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Eurocash przeprowadził analizę kosztów czasu, który poświęcany jest na robienie zakupów
w hipermarkecie i sklepie osiedlowym. Wyniki są zaskakujące - nawet, jeśli w sklepie
osiedlowym jest o 10 proc. drożej, niż w hipermarkecie, to i tak w przeliczeniu na wartość
czasu robienie zakupów jest tam tańsze.
Od momentu, w którym w Polsce, na wzór zachodniej Europy zaczęły powstawać zlokalizowane na
obrzeżach miast wielkopowierzchniowe sklepy, w powszechnej świadomości utarł się pogląd, że
zakupy robione w takiej hiper placówce handlowej są tanie. Często bowiem można w tych sklepach
„upolować” promocję na najpopularniejsze produkty. Z drugiej strony na takie zakupy tracimy więcej
czasu.
Jak wyliczył Eurocash, sam dojazd do hipermarketu zajmuje nam średnio pół godziny. Do tego
dochodzi czas poświęcony na szukanie miejsca na parkingu, a następnie na przejście z parkingu do
samego sklepu – to średnio 5 do 10 minut.
Jeszcze nie rozpoczynając na dobre zakupów, wyprawa zajęła nam prawie 40 minut. Biorąc pod

uwagę taki czynnik – tj. czas dotarcia do sklepu – zdecydowanie wygrywają niewielkie sklepy
położone w najbliższym sąsiedztwie. Z reguły czas dojścia do nich nie przekracza 5 minut, a na
dodatek nie tracimy czasu na parkingu. Do osiedlowego sklepu przychodzimy też z bardziej
sprecyzowanymi potrzebami, zatem sam proces zakupowy trwa znacznie krócej.
Kolejnym czynnikiem, który rzadko brany jest pod uwagę w porównaniach hipermarketów ze
sklepami osiedlowymi jest czas oczekiwania w kolejce do kasy. Instytut Badawczy ABR SESTA
przeprowadził badania z których wynika, że w piątek pomiędzy godz. 17.00 a 21.30, czyli w
pierwszej z dużych weekendowych fal zakupowych, najkrócej stoimy w kolejkach właśnie w
mniejszych sklepach. Średnio spędzamy w nich 44 sekundy. Dla porównania, w hipermarketach – 3
minuty i 28 sekund, przy czym w soboty przed godz. 14.30 ten czas rośnie nawet do 15 minut i 6
sekund.
Oczywiście wywnioskować z tego można, że czas przeznaczony na zakupy rośnie wraz z ilością
towarów wrzucanych do koszyka. W niewielkich sklepach położonych w sąsiedztwie zakupy są raczej
małe. Na drugim krańcu mamy hipermarkety, gdzie klienci robią duże, weekendowe zakupy.
Najpierw trzeba znaleźć produkty na długich półkach i często w różnych krańcach hali, a następnie
odczekać swoje w kolejce do kasy, przed którą nawet gdy stoi jedna osoba z pełnym wózkiem, to
trzeba poświęcić kilka minut.
– Każdy czas, nawet ten wolny, który możemy spędzić z rodziną, ma swoją cenę. Załóżmy że jego
ceną jest równowartość płaconej w Polsce stawki minimalnej (2250 złotych brutto miesięcznie w
2019 r.) lub stawki średniej (4967 złotych brutto miesięcznie w listopadzie 2018 r.) – mówi Cezary
Giza, dyrektor ds. Relacji Inwestorskich Grupy Eurocash.
– Z wyliczeń wynika, że przy zakupach za 100 zł, sklep osiedlowy, nawet jeśli ma ceny wyższe o 10
proc., to jego łączny koszt zakupów jest niższy o 6 zł dla płacy minimalnej i 24 zł dla płacy średniej.
Oczywiście założenia można zmieniać, niektórzy z nas są w stanie dokonywać zakupów znacznie
szybciej. Nawet jeśli przyjmiemy dla hipermarketów, czas krótszy o 30 minut, to wciąż musimy
zainwestować w nie jedną godzinę. Godzinę, którą możemy przeznaczyć na znacznie przyjemniejsze
kwestie niż dokonywanie zakupów. – dowodzi Giza
Jak tłumaczą przedstawiciele Eurocashu, hipermarket pozwala na zrobienie bardziej kompleksowych
zakupów, jednak gdy weźmiemy pod uwagę czas i koszty dodatkowe, nie dotyczące wybranych w
placówce wielkopowierzchniowej towarów (również związane z przechowywaniem dużej ilości
produktów zakupionych w hipermarkecie), zakupy w sklepie osiedlowym, nawet jeśli nominalnie
nieco droższe, w efekcie okazują się tańsze.
Oto wyliczenia opublikowane przez Eurocash:
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