla ogółu (wszystkie miasta ra-
zem) oraz poszczególnych badanych miast przedstawiono tabelach 2 i 3. 

Przechodz c do ich interpretacji, nale y zwrócić uwag  na bardzo istotny 
fakt zwi zany z pierwsz  składow , któr  dla ogółu, Białegostoku, Wrocławia, 
Warszawy, Katowic i Poznania mo na umownie nazwać „markowy produkt”; dla 
Lublina „dobry produkt”, dla Radomia jest to „korzystno ć nabycia”; a Bytomia 
– „zdrowotno ć”. Tak wi c mimo dostrzeganego zró nicowania w konstrukcji 
składowych (liczba zmiennych) w przypadku badanych miast to dla mieszka -
ców najwi kszych polskich miast mo na przyj ć, e najwa niejszym czynni-
kiem wyboru jest markowy produkt generowany przez dwie zmienne marka/zna-
ny produkt i producent. Mo na powiedzieć, e w procesie wyboru towarów na 
rynku ywno ci marka rozumiana jako atrybut produktu i producenta odgrywa 
do ć wa n  rol  i znaczenie oraz nale y zweryfi kować wcze niejsze twierdzenia. 

Tabela 2

Pierwsza składowa (ładunki czynnikowe > 0,7)

Czynnik/miasta
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Jako ć produktu 0,755

Kraj pochodzenia 

produktu
0,751 0,803 0,751

Marka/znany produkt 0,802 0,825 0,801 0,809 0,813 0,776

Producent 0,789 0,826 0,836 0,869 0,809 0,756

Nowo ć produktu 0,718

Wielko ć gosp. 

domowego
0,735

Wielko ć opakowania/

/waga
0,765

Termin wa no ci 0,731

Zalecenie lekarza 0,742

Smak produktu 0,778

ródło: Badania własne.
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Z kolei uzyskane wyniki pokazuj ce zmienne wyj ciowe wchodz ce do drugiej 
składowej ilustruj  bardzo znaczne zró nicowanie opinii o zmiennych/determi-
nant tworz cych jej skład przypadku ka dego z miast. W przypadku całej zbioro-
wo ci jest to jako ć produktu, dla Warszawy składow  mo na nazwać „zdrowot-
no ć i ekologiczno ć produktu”, a dla Wrocławia – „wygoda produktu”, z kolei 
dla Białegostoku – „konieczno ć zakupu”, dla Katowiczan – „smak produktu”, 
w przypadku Lublina – „markowy produkt”, w Poznaniu – „warto ć dla nabyw-
cy”, w Bytomiu „opakowanie”, a w Radomiu – „nowoczesno ć produktu i obsłu-
ga”. Zatem analiza porównawcza drugiej pokazuje wyra nie, e trudno dla miast 
znale ć wspólny mianownik. Aczkolwiek po zastanowieniu mo na doszukać si  
pewnego podobie stwa w przypadku Poznania, Warszawy, Katowic i Radomia, 
przyjmuj c jako wspólny mianownik „warto ć dla nabywcy”. Generalnie ana-
liza głównych składowych, co prawda w naszym przypadku ograniczona tylko 
do dwóch składowych, dostarczyła niew tpliwe do ć interesuj cych wniosków 
i przesłanek do dyskusji nad znaczeniem determinant w dokonywanych wybo-
rach zakupowych.

Tabela 3

Druga składowa (ładunki czynnikowe > 0,7)

Czynnik/miasto
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Jako ć produktu 0,717

Konieczno ć zakupu 0,754

Marka/znany produkt 0,804

Producent 0,743

Nowo ć produktu 0,713

Obsługa klienta 0,722

Opakowanie produktu/

/wygląd
0,724 0,729

Skład produktu 0,793

Smak produktu 0,728

Szybko ć 
przygotowania posiłku

0,728

Tryb pracy 0,789

Zdrowotno ć produktu 0,746 0,701

Ekologiczno ć 
produktu

0,815

ródło: Badania własne.
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Zakończenie

Analiza wyznaczników (determinant, czynników) zakupu ywno ci w ród 
mieszka ców du ych miast w Polsce uwzgl dniaj ca ich znaczenie kluczowe 
doprowadziła do wskazania grupy determinant b d cych kluczowymi w procesie 
zakupu ywno ci. Ponadto wykorzystane narz dzia stanowi ce podstaw  prowa-
dzonych analiz, a w szczególno ci uzyskane wyniki na bazie techniki głównych 
składowych dostarczyły przesłanek do stwierdzenia, e tego typu analiza wy-
maga spojrzenia wielowymiarowego zarówno z punktu widzenia stosowanego 
instrumentarium badawczego, jak i uj cia przestrzennego.

Przeprowadzona analiza głównych składowych potwierdziła w szczególno-
ci znaczenie marki dla nabywców ywno ci pojmowanej przez nich jako mar-

ka produktu b d  marka producenta. Mimo e przeprowadzona prosta analiza 
opieraj ca si  na wykorzystaniu jako podstawy wnioskowania redniej arytme-
tycznej ocen zmiennych przez badanych sugerowała zupełnie inne determinanty. 
Tym samym wyniki bada  empirycznych potwierdzaj , zwłaszcza w przypadku 
marki i cz ciowo jako ci nabywanych produktów, ich znaczenie dla nabywców. 
W przypadku pozostałych zmiennych/determinant ich ocena wpływu do ć wy-
ra nie si  ró nicuje.
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Abstrakt

W artykule przedstawiono analiz  determinant zakupu ywno ci przez na-
bywców indywidualnych w o miu du ych miastach w Polsce oraz ogółem. Ana-
liza została przeprowadzona na podstawie wyników bada  konsumenckich zre-
alizowanych w miastach w latach 2015–2016 w Uniwersytecie Ekonomicznym 
w Poznaniu oraz porównawczo innych polskich bada  rynkowych z tego zakre-
su. W rezultacie zidentyfi kowano i porównano podstawowe grupy czynników 
kształtuj cych zakupy artykułów ywno ciowych oraz wykorzystano eksplora-
cyjn  analiz  czynnikow  dla pogł bionej analizy danych.

Słowa kluczowe: determinanty zakupu mieszka ców miast, wyznaczniki zaku-
pów ywno ci, eksploracyjna analiza czynnikowa.
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Purchase determinants of food for individual 
consumers in large cities in Poland

Abstract

The article offers an analysis of purchase determinants of food for indivi-
dual consumers in 8 large cities in Poland  The analysis has been based on the 
outcomes of consumer research carried out in years 2015 and 2016 at Poznan 
University of Economics as well as on other research studies published in Polish 
sources. As a result, the identifi cation and comparison of basic groups of deter-
minants shaping the purchasing of food products has been provided, as well as 
the exploratory factor analysis was used for in-depth analysis of data.

Key words: purchase determinants of city residents, determinants of food pur-
chases, exploratory factor analysis


