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Znaczenie ceny jako punktu odniesienia w kształtowaniu 
preferencji nabywczych

Streszczenie

Celem rozważań jest praktyczna weryfikacja jednego z założeń teorii perspektywy 
dotyczącego punktu odniesienia podczas podejmowania decyzji. Na wstępie przedsta-
wiono wpływ sposobu prezentacji informacji na podejmowane decyzje. Autor zwró-
cił szczególną uwagę na zjawisko punktu odniesienia, różne jego kryteria oraz cenę 
jako najbardziej wymierny z nich. Na podstawie własnych badań ilościowych na rynku 
środków ochrony roślin, wykazał asymetrię preferencji cenowych polskich rolników, 
niechęć nabywców do ponoszenia wyższych nakładów na produkty przedstawiane jako 
droższe oraz konieczność znacznego dyskonta cenowego na produkty przedstawiane 
jako tańsze. Niniejszy artykuł badawczy oraz wyniki badań autora znajdują praktycz-
ne zastosowanie przy pozycjonowaniu produktów oraz w komunikacji marketingowej 
przy budowaniu przekazów reklamowych. Jako metody badawcze zastosowano: ankie-
tę ilościową, analizę danych wtórnych, badania literaturowe.

Słowa kluczowe: zachowania nabywcze, teoria perspektywy, punkt odniesienia, cena.

Kody JEL: M31

Wstęp

Pozycjonowanie  produktów jest niezwykle istotną częścią marketingu. Określenie pro-
duktu referencyjnego lub określenie wartości nowego produktu dla klienta i wyrażenie jej 
w pieniądzu decydują często o sukcesie sprzedaży i zysku dla producenta. Pozycjonowanie 
jest wstępem do działań komunikacyjnych, w których oferent decyduje się odnieść do po-
trzeb konsumenta oraz konkurencji. Pozycjonowanie może odbywać się w odniesieniu do 
grup klientów lub grup produktów. W obydwu przypadkach najbardziej wymiernym kryte-
rium punktu odniesienia jest cena. Ma ona olbrzymie znaczenie w kształtowaniu preferencji 
decyzyjnych nabywców. Literatura przedmiotu podaje wiele przykładów eksperymentów 
dotyczących wpływu punktu odniesienia na sposób podejmowania decyzji. Niewiele jest 
natomiast badań i publikacji osadzonych w konkretnych segmentach rynku i dotyczących 
konkretnych problemów decyzyjnych. Niniejsza publikacja wzbogaca literaturę w zakresie   
zachowań nabywczych rolników indywidualnych.    

Teoria perspektywy 

Literatura pierwszej połowy dwudziestego wieku zakładała racjonalność decydenta 
w procesie podejmowania decyzji. Odnosiło się to również do większości decyzji zaku-
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powych, a w szczególności do zakupów na rynkach zaopatrzeniowych (profesjonalnych). 
Wszystkie odstępstwa nie mieszczące się w tym założeniu traktowano jako anomalie. 
Rozwój badań nad podejmowaniem decyzji doprowadził do zmiany dominującego poglądu: 
z maksymalizacji użyteczności na zasadę satysfakcjonowania (Simon 1955). Dalsze badania 
doprowadziły do dwóch ogólnych wniosków:
 - można znaleźć przykłady, w których ludzie naruszają każdą z zasad racjonalnego podej-

mowania decyzji,
 - zniekształcenia w podejmowaniu decyzji podlegają pewnym prawidłowościom. 

Tabela 1
Przegląd heurystyk związanych z punktem odniesienia

Źródło Nazwa heurystyki Opis

Thaler, 1980 Efekt posiadania 
(endowment effect)

Wartość dobra jest oceniana wyżej, jeżeli jesteśmy w jej 
posiadaniu.

Thaler, 1980 Efekt utopionych 
kosztów

Istnieje skłonność do ponoszenia dalszych wydatków 
w nietrafioną inwestycję, z której nie można się wycofać.

Huber, Payne 
i Puto, 1982

Efekt asymetrycznie 
zdominowanej 
alternatywy

Dodanie do zestawu opcji zdominowanej powoduje 
zwiększenie prawdopodobieństwa wyboru opcji, która nad 
nią dominuje.

Kruglansky 
i Ajzen, 1983

Heurystyka 
zakotwiczania

Wielkości związane z pierwszą hipotezą wpływają na zakres 
dalszych poszukiwań i przeszacowań.

Kahneman, 
Knetch i Thaler, 
1991

Efekt status quo Opcja staje się bardziej atrakcyjna, jeżeli jest przedstawiana 
jako zachowanie dotychczasowego stanu rzeczy.

Simonson 
i Tversky, 1992

Efekt awersji do 
straty

Wyniki, które są poniżej punktu odniesienia (straty), uzyskują 
wyższe wagi decyzyjne niż wyniki, które są powyżej punktu 
odniesienia (zyski).

Dhar, Nowalis 
i Herman, 2000

Efekt kompromisu Opcje posiadające skrajne wartości są relatywnie mniej 
atrakcyjne niż opcje z pośrednimi wartościami.

Rozin i Royzman, 
2001

Efekt negatywności Nadawanie większej wagi negatywnym obiektom i cechom.

Mandel i Johnson, 
2002

Efekt torowania Wcześniejsza ekspozycja zdarzeń określa ramy dostępnych 
informacji.

LeBoeuf i Szafir, 
2003

Efekt ujęcia Różne opisy tej samej sytuacji prowadzą do konstruowania 
różnych preferencji, pomimo że dane pozostają niezmienne 
dla każdej opcji.

Bond, Carlson, 
Meloy, Russo 
i Tanner, 2007

Efekt 
pierwszeństwa

Informacja otrzymana na początku procesu decyzyjnego ma 
nieproporcjonalnie większy wpływ na decyzję niż informacje 
uzyskane później.

Lee i Labrom, 
2004

Płynność 
konceptualna

Wcześniejsza ekspozycja produktu zwiększa łatwość, z jaką 
konsumenci mogą przetwarzać informacje o produkcie 
w razie kolejnego zetknięcia się z nim. 

Hang, Hsee i Ciao, 
2006

Reguła większości Reguła większości zakłada, że wybrana zostanie opcja, która 
przeważa w większości dostępnych kryteriów.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Wanat (2010, s. 303-305); Zielonka (2011, s. 47-102).
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Odrzucenie teorii pełnej racjonalności podejmowania decyzji stworzyło pole dla po-
wstania teorii perspektywy. Teoria ta stworzona przez Arona Tverskiego oraz Daniela 
Kahnemmana (1979) ma charakter opisowy i opiera się na trzech założeniach. Są to:
 - relatywna ocena jest zależna od ustanowionego subiektywnie punktu odniesienia,
 - malejąca wrażliwość na przyrosty wartości oraz
 - awersja ludzi do straty.

Na bazie teorii perspektywy powstały prace mówiące o mentalnym księgowaniu (Thaler 
1985), konstruowaniu preferencji oraz występowaniu licznych heurystyk. Wszystkie opisu-
ją anomalie w odniesieniu do racjonalnego decydowania. Niniejsza praca ogranicza się do 
omówienia konsekwencji ustanawiania subiektywnego cenowego punktu odniesienia jako 
uproszczenia decyzji.

W tabeli 1 przedstawiono zestawienie najważniejszych efektów opisanych w publika-
cjach  w latach 1980-2006, w których decydent wykorzystuje świadomie lub nie założenie 
o punkcie odniesienia.

Wyżej wymienione efekty podważały dogmat racjonalnego myślenia przy podejmowa-
niu decyzji. Kwestionowały również posiadanie przez nabywców stałych, niezmiennych 
preferencji w krótkim czasie. Wcześniejsze podejście zakładało, że  preferencje konsumen-
tów ulegają zmianom pod wpływem  takich czynników, jak: upływ czasu, otoczenie, grupy 
odniesienia, narzędzia marketingu mix (nowe produkty, systemy sprzedaży, reklama) oraz 
stopień zaangażowania w rozwiązanie problemu (Forlicz 2001). Wyniki badań eksperymen-
talnych wykazały, że sposób podejmowania decyzji może się zmieniać również w krótkim 
czasie pod wpływem: indywidualnych różnic pomiędzy decydentami, kontekstu i sposobu 
ujęcia prezentowanych informacji (Park, Jun, Macinnis 2000). 

Wpływ sposobu ujęcia prezentowanych informacji na preferencje 
nabywców

Opis problemu decyzyjnego w kategoriach zysków i strat, kosztów i inwestycji, zdrowia 
i choroby, wygranej i straty, optymalizacji i satysfakcji wpływa na wynik podejmowania 
decyzji. Dla przykładu w rolnictwie można mówić o: likwidowaniu szkód i intensywnej 
ochronie, prewencji i interwencji, gospodarce ekstensywnej i maksymalizacji plonów, kre-
owaniu nadwyżki finansowej i minimalizowaniu kosztów. Praktyczne przykłady różnych 
ujęć zawiera tabela 2.

Sposób ujęcia kształtuje punkt odniesienia. Jest subiektywnym wyznaczeniem przez 
osobę dokonującą osądu zjawiska czy produktu poziomu, od którego zaczyna nazywać coś 
dobrem lub złem, zyskiem lub stratą. Wpływa na samopoczucie osoby, wywołuje poczucie 
satysfakcji lub rozczarowania. Relatywizuje sytuację do tego stopnia, że jego zmiana pod 
wpływem bodźców z zewnątrz może całkowicie zmienić przebieg i wynik procesu decyzyj-
nego. Punkt odniesienia występuje powszechnie i wpływa na wszystkie oceny. Ma charakter 
lokalny, to znaczy, że w zależności od sytuacji punkt odniesienia będzie znajdował się na 
różnych poziomach bezwzględnych. 
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Tabela 2
Przykłady przedstawienia problemów w ujęciu zysków i strat

Wyszczególnienie Ujęcie zysków Ujęcie strat

Kategoria zysków W 85% skuteczny W 15% nie skuteczny
Kategoria strat W 70% bez tłuszczu 15% to tłuszcz
Kategoria inwestycji Inwestycja przyniesie duży zysk Inwestycja zapobiegnie dalszym 

stratom
Kategoria kosztów Żeby były zyski muszą być 

poniesione koszty
Straty wynikają ze zbyt dużych 
kosztów

Kategoria prewencji Gwarantuje zachowanie zdrowia Ogranicza skutki choroby
Kategoria interwencji Zwalcza objawy choroby Minimalizuje negatywne skutki

Źródło: opracowanie własne.

Cena jako punkt odniesienia 

Cena jest chyba najbardziej powszechnie stosowanym punktem odniesienia. Przy ana-
lizie jednoczynnikowej, gdy analizujemy jedynie poziom cen sytuacja jest prosta. Jeżeli 
produkt A kosztuje w jednym miejscu 100 zł, to cena za ten sam produkt 110 zł będzie u ku-
pującego powodowała poczucie straty, a cena 90 zł poczucie zysku.

Zakup nowego produktu A, dostarczającego określone wymierne korzyści dla jego na-
bywcy przy cenie 100 zł może mu się wydawać zakupem niezmiernie udanym. Cena 100 zł 
nie będzie już tak atrakcyjna, gdy nabywca dowie się, że taki sam produkt w sąsiedniej lo-
kalizacji można kupić za 90 zł. Jeszcze mniej będzie zadowolony, gdy okaże się, że istnieje 
zdecydowanie lepszy produkt B za cenę 100 zł.   

Zgodnie z teorią perspektywy, sposób przedstawienia problemu decyzyjnego (poprzez 
ukierunkowanie na punkt odniesienia)  powinien wpływać na określenie akceptowalnej ceny 
w zależności od tego, czy produkt przedstawiany jest jako droższy lub tańszy od produktu 
referencyjnego.     

Powstaje pytanie, jak bardzo sytuacja jest relatywizowana przez nabywcę pod wpływem 
działań marketingowych producentów, na profesjonalnym rynku zaopatrzeniowym, gdy na-
bywca jest świadomy, że pod względem właściwości użytkowych oraz fizyko-chemicznych 
produkt jest taki sam. Znalezieniu odpowiedzi na to pytanie były poświęcone badania autora. 

Badanie własne  

Część empiryczna prezentuje wyniki badań dotyczących asymetrii preferencji cenowych 
u rolników indywidualnych. Badanie to ma charakter wieloletni. Przedstawione wyniki do-
tyczą badań z lat 2010-2013. W tabeli 3 przedstawiono założenia metodologiczne badań 
w poszczególnych latach.
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Tabela 3
Zestawienie założeń metodologicznych badań w latach 2010-2013 

Wyszczególnienie 2013 2012 2011 2010

Wielkość próby 1 000 950 1 000 1 000
Grupa docelowa rolnicy z gospodarstwem rolnym powyżej 15 ha
Dobór próby kwotowy (powierzchnia oraz województwo), rozkład próby zgodny 

z danymi GUS
Średnia wielkość 
gospodarstwa 32,7 37,7 31,3 33,3
Realizacja terenowa Listopad 2013 Grudzień 2012/ 

styczeń 2013
Październik/ 
listopad 2011

Wrzesień/ 
październik 2010

Technika wywiadów wywiady bezpośrednie wspomagane komputerowo (CAPI), realizowane 
w miejscu prowadzenia gospodarstwa rolnego

Źródło: jak w tabeli 2.

Próbę stanowili rolnicy indywidualni prowadzący gospodarstwa rolne o powierzchni co 
najmniej 15 ha. Średnia wielkość gospodarstwa wynosiła od 32 ha do 37 ha. Taki dobór 
próby miał na celu zawężenie grupy badanej do profesjonalnych przedsiębiorców rolnych 
o szerokiej znajomości tematu, dużej produkcji towarowej i o znacznych zakupach środków 
zaopatrzeniowych. Wielkość próby na poziomie tysiąca rolników miała na celu zagwaranto-
wanie reprezentatywności badania.

W tabeli 4 przedstawiono gotowość rolników do zakupu nowych marek produktów – od-
powiedników tych, które kupowali do tej pory oraz konieczne różnice w cenie między nimi, 
aby zakup był dla nich atrakcyjny.

Tabela 4
Gotowość rolników do wypróbowania nowego produktu, działającego identycznie  
jak ten, który stosowali do tej pory (w %)

Wyszczególnienie 2010 2012 2013 Średnio

Zdecydowanie nie 1 2 2 1,7
Raczej nie 2 6 12 7
Raczej tak 34 32 38 35
Zdecydowanie tak 28 13 11 17
Tak, jeśli będzie tańszy o … % 22 23 8 18
Nie wiem, trudno powiedzieć 13 24 29 22

Źródło: jak w tabeli 2.

Badania wskazują, że stopień gotowości do zakupu produktu działającego identycznie 
jak stosowany to tej pory jest różny w różnych latach. Niemniej jednak stosunkowo niewiel-
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ki odsetek badanych (od 3% do 14%) nie jest nim zainteresowany. Zdecydowanie większy 
procent respondentów deklaruje chęć zakupu (od 45% do 62%). Rośnie liczba rolników nie-
zdecydowanych (od 13% do 29%). Część uzależnia swoją decyzję od korzyści cenowych.

W tabelach 5 oraz 6 przedstawiono wpływ punktu odniesienia, jakim jest cena na dekla-
racje rolników. 

Tabela 5
Wpływ zwiększenia ceny na deklarację zakupu nowego produktu (w %)    

Wyszczególnienie 2011
2011 

skumu-
lowane

2012
2012 

skumu-
lowane

2013
2013 

skumu-
lowane

średnio
średnio 
skumu-
lowane

0 38 38 21 21 37 37 32,0 32,0
1-4 11 49 9 30 14 51 11,3 43,3
5 21 70 20 50 21 72 20,7 64,0
6-10 19 89 33 83 20 92 24,0 88,0
pow. 10 11 100 17 100 8 100 12,0 100,0
Średnio 5,82  7,74  5,29  100,0  

Źródło: jak w tabeli 2.

Średnio 32% badanych wskazuje, że cena nowego produktu nie może być wyższa od 
produktu referencyjnego. 64% z nich uważa, że różnica nie może być większa niż 5%. 
Zdecydowana większość bo 88% badanych twierdzi, że nie może wynosić więcej niż 
10%. 

Tabela 6
Wpływ zmniejszenia ceny na deklaracje zakupu produktu działającego identycznie 
jak stosowany do tej pory (w %)

Wyszczególnienie 2012
2012  

skumulo-
wane

2013
2013  

skumulo-
wane

średnio
średnio  

skumulo-
wane

do 5 1 1 5 5 3 100
5-9 6 7 4 9 5 97
10-14 25 32 46 55 35,5 92
15-19 5 37 21 76 13 56,5
20-29 31 68 11 87 21 43,5
30-39 22 90 4 91 13 22,5
40-49 3 93 1 92 2 9,5
pow. 50 7 100 8 100 7,5 7,5

Źródło: jak w tabeli 2.

handel_wew_1-2015.indd   257 2015-03-26   09:48:14



258 ZNACZENIE CENY JAKO PUNKTU ODNIESIENIA W KSZTAŁTOWANIU PREFERENCJI...

W wypadku, gdy produkt referencyjny jest droższy niż nowy dla 3% badanych wystar-
czy różnica do pięciu procent. Dla 35,5% konieczna jest obniżka ceny od dziesięciu do czter-
nastu procent. Dla 56% rolników produkt musi być tańszy o co najmniej piętnaście procent.

Wyniki badania wskazują, że istnieje asymetria preferencji potencjalnych nabywców 
środków ochrony roślin w zależności od sposobu przedstawienia nowego produktu w sto-
sunku do produktu referencyjnego. Bardzo wyraźnie widać ją analizując pięcioprocentowe 
różnice cen. Z jednej strony wyższą do 5% cenę akceptuje 64% badanych, podczas gdy taką 
samą obniżkę jako wystarczającą akceptuje jedynie 3%.     

Podsumowanie

Przedstawione uwarunkowania oraz wyniki badań pozwalają na wyciągnięcie następu-
jących wniosków: 
 - Większość rolników jest gotowa na zakup nowego produktu o podobnym działaniu jak 

ten, który kupowali do tej pory. 
 - Cena „taniego” produktu wchodzącego na rynek musi być niższa średnio o 20% niż cena 

produktu obecnego na nim wcześniej. 
 - Z kolei cena wprowadzanego produktu „drogiego” nie może być wyższa niż 5% w sto-

sunku do produktu referencyjnego.
 - Wyniki badania wskazują, że istnieje zauważalna asymetria przy ocenie  atrakcyjności 

produktów wprowadzanych na rynek w zależności od wyznaczenia produktu referencyj-
nego. 
Sposób przedstawienia problemu decyzyjnego (przez ukierunkowanie na punkt odniesie-

nia)  wpływa na określenie akceptowalnej ceny również na profesjonalnych rynkach zaopa-
trzeniowych, gdzie nabywca w pełni zna właściwości produktów.

Bibliografia

Forlicz S. (2001), Niedoskonała wiedza podmiotów rynkowych, Wydawnictwo Naukowe PWN,  
Warszawa.

Kahneman D., Tversky A. (1979), Prospect theory: an analysis of decision under risk, “Econometri-
ca”, No. 47. 

Park C.W., Jun S.Y., Macinnis D.J. (2000), Choosing What I want Versus Rejecting What I do Not 
Want: An Application of Decision Flaming to Product Option Choice Decisions, “Journal of Mar-
ket Research”, Vol. XXXVII (May).

Simon H.A. (1955), A Behavioral Model of Rational Choice, “Quarterly Journal of Economics”,  
No. 69.

Thaler R.H. (1985), Mental accounting and customer choice, “Marketing Science”, No. 4(3).
Wanat T.M. (2010), Atrybuty produktu a konstruowanie preferencji przez nabywców, Wydawnictwo 

Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań.  
Zielonka P. (2011), Giełda i Psychologia, Behawioralne aspekty inwestowania na rynku papierów 

wartościowych, Wydanie trzecie rozszerzone, CeDeWu.pl, Wydawnictwa Fachowe, Warszawa. 

handel_wew_1-2015.indd   258 2015-03-26   09:48:14



ARKADIUSZ STAJSZCZAK 259

Importance of Price as a Benchmark in Shaping Purchasing 
Preferences

Summary

An aim of considerations is a practical verification of one of the assumptions 
of the theory of perspective concerning the benchmark while making decisions. 
Initially, the author presented the impact of the way of presentation of information 
on the decisions being made. He paid a particular attention to the phenomenon of 
benchmark, its various criteria and price as the most quantifiable of them. Based 
on his own quantitative surveys in the market for pesticides, he showed an asym-
metry of price preferences among Polish farmers, purchasers’ reluctance to incur 
higher expenses on the products being presented as more expensive, and the need 
for a considerable price discount for the products being presented as cheaper. This 
research article as well as authors’ surveys findings can be practically applied while 
positioning products and in marketing communication when constructing advertis-
ing messages. As the research methods there were applied: a quantitative survey, an 
analysis of secondary data, literature studies.

Key words: purchasing behaviours, theory of perspective, benchmark, price.

JEL codes: M31

Значение цены – ориентир в формировании покупательских 
предпочтений

Резюме

Цель рассуждений – практическая верификация одной из предпосылок 
теории перспективы, касающейся ориентира при принятии решений. В нача-
ле представили влияние способа презентации информации на принимаемые 
решения. Автор обратил особое внимание на явление ориентира, разные его 
критерии и цену как наиболее измеримый из них. На основе собственных 
количественных исследований на рынке средств защиты растений он выя-
вил асимметрию ценовых предпочтений польских земледельцев, нежелание 
покупателей нести более высокие расходы на продукты, представляемые как 
более дорогие, а также необходимость значительной скидки цены на про-
дукты, представляемые как более дешевые. Настоящая исследовательская 
статья и результаты исследований автора находят практическое применение 
при позиционировании продуктов и в маркетинговой коммуникации при 
формировании рекламных сообщений. В качестве исследовательских мето-
дов применили количественный опрос, анализ вторичных данных, изучение 
литературы.

Ключевые слова: покупательское поведение, теория перспективы, ориентир, 
цена.

Коды JEL: M31

handel_wew_1-2015.indd   259 2015-03-26   09:48:14



260 ZNACZENIE CENY JAKO PUNKTU ODNIESIENIA W KSZTAŁTOWANIU PREFERENCJI...

Artykuł nadesłany do redakcji we wrześniu 2014 r.

© All rights reserved

Afiliacja:
mgr Arkadiusz Stajszczak
Akademia Leona Koźmińskiego
ul. Jagiellońska 57/59
03-301 Warszawa
tel.: 22 519 21 00
e-mail: a.stajszczak@wp.pl 

handel_wew_1-2015.indd   260 2015-03-26   09:48:15


