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Czynniki determinujące postawy konsumentów wobec marki

Streszczenie

Przedmiotem artykułu jest analiza uwarunkowań postaw konsumentów wobec 
marek. Głównym celem rozważań jest wykazanie zależności między stopniem zna-
jomości właściciela (twórcy marki) a postawami konsumentów wobec niej.

Artykuł ma charakter koncepcyjno-badawczy i zawiera: 
1. analizy teoretyczne dotyczące postaw jako kategorii pozwalającej opisać za-

chowania konsumentów na rynku;
2. analizy czynników determinujących postawy konsumentów wobec marek;
3. wyniki badania empirycznego na temat postaw konsumentów w Polsce wobec 

marek czekolady należących do producentów i marek należących do dystrybu-
torów.
Implikacje praktyczne: możliwości skutecznego wykorzystania marki jako nie-

materialnego zasobu zależą od reakcji konsumentów i ich postaw wobec marki. 
Jednym z wyzwań współczesnego marketingu jest aktywne kształtowanie pożąda-
nych postaw konsumentów wobec marki.

Słowa kluczowe: postawy wobec marki, elementy (komponenty) postawy, właści-
ciel marki, czynniki kontrolowane przez właściciela marki, czynniki poza kontrolą 
właściciela marki.

Kody JEL: M31

Wstęp

Marka stanowi istotny element niematerialnych zasobów współczesnych przedsiębiorstw 
wykorzystywanych w procesach konkurowania na rynku oraz oferowania wartości dla na-
bywców i właściciela marki. Tradycyjnie, producent wytwarzał produkt, oznaczał go marką 
i kierował do klientów za pomocą kanału dystrybucji, sprawując tym samym kontrolę nie 
tylko nad jakością produktu, ale i nad warunkami sprzedaży swojej marki. Hurtownicy, dys-
trybutorzy i detaliści sprzedawali tylko marki należące do producentów. W ostatnich kilku-
nastu latach sytuacja uległa zmianie. Niektórzy uczestnicy kanału dystrybucji, w szczegól-
ności detaliści, zaczęli tworzyć i oferować nabywcom własne marki, zwane private labels 
poszerzając konsumentom możliwości wyboru. Marki te systematycznie są rozwijane, a ich 
znaczenie w handlu detalicznym systematycznie rośnie (Beristain, Zorrilla 2011). Aktualnie 
w wielu kategoriach produktów konsument ma do wybory marki należące do producentów 
(marki producenta), marki należące do dystrybutorów oraz produkty bezmarkowe. 

Marki producentów są przez nich tworzone i wspierane marketingowo. Większość tego 
typu marek jest budowana i umacniana na rynku przy wykorzystaniu ogromnych budżetów 

handel_wew_3-2016.indd   341 2016-07-20   10:22:07



CZYNNIKI DETERMINUJĄCE POSTAWY KONSUMENTÓW WOBEC MARKI342

reklamowych oraz oferowana w bardzo rozbudowanych kanałach dystrybucji. Producent 
jest ekspertem w projektowaniu i wytwarzaniu wyrobu. Produkty oferowane pod marką pro-
ducenta wydają się zatem być bardziej zaawansowane technicznie, posiadać wyższą jakość 
i mieć bardziej innowacyjne funkcje niż inne produkty w danej kategorii. 

Marki własne dystrybutorów są tworzone i stanowią własność pośredników, a większość 
z nich jest własnością wielkich i silnych detalistów. Dystrybutorzy nie wytwarzają produk-
tów oznakowanych tymi markami i nie są właścicielami technologii i procesów powsta-
wania oraz wytwarzania produktów oferowanych pod marką − prawie całkowicie zlecają 
produkcję. Detaliści mają bliższe niż producenci kontakty z konsumentami, co pozwala na 
lepsze poznanie upodobań i niechęci klientów. Wiedza ta może stanowić wsparcie dystry-
butorów w procesach kreowania założeń marki, zlecanej następnie do wytwarzania kon-
kretnym producentom, dysponujących potencjałem produkcyjnym i doświadczeniem nie-
zbędnym dla wytworzenia produktów oferowanych pod daną marką. Produkty oferowane 
pod markami dystrybutorów nie muszą zatem odbiegać poziomem jakości od marek produ-
centów. Prestiż i siła marki należącej do kanału dystrybucji zależy od siły marki tego kana-
łu. Dystrybutor stwarza preferencje dla swoich marek w lokowania produktów na półkach 
i wsparcia promocyjnego dla nich. Koncentrując się na budowaniu i umacnianiu marki sieci 
handlowej, dystrybutor nie musi promować poszczególnych marek produktowych. Czynnik 
ten sprawia, że dystrybutor nie ponosi znacznych kosztów dystrybucji i promocji, przez 
co należące do niego marki mogą być sprzedawane taniej niż porównywalne w tej samej 
kategorii marki producentów. Czynnik ten sprawia, że przez bardzo długi czas, konsumenci 
wierzyli, że tańsze marki należące do dystrybutorów nie dorównują poziomem jakości do 
marek producentów. W celu zmiany takiego postrzegania marek dystrybutorzy podjęli inten-
sywną pracę nad jakością swoich marek przywiązując znacznie większą uwagę do jakości, 
składu i bezpieczeństwa produktów oferowanych pod marką dystrybutora. Dystrybutorzy 
muszą mieć pewność, że ich produkty spełniają te same rygorystyczne normy i wymogi, jak 
główne marki producentów (zwłaszcza tych najbardziej rozpoznawalnych i cenionych przez 
konsumentów). Produkty te, zanim trafią na półki, są testowane i analizowane pod wzglę-
dem jakości i bezpieczeństwa przez niezależne firmy, podobnie jak produkty oferowane pod 
markami producentów. Dystrybutorzy przywiązują także coraz większą wagę do opakowań 
produktów oferowanych pod marką własną. Producenci wykonujący zlecenie dystrybutora 
muszą zapakować i oznaczyć produkt spełniając wymagania dystrybutora - właściciela mar-
ki. Jednym z głównych powodów poprawy postrzegania marek należących do dystrybuto-
rów było uznanie przez nich znaczenia funkcjonalnego i atrakcyjnego opakowania. Podczas 
gdy opakowanie jest ważne w wywieraniu pierwszego wrażenia na potencjalnym nabywcy 
produktu, to jakość składników, walory użytkowe i bezpieczeństwo produktu dla konsumen-
ta są decydujące dla budowania postawy konsumenta wobec marki. 

Obserwacja polskiego rynku, w tym głównie obserwacja ekspansji sieci handlowych 
oferujących artykuły spożywcze i inne dobra codziennego użytku, stanowiły przesłankę do 
podjęcia badań nad postawami konsumentów w Polsce wobec marek tworzonych przez róż-
ne podmioty, w tym głównie przez producentów oraz sieci handlowe. Z punktu widzenia 
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strategii kształtowania marek i projektowania dla nich strategii marketingowych istotne wy-
daje się poznanie odpowiedzi na następujące pytania badawcze:
1. Czy konsumenci identyfikują twórcę (właściciela marki)?
2. Jakie postawy przejawiają konsumenci wobec marek należących do producentów oraz 

marek należących do dystrybutorów (sieci handlowych) w tej samej kategorii produk-
tów?

Istota i elementy postaw

Postawy stanowią niezwykle istotną kategorię pozwalającą zrozumieć zachowania czło-
wieka, dlatego też stanowią przedmiot szerokich badań w psychologii. W marketingu bada-
nia nad postawami konsumentów stanowią aktualnie istotny nurt badań nad zachowaniami 
konsumentów i projektowaniem potencjalnych reakcji konsumentów na działania marketin-
gowe przedsiębiorstw.

A. Jachnis i J. Terelak (1998, s. 191) określają postawę jako „względnie trwałą ocenę lu-
dzi, przedmiotów faktów lub idei”. Ta relatywnie prosta definicja nie zagłębia się w źródła, 
ani mechanizm powstawania oceny. Jedyną eksponowaną tu cechą oceny traktowanej jako 
postawa jest jej względna trwałość. Definicja ta wydaje się mało użyteczna do weryfikacji 
i pomiaru postaw na gruncie marketingu. Nieco bardziej rozbudowaną definicję postawy 
prezentuje J. Strelau, który zwraca uwagę na pewne predyspozycje człowieka jak źródło po-
staw. Wg tego autora, postawą wobec dowolnego obiektu (przedmiotu, zdarzenia, idei, miej-
sca) nazywamy „względnie stałą skłonność do pozytywnego lub negatywnego ustosunko-
wywania się człowieka do tego obiektu” (Strelau 2000, s. 79). Przyjęcie tej definicji pozwala 
założyć, że ową skłonność człowieka do formowania ocen można kształtować i zmieniać. 
Tym samym można zmieniać postawy konsumentów wobec różnych obiektów. Obiektem 
postawy analizowanym na gruncie marketingu mogą być produkt, reklama, marka, punkt 
handlowy itp., a oceny konsumentów wobec tych obiektów mogą być kształtowane i zmie-
niane poprzez działania marketingowe. 

W definiowaniu pojęcia postawy można znaleźć także takie podejście, które pozwala 
zrozumieć mechanizm powstawania owych predyspozycji człowieka do formowania ocen. 
Przykładem tego typu definicji jest ujęcie S. Nowaka, wg którego „postawą pewnego czło-
wieka wobec pewnego przedmiotu jest ogół względnie trwałych dyspozycji do oceniania 
tego przedmiotu i emocjonalnego nań reagowania oraz ewentualnie towarzyszących emo-
cjonalno-oceniającym dyspozycjom względnie trwałych przekonań o naturze i własno-
ściach tego przedmiotu i względnie trwałych dyspozycjach do zachowania się wobec tego 
przedmiotu” (Nowak 1973, s. 18). Podobnie postawy definiuje S. Mika opisując postawę 
jako „względnie trwałą strukturę procesów poznawczych, emocjonalnych i zachowań odno-
szących się do jakiegoś przedmiotu lub dyspozycję do pojawienia się tych procesów i zacho-
wań” (Mika 1980, s. 77). W definicjach tych eksponowane są elementy składowe postawy 
− jej komponenty (Falkowski, Tyszka 2009; Jachnis, Terelak 1998):
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 - komponent poznawczy, czyli opinia na temat przedmiotu postawy tj. przekonanie o jego 
charakterystyce, czyli na przykład jak trwały jest dany produkt;

 - komponent afektywny, czyli emocjonalny element postawy np. pozytywne bądź nega-
tywne emocje kojarzące się z danym produktem;

 - komponent behawioralny, czyli uzewnętrzniający się w działaniu np. chęć kupienia da-
nego produktu.
„Komponent poznawczy postawy tworzą przekonania i wiedza o tym, czego postawa 

dotyczy oraz różne sądy o charakterze supozycji, wynikających z nastawień poznawczych, 
przesądów, fragmentarycznych informacji itp.” (Grzywa 2010, s. 51). Stosunek człowieka 
do rzeczywistości wyznacza jego system przekonań. To właśnie przekonania wchodzące 
w skład postaw są bardzo silnym motywem do podejmowania decyzji, wyboru sposobu 
postępowania. Przekonania są kategorią intelektualną, która wyraża stosunek człowieka do 
określonych faktów i zjawisk. Przekonania zawierają aspekt oceniający - ocenę słuszności 
jakiegoś stanu rzeczy lub realności jakiegoś przedmiotu. Zatem postawa wobec wybranej 
marki jest prawdopodobnie oparta na przekonaniach o obiektywnych cechach produktów 
oferowanych pod tą marką, ich walorach estetycznych, trwałości itp. Jeśli zatem zalety pro-
duktów oferowanych pod marką A są większe niż zalety produktów oferowanych pod marką 
B, to konsumenci znający te produkty wykształcą w sobie bardziej pozytywną postawę wo-
bec marki A. Znacząca rola komponentu poznawczego w kształtowaniu postaw konsumen-
tów na rynku stanowi podstawę tzw. wieloatrybucyjnego modelu postawy sformułowanego 
przez M. Fishbeina w 1974 roku i J. Ajzena w 1980 roku (Maison, Stasiuk 2013). Koncepcja 
ta zakłada, że postawa wobec obiektu wynika z przekonań konsumenta dotyczących cech 
tego obiektu (np. marki) oraz oceny, na ile ważna jest dla osoby dana cecha. Przyjęcie tej 
koncepcji oznacza, iż znając oceny konsumentów wobec atrybutów marki (jakości produk-
tu, atrakcyjności opakowania, poziomu ceny, atrakcyjności komunikacji marketingowej itp.) 
oraz znaczenie tych atrybutów dla konsumentów możemy wskazać takie marki, wobec któ-
rych konsument ma najbardziej pozytywną postawę i w konsekwencji najbardziej prawdo-
podobne jest to, że właśnie tę markę wybierze. 

Kolejnym elementem postawy jest jej komponent afektywny czyli reakcje emocjonalne 
człowieka wobec przedmiotu postawy. Z postawami wiążą się różne uczucia, jak: miłość, 
czułość, radość, zachwyt, szacunek, współczucie oraz ich przeciwieństwa. „Komponent 
emocjonalny postawy decyduje o tym, czy ma ona charakter zintelektualizowanych ocen, 
czy raczej przeważają w niej dodatnie lub ujemne emocje skierowane do przedmiotu po-
stawy. Oceny i emocje wobec przedmiotu postawy mogą mieć pozytywny lub negatywny 
charakter, a także mają określoną intensywność, którą wyznacza siła przeżywanych właśnie 
emocji” (Grzywa 2010). Zgodność między oceną intelektualną i emocjami skierowanymi 
do przedmiotu postawy decyduje o tym, czy postawa jest jednoznaczna (jednoznacznie po-
zytywna lub jednoznacznie negatywna). Jeśli natomiast istnieje różnica między oceną in-
telektualną danego przedmiotu postawy (np. marki) a emocjami, to postawa ma charakter 
ambiwalentny. Przykładem takiej postawy może być stosunek konsumenta do marki wy-
rażający się w tym, że konsument jest świadomy cech produktu wywołujących szkodliwe 
działanie dla zdrowia, ale jego spożywanie kojarzy mu się z przyjemnymi wspomnieniami 
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z dzieciństwa i chętnie sięga po ten produkt. Komponent emocjonalny postawy silniej wiąże 
ją z uczuciami oraz wartościami wyznawanymi przez daną osobę, niż z jej racjonalnym my-
śleniem o zaletach przedmiotu postawy. 

„Komponent behawioralny oznacza dające się zaobserwować działania wobec obiektu 
postawy” (Aronson, Wilson, Akert 1997, s. 314). A. Grzywa (2010, s. 54) komponent 
behawioralny (wykonawczy) definiuje jako „mniej lub bardziej jednorodny zespół dys-
pozycji do określonego zachowania się wobec przedmiotu postawy”. Autorka zwraca 
uwagę, że „komponent ten może być uświadamiany lub nieuświadamiany, a czasem ma 
charakter przymusu wewnętrznego do określonego zachowania” (Grzywa 2010, s. 54)”. 
P.G Zimbardo i L.R Floyd (1994, s. 557 i 558) element behawioralny postawy określa-
ją jako „zachowania intencjonalne lub zachowania realne wobec przedmiotu postawy”. 
Między poszczególnymi elementami postawy zachodzi związek przyczynowy ilustrowa-
ny na schemacie 1. 

Schemat 1
Zależności pomiędzy elementami postawy

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Jachnis, Terelak (1998, s. 192).

Konsument, widząc dany obiekt (np. produkt oferowany pod daną marką), wyrabia so-
bie na jego temat pewne zdanie, co wiąże się również z odczuwanymi emocjami, które 
mogą być zarówno pozytywne, jak i negatywne. Na tej podstawie kształtuje tendencje, czyli 
deklaruje zamiar jakiegoś konkretnego działania, co prowadzi do zachowania w stosunku 
do przedmiotu postawy. Potrzeba wyróżnienia tendencji oraz samego zachowania wynika 
z częstego rozdźwięku między chęcią do postępowania zgodnie z treścią postawy a rzeczy-
wistym postępowaniem. Całościowa postawa wobec produktu, która prowadzi do działania, 
jest sumą opinii i odczuć emocjonalnych wobec każdej cechy, którą konsument uzna za 
istotną. Dla przykładu, widząc tabliczkę czekolady klient uzna, że jej opakowanie, opisane 
właściwości oraz zapach bardzo mu się podobają co wyzwoli w nim pozytywne emocje. 
Może jednak stwierdzić, że cena tej czekolady jest zbyt wysoka, a cecha ta jest dla niego 
zdecydowanie ważniejsza niż inne, wcześniej przedstawione aspekty, dlatego też sytuacja ta 
będzie wywoływała negatywne emocje i doprowadzi do rezygnacji z zakupu. Gdyby jednak 
konsument uznał cenę za mało istotny czynnik, to prawdopodobnie nabyłby tę czekola-
dę. Wymienione elementy składowe postaw mogą występować u danej osoby w różnych 
proporcjach i w różnym zestawieniu. Jeśli powiązania między poszczególnymi kompo-
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nentami są ze sobą logicznie powiązane, mówimy o psychologicznej spójności postawy. 
„Kiedy komponent poznawczy składa się z przekonań logicznie spójnych, ale występuje 
sprzeczność afektywna, czyli ma miejsce różny stosunek emocjonalny do poszczególnych 
części składowych postawy, wtedy spójność psychologiczna zostaje zaburzona” (Grzywa 
2010, s. 55). Postawa danej osoby może zawierać silny komponent negatywny (np. przeko-
nanie o negatywnych dla zdrowia właściwościach produktu) i równocześnie silny kompo-
nent pozytywny (np. odczuwanie przyjemności smakowania tego produktu). Postawa tego 
typu określana jest mianem postawy ambiwalentnej (Maison, Stasiuk 2013). Przykładem 
takiej postawy może być sytuacja, w której konsument jest przekonany, że produkty ofe-
rowane w sklepach dyskontowych mają sprawdzoną jakość i są oferowane w atrakcyjnej 
cenie, ale dokonywanie zakupów w sklepie dyskontowym wywołuje w konsumencie ne-
gatywne emocje, np. wstyd przed znajomymi czy złość wywołaną praktykami tych sieci 
wobec własnych pracowników. W rezultacie niespójność psychologiczna postawy stanie się 
czynnikiem zniechęcającym do zakupu w tej sieci. 

Czynniki wpływające na postawy konsumentów wobec marki 

Kształtowanie się postawy wobec danego przedmiotu (np. marki) ma miejsce w momen-
cie, gdy konsument po raz pierwszy spotyka się z danym produktem lub komunikatem na 
jego temat. Na późniejszych etapach jednak może dość do zmiany postawy przez wpływ na 
dowolny tworzący ją element tzn. wiedzę o marce, emocje, które marka wzbudza, skłonność 
do zachowania oraz samo zachowanie się wobec marki. Celem aktywności przedsiębiorstwa 
może być zmiana znaku postawy (z reguły z ujemnego na dodatni, jednak niewykluczona 
jest też sytuacja odwrotna), zmiana siły postawy (np. wzbogacenie wiedzy konsumenta na 
temat marki, dostarczenie mu pozytywnych doświadczeń wzmacniających odczuwane emo-
cje itp.) Częstym działaniem marketingowym jest również wpływanie na trwałość postawy, 
co uzewnętrznia się w budowaniu lojalności u konsumenta np. poprzez oferowanie specjal-
nych zniżek dla posiadaczy karty stałego klienta. 

W literaturze marketingowej eksponuje się głównie rolę działań marketingowych jako 
czynników, które mogą aktywnie wpływać na kształtowanie i zmiany postaw konsumen-
tów. Nurt ten dominuje w pracach badaczy mechanizmów kreowania kapitału marki (Aaker 
1991; Aaker 1996; Christodoulides, de Chernatony 2010; Keller 1993; Zeithaml 1988).

 Badacze na gruncie psychologii większą wagę przywiązują do wewnętrznych predys-
pozycji konsumenta, jego potrzeb, motywów, podatności na bodźce czy wyznawanych 
wartości w kształtowaniu postaw wobec różnych przedmiotów, w tym także wobec ma-
rek (Falkowski, Tyszka 2009; Gajewski 1994; Jachnis, Terelak 1998; Kieżel 2000; Maison, 
Stasiuk 2013; Mika 1980; Rudnicki 2000). Aktualnie w badaniu nad postawami wobec 
marek konieczne i możliwe wydaje się integrowanie tych podejść i poszukiwanie nowe-
go modelu wyjaśniającego mechanizm kształtowania postaw konsumentów wobec marki. 
Prezentowany na schemacie 2 autorski model kształtowania postaw i czynników aktywnych 
w tym procesie jest próbą takiego zintegrowanego podejścia.
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Czynniki kontrolowane  
przez w a ciciela marki 
(instrumenty i dzia ania 

marketingowe) 

Czynniki poza kontrol  
w a ciciela marki  

(w a ciwo ci konsumenta)

Elementy postaw 

Jako  produktów 
oferowanych pod dan  mark  

(cechy, w a ciwo ci, funkcje 
produktów)

Sposób pozycjonowania marki 
(wykorzystane obrazy, symbole, 

historie, osoby)

Zakres, forma, tre  i cz sto  
komunikacji marketingowej 

Jako  opakowa  produktów 
oferowanych pod dan  mark  
(forma, wygl d, funkcjonalno , 

bezpiecze stwo opakowa )

Miejsce oferowania produktów 
danej marki  

(dost pno  produktów, 
szeroko  asortymentu, wygoda 

zakupów, jako  obs ugi)

Aktywno  promocyjna  
i okazje cenowe kreowane  

w puntach handlowych 

Postrzegana przez 
konsumenta jako  

produktów oferowanych pod 
dan  mark   

oraz jako  opakowa , 
subiektywna ocena spójno ci 

tych elementów

Skojarzenia konsumenta  
z mark  

i wywo ywane w nim emocje 
poprzez skojarzenia  

z do wiadczeniami, miejscami, 
osobami itp.

Wiedza konsumenta o marce, 
po rednie do wiadczanie 

marki (przekaz reklamowy)  
lub 

bezpo rednie do wiadczanie 
marki (degustacje, pokazy, 

próbki itp.)

Postrzegana przez konsumenta 
atrakcyjno  cenowa 

produktów oferowanych  
pod dana mark   

Odczuwane potrzeby

Odczuwane ryzyko 
towarzysz ce 

wyborowi 
produktu/marki

Wyznawane warto ci

Otwarto  na nowe 
rozwi zania, 

sytuacje, produkty 
(innowacyjno ) 

Preferencje dotycz ce 
wygody 

Preferencje 
dotycz ce ceny jako 
kryterium wyboru 

produktów Ceny produktów oferowanych 
pod dana mark  

Postrzegana przez konsumenta 
wygoda zakupów,  

jako  obs ugi,  
atrakcyjno  asortymentu  

i okazji cenowych 

Zdolno  uczenia si

To samo  w a ciciela marki 
i jego pozycja rynkowa Wiedza konsumenta na temat 

w a ciciela marki

Schemat 2
Czynniki wpływające na postawy konsumentów wobec marki – ujęcie modelowe

Źródło: opracowanie własne. 
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W celu praktycznej weryfikacji zaprezentowanych na schemacie 2 zależności, zespół 
pracowników Katedry Rynku, Marketingu i Jakości SGH, pod kierunkiem autorki artykułu, 
prowadził badania nad postawami konsumentów wobec marek czekolady należących do 
producentów i marek należących do sieci handlowych. Wybór czekolady jako kategorii pro-
duktu wynikał z faktu występowania na rynku zarówno marek pochodzących od znanych 
i cenionych producentów, jak i marek stworzonych przez sieci handlowe. Badaniu poddano 
łącznie 31 marek, w tym18 marek należących do producentów oraz 13 marek stworzonych 
i rozwijanych przez sieci handlowe. Badanie zrealizowano opierając się na technice CAWI 
w ramach e-panelu firmy ARC Rynek i Opinia w sierpniu 2015 roku. Próba liczyła 1017 
osób w wieku ponad 18 lat reprezentujących całą Polskę. 

Ograniczone ramy opracowania pozwalają jedynie na prezentację wycinkowych wy-
ników badania. Autorka koncentruje zatem uwagę na analizie wpływu jednego czynnika 
kontrolowanego przez właściciela marki, to jest jego tożsamości i pozycji rynkowej na po-
stawy konsumentów wobec marki. Badania zrealizowane w odniesieniu do marek czekolady 
wykazały, że konsumenci identyfikują twórcę marki. Zarejestrowano wysoki stopień zgod-
ności wskazań konsumentów „stworzona przez producenta” ze stanem faktycznym. Marki 
stworzone przez sieci handlowe występują w dwóch formach - część marek zawiera w swej 
nazwie markę sieci (np. czekolada Piotr i Paweł, czekolada Carrefour), część natomiast 
w nazwie marki nie nawiązuje do nazwy sieci (np. czekolada Magnum stworzona przez sieć 
Biedronka). Konsumenci częściej poprawnie wskazywali twórcę marki eksponującej nazwę 
sieci, niż marki stworzone przez sieci handlowe, ale nie eksponujące tego faktu w nazwie 
marki. Badanie wskazuje na silny związek między stopniem znajomości twórcy marki (jej 
właściciela) a postawami konsumentów. Wyniki ilustruje wykres 1.

Badaniu poddano 13 stwierdzeń odwołujących się do komponentu poznawczego postaw, 
trzy stwierdzenia odnoszące się do komponentu afektywnego oraz trzy do komponentu 
behawioralnego. We wszystkich analizowanych aspektach postawy badanych konsumen-
tów są bardziej pozytywne wobec marek czekolady należących do producentów niż marek 
stworzonych przez sieci handlowe. Największe różnice dotyczą stwierdzeń „znana - nie-
znana”, „wiarygodna – niewiarygodna” oraz „zachęca go zakupu – zniechęca do zakupu”. 
Czynnikiem silnie kształtującym negatywne postawy konsumentów wobec marek czeko-
lady stworzonych przez dystrybutorów jest fakt ujawnienia nazwy sieci w nazwie marki. 
Najsilniej czynnik ten ujawnił się w stwierdzeniu „zniechęca do zakupu”. W odniesieniu 
do pozostałych czynników behawioralnych (godna polecenia innym, często przeze mnie 
kupowana) oraz emocjonalnych (atrakcyjna, pożądana, bezpieczna) ujawnione zostały sła-
be postawy negatywne wobec marek stworzonych przez sieci handlowe. Siła tych postaw 
jest taka sama dla marek ujawniających w swej nazwie właściciela sieci oraz marek nie 
zawierającej nazwy sieci. Warto podkreślić, że postawy konsumentów wobec marek czeko-
lady stworzonych przez producentów, w zakresie badanych komponentów emocjonalnych 
i behawioralnych, choć są pozytywne, to ich siła jest relatywnie niska. Fakt ten może być 
wyjaśniany kategorią badanego produktu - czekolada nie jest produktem pierwszej potrzeby, 
ale nie jest także elementem konsumpcji na pokaz (wskazania konsumentów „do używania 
na co dzień – do używania na specjalne okazje”). 
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Znaczące różnice w postawach konsumentów odnotowano w zakresie stwierdzeń opi-
sujących komponent poznawczy postaw. Badani konsumenci postrzegają marki stworzone 
przez producentów jako bardziej znane oraz bardziej wiarygodne niż marki należące do 
sieci handlowych. Jakość czekolad oferowanych pod markami producentów jest subiektyw-
nie postrzegana przez konsumentów jako znacząco wyższa niż czekolad oferowanych pod 
markami sieci handlowych. Widoczne jest to we wskazaniach wobec stwierdzeń „smaczna”, 
„zrobiona ze składników wysokiej jakości”, „naturalna”. Badanie ujawniło także bardzo 
zbliżone postawy konsumentów wobec marek niezależnie od ich źródła pochodzenia w od-
niesieniu do stwierdzeń „bezpieczna - niebezpieczna” Minimalnie tylko bardziej pozytywne 
wskazania dotyczą marek należących do producentów. Bardzo podobne wskazania zano-
towano wobec stwierdzeń „zdrowa – niezdrowa”. Wyniki te wskazują na postawy konsu-
mentów wobec całej kategorii produktów (czekolada) niezależnie od tożsamości właściciela 
marki. 

Stwierdzenia odnoszące się do wiedzy konsumentów wobec marki (komponent poznaw-
czy) ujawniły znaczące różnice w postawach konsumentów wobec marek zawierających 
w swej nazwie nazwę sieci oraz marek bez tej nazwy. Marki czekolad stworzone przez sieci 
handlowe, ale nie ujawniające w swej nazwie tej sieci uzyskały nieco bardziej negatywne 
oceny (wskazania we wszystkich aspektach postrzegania jakości produktu). Jednocześnie 

Wykres 1
Postawy konsumentów wobec marek czekolady należących do producentów  
i sieci handlowych w Polsce
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Źródło: badania ilościowe zrealizowane przez ARC Rynek i Opinia na zlecenie Katedry Rynku, Marketingu 
i Jakości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, sierpień 2015, e-panel, N=1017.

handel_wew_3-2016.indd   349 2016-07-20   10:22:08



CZYNNIKI DETERMINUJĄCE POSTAWY KONSUMENTÓW WOBEC MARKI350

marki te uzyskały korzystniejszą ocenę niż marki z nazwą sieci we wskazaniu „zachęca do 
zakupu”. Rozbieżność w tych ocenach wskazuje na niespójność poszczególnych kompo-
nentów postaw – postrzegana subiektywnie jakość produktów oferowanych pod daną marką 
jest niższa, ale konsumenci deklarują wyższą skłonność do jej zakupu. Przyczyną tej ambi-
walentności postawy mogą być preferencje konsumentów wobec ceny badanego produktu. 
Badane marki czekolad stworzone przez sieci handlowe, ale nie ujawniające nazwy sieci, 
były bowiem oceniane przez konsumentów jako tańsze niż marki sieci handlowych z nazwą 
właściciela w nazwie marki.

Uzyskane wyniki potwierdzają tezę o wpływie znajomości tożsamości twórcy marki (jej 
właściciela) i jego reputacji na postawy konsumentów wobec marki. Czynnik ten znaczą-
co różnicuje postrzeganą przez konsumentów wiarygodność marki i wywiera silny wpływ 
na komponent behawioralny postawy, w szczególności deklarowaną przez konsumentów 
skłonność do zakupu marki. 
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Factors Determining Consumers’ Attitudes towards the Brand

Summary

The subject of the article is an analysis of the determinants of consumer atti-
tudes towards brands. The main objective of the article is an indication of the need 
for a multifaceted and integrated approach to the study of consumer attitudes to 
brand covering both factors from brand owners, as well as the determinants of those 
attitudes on the side of consumers. 

It is the conceptual and research article that includes: 
3. The theoretical analysis of attitudes as categories that describe the behaviour of 

consumers in the market.
4. The analysis of the factors determining the attitude of consumers to brands. 
5. The results of empirical research on consumer attitudes in Poland to chocolate 

brands belonging to producers and brands belonging to distributors. 
Practical implications: the possibilities of effective use of the brand as the 

intangible resource depend on the reaction of consumers and their attitudes towards 
the brand. One of the challenges of the modern marketing is active shaping the de-
sired consumer attitudes towards the brand.

Key words: attitudes towards the brand, brand’s elements (components), factors 
controlled by the owner of the brand, factors beyond the control of the owner of 
the brand.

JEL codes: M31

Факторы, определяющие отношение потребителей к марке

Резюме

Предмет статьи – анализ обусловленностей отношения потребителей  
к маркам. Основная цель рассуждений – выявить зависимости между степе-
нью знания собственника (автора марки) и отношением потребителей к ней.

Статья имеет концептуально-исследовательский характер и содержит: 
1. теоретические анализы, касающиеся отношения как категории, позволяю-

щей описать поведение потребителей на рынке;
2. анализы факторов, определяющих отношение потребителей к маркам;
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3. результаты эмпирического исследования отношения потребителей в Польше 
к маркам шоколада, принадлежащим производителя, и маркам, принадле-
жащим дистрибьюторам.
Практические импликации: возможности эффективного использования 

марки в качестве нематериального ресурса зависят от реакции потребителей  
и их отношения к марке. Одним из вызовов современного маркетинга являет-
ся активное формирование отношения потребителей к марке.

Ключевые слова: отношение к марке; элементы (компоненты) отношения; 
собственник марки; факторы, контролируемые собственником марки; факто-
ры вне контроля со стороны собственника марки.

Коды JEL: M31
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