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Streszczenie: Przeprowadzone przez nas badanie pokazaïo, ĝe na wybór produktu wpïywa kolejnoĂÊ prezentacji produktów. Kiedy produkty prezentowane
sÈ w kolejnoĂci wedïug cen malejÈcych, to wybierane sÈ produkty droĝsze niĝ
w przypadku prezentacji wedïug cen rosnÈcych. Jednakĝe zaobserwowany efekt
kolejnoĂci cen wystÈpiï jedynie w przypadku pïatnoĂci gotówkÈ, a nie bonami.
We wczeĂniejszych badaniach, w których obserwowano efekt kolejnoĂci prezentacji produktów wedïug cen rosnÈcych lub malejÈcych, zawsze pïacono gotówkÈ.
Wyniki naszego badania po raz pierwszy sugerujÈ, ĝe efekt ten nie wystÚpuje przy
innej formie pïatnoĂci – bonem. W celu wykluczenia alternatywnych wyjaĂnieñ
efektu kolejnoĂci prezentacji cen przeprowadzono kolejne badanie. Uczestnicy
drugiego badania najpierw zapoznawali siÚ w losowej kolejnoĂci z 10 markami
produktów, a nastÚpnie wybierali jeden z tych 10 produktów posortowanych wedïug cen – w kolejnoĂci rosnÈcej lub malejÈcej. Ponownie, przy zaïoĝeniu pïatnoĂci gotówkÈ, badani wybierali droĝsze produkty, gdy byïy one posortowane
wedïug cen malejÈcych w porównaniu do kolejnoĂci rosnÈcej. Wyniki badania
drugiego przemawiajÈ wiÚc za odrzuceniem wyjaĂnieñ obserwowanych róĝnic
odwoïujÈcych siÚ do heurystyki zakotwiczenia, efektu pierwszeñstwa czy teĝ niepeïnego przetwarzania informacji.
Sïowa kluczowe: kolejnoĂÊ prezentacji cen, forma pïatnoĂci, teoria perspektywy, heurystyka cena = jakoĂÊ, wybory konsumenckie.

1

2

Anna Heïka, SWPS Uniwersytet Humanistycznospoïeczny, Wydziaï Zamiejscowy w Katowicach, ul. Techników 9, 40-326 Katowice, e-mail: ahelka@swps.edu.pl
Ewelina ¥limak, SWPS Uniwersytet Humanistycznospoïeczny, Wydziaï Zamiejscowy we Wrocïawiu,
ul. Ostrowskiego 30b, 53-238 Wrocïaw

DECYZJE NR 25/2016

Decyzje 25_2016.indd 43

DOI: 10.7206/DEC.1733-0092.70

43

2016-08-02 12:13:01

WPYW KOLEJNO¥CI PREZENTACJI CEN I FORMY PATNO¥CI...

THE EFFECT OF ORDERING PRODUCTS BY PRICE AND PAYMENT
METHOD ON CONSUMER CHOICE3
Abstract: The presented research shows that consumer choice of product
depends on the sequence in which products are presented. When they were
presented according to decreasing prices the customer chose more expensive
products than in the case of increasing prices. However this happens only in
case of paying cash not voucher. In order to rule out the alternative reasons
of this effect another study was conducted. Participants of the second study
were randomly acquainted with 10 product brands. Then they chose one of ten
products which were sorted according to their prices: decreasing or increasing.
Again, when paying cash, participants chose more expensive products when they
were sorted according to decreasing prices. The results of second research suggest
that the presented differences in choosing products cannot be explained by
anchoring heuristic, the effect of priority, or incomplete information processing.
Key words: price order, payment method, prospect theory, price-quality,
consumers choices.

Badania z zakresu psychologii decyzji i zachowañ konsumenckich wskazujÈ na to,
ĝe nasze wybory zakupowe odbiegajÈ znacznie od deﬁnicji wyborów optymalnych czy
w peïni racjonalnych (Simon, 1956, 1965). Ludzie nie analizujÈ wszystkich dostÚpnych opcji, nie rozwaĝajÈ kaĝdego z aspektów decyzji (Wilkie, 1994, za: Tyszka, 2010),
tylko podejmujÈ decyzje w sposób szybki, za pomocÈ heurystyk, które zapewniajÈ
wystarczajÈco dobre decyzje (Gigerenzer i Todd, 1999). Nie wszystkie odstÚpstwa
od racjonalnoĂci w wyborach konsumentów da siÚ jednak wytïumaczyÊ oszczÚdzaniem czasu. Wybory zaleĝÈ od róĝnorodnych czynników zewnÚtrznych, na przykïad
od tego, jakie zaprezentuje siÚ nam alternatywy (Ariely, 2009, Huber i Puto, 1983).
W niniejszym artykule skupimy siÚ na znaczeniu dwóch czynników wpïywajÈcych na
decyzje konsumentów: kolejnoĂci prezentacji cen produktów oraz formie pïatnoĂci.

1. PREZENTACJA PRODUKTU I JEGO CENY A TEORIA PERSPEKTYWY
Jednym z czynników wpïywajÈcych na decyzje konsumentów jest sposób prezentacji produktu, jego ceny lub warunków promocji. Na przykïad w klasycznym badaniu Diamonda i Sanyala (1990) klienci supermarketu mogli wybraÊ pomiÚdzy dwo3
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ma rodzajami kuponów promocyjnych (por. rysunek 1): kuponem bazowym, który
uprawniaï do zniĝki o 25 centów przy zakupie duĝego sïoika sosu do spaghetti, oraz
drugim kuponem, który byï – w zaleĝnoĂci od warunku eksperymentalnego – sformuïowany tak, by skupiaÊ uwagÚ klienta na tym, co dziÚki kuponowi zyska (kupon-zysk) lub o ile zmalejÈ jego wydatki (kupon-mniejsza strata). Kupon-zysk upowaĝniaï
klienta, który kupiï duĝy sïoik sosu do spaghetti, do otrzymania dodatkowo za darmo
puszki zupy pomidorowej o wartoĂci 49 centów. Natomiast kupon- mniejsza strata
uprawniaï klienta, który kupiï zarówno duĝy sïoik sosu do spaghetti, jak i puszkÚ
zupy pomidorowej, do zniĝki w wysokoĂci 49 centów. A wiÚc niezaleĝnie od sposobu
sformuïowania drugiego kuponu, klienci, którzy go wybrali, wychodzili ze sklepu
z duĝym sïoikiem spaghetti i zupÈ pomidorowÈ, wydawszy tyle samo pieniÚdzy. Z czysto ekonomicznego punktu widzenia odsetek przedkïadajÈcych kupon bazowy nad
drugi kupon – niezaleĝnie od sposobu jego sformuïowania – powinien byÊ identyczny
w obu grupach. Jednakĝe wyniki badania jednoznacznie wskazujÈ, ĝe drugi kupon
wybierany byï istotnie czÚĂciej, gdy byï sformuïowany jako zysk (wybraïo go 20 z 36
konsumentów, a 16 wybraïo kupon bazowy) niĝ jako mniejsza strata (drugi kupon
wybraïo jedynie 10 z 37 konsumentów, a kupon bazowy 27).

Kupon bazowy (mniejsza zniĝka
przy zakupie 1 produktu)

Drugi kupon
(wiÚksza zniĝka przy zakupie 2
produktów)

Wybór pomiÚdzy dwoma kuponami promocyjnymi (bazowy lub drugi)
Zniĝka 25 centów
przy zakupie duĝego sïoika spaghetti (cena regularna 1,89$)
lub
Warunek Zysk
Warunek Mniejsza Strata
Zniĝka 49 centów
Puszka zupy pomidorowej za darmo
przy zakupie duĝego sïoika spaghetti
(cena regularna 49 centów)
(cena regularna 1,89$) oraz puszki
przy zakupie duĝego sïoika spaghetti
zupy pomidorowej (cena regularna
(cena regularna 1,89$)
49 centów)

Rysunek 1. Schemat badania gïównego Diamonda i Sanyala (1990)

Analogiczne wyniki otrzymano równieĝ w póěniejszych badaniach, w których
promocjÈ objÚte byïy inne produkty (np. Chandran i Morwitz, 2006; Mishra i Mishra, 2011).
Sposób prezentacji produktu coraz czÚĂciej zaleĝy juĝ nie tylko od sprzedajÈcego, ale równieĝ od kupujÈcego. WiÚkszoĂÊ sklepów lub serwisów internetowych
daje nam moĝliwoĂÊ segregowania produktów wedïug ich róĝnorodnych atrybutów, w tym cen: rosnÈco lub malejÈco. Okazuje siÚ, ĝe kolejnoĂÊ prezentacji cen
produktów moĝe znaczÈco wpïywaÊ na to, jak drogi produkt wybierzemy. Suk, Lee
i Lichtenstein (2012) zmieniali menu w lokalnym pubie w taki sposób, ĝeby marki
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piw wypisane byïy albo w kolejnoĂci cen rosnÈco (od 4$ do 10$), albo malejÈco
(od 10$ do 4$). Klienci czÚĂciej wybierali droĝsze piwa, gdy ceny uszeregowano
malejÈco, niĝ gdy ceny rosïy. Analogiczne wyniki uzyskano równieĝ w badaniu,
w którym studenci mogli kupiÊ jeden z dïugopisów i z dañ kuchni wïoskiej róĝniÈcych siÚ cenÈ, które ponownie prezentowano w kolejnoĂci wedïug cen rosnÈcych
i malejÈcych (Suk, Lee i Lichtenstein, 2012).
Opisany powyĝej efekt kolejnoĂci prezentacji ceny moĝna interpretowaÊ, odwoïujÈc siÚ do teorii perspektywy Kahnemana i Tversky’ego (1979), zgodnie z którÈ
w zaleĝnoĂci od obranego punktu odniesienia ta sama opcja moĝe byÊ postrzegana
jako zysk lub strata. Na przykïad wygrana 5500 zï za traﬁenie „piÈtki” w Lotto postrzegana jest niekorzystnie (jako strata), jeĂli zestawimy jÈ z punktem referencyjnym,
jakim jest rekordowa wygrana 35 milionów zï. Chociaĝ w zestawieniu z którymkolwiek z poprzednich losowañ, w których nie wygraliĂmy nic lub tylko gwarantowane
kilkanaĂcie zïotych, jawi siÚ jako ogromny zysk. Kahneman i Tversky (1979, 1984)
dowiedli ponadto, ĝe odczuwamy intensywniej stratÚ w porównaniu z zadowoleniem
z zysku o tej samej wartoĂci, gdyĝ funkcja wartoĂciowania w obszarze zysków i strat
róĝni siÚ pod wzglÚdem kÈta nachylenia. Zgodnie z wynikami badañ (Pieters i Warlop, 1999), gdy patrzymy na listÚ produktów wyĂwietlonych jeden pod drugim na
ekranie, opcja pojawiajÈca siÚ jako pierwsza od góry sïuĝy nam jako punkt referencyjny, a nastÚpne produkty rozpatrujemy kolejno od góry do doïu. Oznacza to, ĝe gdy
produkty posortowane sÈ w kolejnoĂci prezentacji cen rosnÈco, punktem referencyjnym jest dla nas najtañszy produkt i kaĝdy kolejny oceniamy jako droĝszy (strata).
Odwrotnie przy kolejnoĂci prezentacji cen malejÈco – punktem referencyjnym jest
produkt najdroĝszy i kaĝdy kolejny postrzegany jest jako tañszy (zysk). Dlaczego zatem nie zawsze wybieramy najtañszy z produktów? Znaczenie ma tutaj najprawdopodobniej to, w jaki sposób postrzegamy jakoĂÊ produktów. A jak pokaĝemy poniĝej,
jakoĂÊ jest w opinii konsumentów skorelowana z cenÈ produktu.
Wpïyw zaleĝnoĂci cena = jakoĂÊ na wybory konsumenckie
Konsumenci wybierajÈ produkty spoĂród wielu alternatyw, róĝniÈcych siÚ nie
tylko cenÈ, ale równieĝ jakoĂciÈ. W wielu przypadkach niemoĝliwe, a z pewnoĂciÈ
niezwykle czasochïonne byïoby przeanalizowanie wszystkich danych na temat konkurencyjnych produktów, a tym bardziej wypróbowanie kaĝdego z nich. W takich
sytuacjach konsumenci wnioskujÈ o jakoĂci produktów na podstawie ich cen (Rao
i Monroe, 1989). Zaïoĝenie o pozytywnej korelacji ceny i jakoĂci wynika z wczeĂniejszych doĂwiadczeñ, które w opinii konsumentów potwierdzajÈ istnienie takiej zaleĝnoĂci (Rao i Monroe, 1988; Rao i Sieben, 1992). Systematyczne badania pokazujÈ, ĝe
w rzeczywistoĂci cena nie zawsze odzwierciedla jakoĂÊ produktu. ¥rednia korelacja
pomiÚdzy cenÈ a obiektywnÈ jakoĂciÈ produktów zarówno we wczeĂniejszych (Tellis
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i Wernerfelt, 1987; Gerstner, 1985), jak i wspóïczesnych badaniach (Völckner i Hofmann 2007; Kirchler, Fischer i Hölzl, 2010) jest stosunkowo niska (r | 0,3). Mimo to
w wielu klasycznych badaniach ekonomicznych i psychologicznych (Gabor i Granger, 1966; Leavitt, 1954; Scitovszky, 1944; Gardner, 1971; McConnell, 1968; Monroe,
1973, Rao i Monroe, 1989), jak i wspóïczesnych pracach (Kirchler, 2003; Kardes, Posavac i Cronley, 2004; Boyle i Lathrop, 2009; Yan i Sengupta, 2011) potwierdzono, ĝe
konsumenci uĝywajÈ ceny jako wskaěnika jakoĂci produktów róĝnych kategorii, gdyĝ
subiektywna korelacja pomiÚdzy cenÈ a jakoĂciÈ jest znacznie wyĝsza niĝ rzeczywista
(w granicach od r = 0,5 do r = 0,9; por. Kardes, Cronley, Kellaris i Posavac, 2004).
Heurystyka cena = jakoĂÊ odnosi siÚ zarówno do produktów znanych, jak i mniej
rozpoznawalnych lub cenionych marek i dziaïa w obie strony (Verma i Gupta, 2004).
Oznacza to, ĝe zbyt duĝa obniĝka moĝe zaszkodziÊ wizerunkowi renomowanej marki.
Dlatego producenci, chcÈc dotrzeÊ do klientów o mniej zasobnych portfelach, oferujÈ
tañsze produkty pod innÈ markÈ (Falkowski i Tyszka, 2001).
Skoro cena w umysïach konsumentów powiÈzana jest z jakoĂciÈ produktów, to
sposób prezentacji ceny powinien wpïywaÊ równieĝ na postrzeganie jakoĂci. Prezentowanie produktów w okreĂlonej kolejnoĂci cenowej zmienia punkt odniesienia,
przez co kolejne ceny, jak równieĝ jakoĂÊ produktu (zakïadana na podstawie heurystyki jakoĂÊ = cena) mogÈ byÊ interpretowane w kategoriach zysków lub strat. Gdy
ceny prezentowane sÈ rosnÈco, wzrost ceny interpretowany jest jako strata ﬁnansowa, ale równoczeĂnie zysk na jakoĂci produktu. Natomiast w sytuacji prezentacji cen
w serii malejÈco kaĝda kolejna obniĝka ceny traktowana jest jako zysk ﬁnansowy,
jednak wiÈĝe siÚ ona z utratÈ jakoĂci. Jak juĝ wspominaïyĂmy, ludzie odczuwajÈ wyĝszÈ awersjÚ do strat niĝ zadowolenie z zysków (Tversky i Kahneman, 1991), a wiÚc
na wybór konsumenta powinna wpïywaÊ bardziej chÚÊ ograniczania strat niĝ zwiÚkszania zysku, niezaleĝnie od tego, czy mówimy o stracie lub zysku ﬁnansowym, czy
na jakoĂci produktu. Dzieje siÚ tak dlatego, ĝe funkcja wartoĂci dla zysków jest „wklÚsïa”, a dla strat „wypukïa”. Oznacza to, ĝe na przykïad subiektywna odlegïoĂÊ miÚdzy
zyskiem w zakresie 10-20 zïotych jest wiÚksza niĝ miÚdzy zyskiem w zakresie 20-30
zïotych. Natomiast w przypadku strat jest odwrotnie, czyli subiektywna odlegïoĂÊ
miÚdzy stratÈ 10-20 zïotych jest mniejsza niĝ miÚdzy stratÈ 20-30 zïotych.
Zatem gdy ceny prezentowane sÈ rosnÈco, konsument postrzega kolejno zwiÚkszajÈce siÚ ceny jako straty ﬁnansowe, a zarazem jako zyski na jakoĂci. Zgodnie wiÚc
z prawem, ĝe strata bardziej boli niĝ zysk cieszy, konsument wybierze produkt tañszy.
Natomiast w sytuacji prezentowania badanym cen w serii malejÈco konsument postrzega zmniejszajÈce siÚ ceny jako zyski ﬁnansowe, a zarazem jako straty na jakoĂci.
Teraz – znowu zgodnie z prawem, ĝe strata bardziej boli niĝ zysk cieszy – konsument
wybierze produkt droĝszy, ale wyĝszej jakoĂci. Na podstawie powyĝszego rozumowania, które podsumowuje rysunek 2, zakïadamy, ĝe:
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H1: W sytuacji prezentacji produktów wedïug cen rosnÈcych konsumenci
czÚĂciej wybieraÊ bÚdÈ tañszy produkt niĝ w sytuacji prezentacji produktów w kolejnoĂci wedïug cen malejÈcych.

Przedmiot oceny
Cena produktu
JakoĂÊ produktu
Wybór konsumenta
(ograniczanie strat)

KolejnoĂÊ prezentacji cen produktów
RosnÈco
MalejÈco
strata
zysk
zysk
strata
¯
¯
Wybór produktu tañszego (ograni- Wybór produktu droĝszego (ograniczanie strat ﬁnansowych)
czanie strat na jakoĂci)

Rysunek 2. Perspektywa postrzegania ceny i jakoĂci produktu jako zysku vs straty w zaleĝnoĂci
od kolejnoĂci prezentacji cen a wybór konsumenta

KupujÈcy stoi wiÚc przed dylematem, czy wybraÊ produkt tañszy, ale prawdopodobnie gorszej jakoĂci, czy lepszy, ale droĝszy. Gdy dokona juĝ wyboru, czeka go
jeszcze jedna decyzja: czy zapïaciÊ gotówkÈ, kartÈ kredytowÈ, czy moĝe bonem. Jak
pokaĝemy w kolejnym podpunkcie, forma pïatnoĂci ma znaczenie nie tylko przy samej transakcji, ale równieĝ przy wyborze produktu.

2. FORMA PATNO¥CI
Kolejnym czynnikiem istotnym dla konsumentów i ich wyborów jest forma pïatnoĂci. W wiÚkszoĂci sklepów mamy dzisiaj moĝliwoĂÊ dokonania pïatnoĂci w wybranej przez nas formie: gotówkÈ, kartÈ pïatniczÈ, a w wielu miejscach równieĝ za
pomocÈ bonów. Okazuje siÚ, ĝe to, czy zamierzamy za zakupy zapïaciÊ gotówkÈ, czy
skorzystaÊ z innej formy pïatnoĂci, ma znaczÈcy wpïyw na to, ile ostatecznie wydamy. Gdy pïacimy kartÈ kredytowÈ, czekiem (Cole, 1998; Feinberg, 1986; Hirschman,
1979; Prelec i Loewenstein, 1998; Prelec i Simester, 2001; Soman, 2001) czy bonem
(Raghubir i Srivastava, 2008), wydajemy wiÚcej niĝ przy tradycyjnych transakcjach
gotówkowych. Okazuje siÚ, ĝe nawet sam widok logo karty wpïywa na wzrost wydatków. Raghubir i Srivastava (2008) poprosili studentów o okreĂlenie w arkuszu badawczym, ile byliby skïonni zapïaciÊ za róĝne dania z menu nowej restauracji znajdujÈcej
siÚ w okolicach kampusu uczelni. Na co drugim arkuszu badawczym znajdowaïo
siÚ logo znanej karty kredytowej. Okazaïo siÚ, ĝe sam widok logo karty kredytowej
wywoïywaï analogiczny efekt do obserwowanego przy pïatnoĂciach kartÈ. Studenci,
na których arkuszach widniaïo logo karty kredytowej, byli skïonni zapïaciÊ wiÚcej
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niĝ inni zarówno za gïówne dania, jak i desery czy dania lunchowe. Efekt ten byï
szczególnie silny u osób, które w dalszej czÚĂci badania deklarowaïy, ĝe na co dzieñ
dokonujÈ pïatnoĂci za pomocÈ kart kredytowych na wyĝszÈ niĝ przeciÚtna kwotÚ.
Dlaczego pïacÈc kartÈ, wydajemy wiÚcej niĝ pïacÈc gotówkÈ? Dzieje siÚ tak, gdyĝ
pïacÈc kartÈ, w momencie zakupów nie rozstajemy siÚ ﬁzycznie z pieniÚdzmi, a sama
pïatnoĂÊ (moment obciÈĝenia rachunku bankowego) jest odroczona w czasie (Tokunaga, 1993). Innymi sïowy, rozdzielona jest pozytywna sytuacja zakupu, w której nabywamy poĝÈdane dobra, od sytuacji straty pieniÚdzy odczuwanej jako negatywna
(Prelec i Loewenstein, 1998; Thaler, 1999; Tokunaga, 1993). Natomiast w sytuacji
pïatnoĂci gotówkÈ konsument w momencie zakupu odczuwa gorycz utraty pieniÚdzy,
co zmniejsza jego chÚÊ do zakupu kolejnych, drogich produktów. PïacÈc kartÈ, nie
tylko odraczamy rzeczywistÈ pïatnoĂÊ w czasie, ale równieĝ kumulujemy wszystkie
mniejsze pïatnoĂci z danego okresu rozliczeniowego w jednÈ wiÚkszÈ kwotÚ spïaty debetu. Zgodnie z potwierdzonÈ empirycznie zasadÈ ïÈczenia strat – mniej dotkliwa jest
dla nas jedna wiÚksza, skumulowana strata niĝ seria mniejszych strat (Thaler, 1985).
Powyĝsze wyjaĂnienia nie tïumaczÈ jednak, dlaczego równieĝ przy pïatnoĂci bonem wydajemy wiÚcej niĝ przy transakcji gotówkowej. W przypadku bonów pïatnoĂÊ
nie jest odroczona w czasie, ale zazwyczaj nie otrzymujemy reszty, a wiÚc musimy
wydaÊ caïÈ kwotÚ zgodnÈ z nominaïem posiadanego bonu i ewentualnie dopïaciÊ
resztÚ w gotówce. Jednak bony opiewajÈ na róĝne kwoty, wiÚc przy niskich nominaïach bonów to tïumaczenie jest niewystarczajÈce. Wyniki poniĝej opisanego badania
sugerujÈ, ĝe znaczenie ma po prostu to, ĝe bon jest innÈ niĝ gotówka formÈ pïatnoĂci. Raghubir i Srivastava (2008) pïacili studentom za udziaï w godzinnym badaniu 1 dolara w formie banknotu lub bonu. Wynagrodzenie wrÚczano im w kopercie
na poczÈtku badania. CzÚĂÊ uczestników proszono o wyjÚcie go od razu z koperty
i schowanie do portfela – niezaleĝnie od tego, czy byï to banknot czy bon. W kolejnej grupie wynagrodzenie pozostawaïo zamkniÚte w kopercie do koñca badania
i dopiero wtedy osoby badane dowiadywaïy siÚ, czy dostaïy banknot czy bon. We
wszystkich grupach ostatni punkt badania stanowiïa decyzja, czy zamieniÊ zapïatÚ
za badanie na smaczny baton czy zachowaÊ pieniÈdze (w tym momencie moĝna byïo
wymieniÊ bon na gotówkÚ). Zgodnie z przewidywaniami studenci chÚtniej wydawali
na batony bony niĝ gotówkÚ. Efekt ten nie wystÚpowaï w grupie, która przez godzinÚ
traktowaïa bony jak pieniÈdze (wkïadaïa na godzinÚ bon do portfela). Autorzy tïumaczÈ ten efekt róĝnicÈ w transparentnoĂci (ang. transparency) formy pïacenia. Gotówka, z jej statusem prawnego Ărodka pïatniczego, jest najbardziej transparentnÈ
formÈ pieniÚdzy (Soman, 2003). Dlatego najsilniej odczuwamy dyskomfort zwiÈzany
z rozstawaniem siÚ z gotówkÈ (Thaler, 1999). Natomiast bon moĝe byÊ postrzegany
i traktowany jako mniej sformalizowana, a nawet mniej realna forma pïatnoĂci,
którÈ traktujemy podobnie jak pieniÈdze z gry „Monopoly”. W zwiÈzku z tym duĝo
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ïatwiej jest nam wydawaÊ bony, bo ból pïacenia jest stïumiony przez mniej transparentnÈ formÚ pïatnoĂci (Raghubir i Srivastava, 2008).
Czy to oznacza, ĝe planowana forma pïatnoĂci wpïynie równieĝ na nasz wybór
w sytuacji, gdy produkty prezentowane sÈ w kolejnoĂci cen rosnÈcych lub malejÈcych? TÈ kwestiÈ postanowiïyĂmy siÚ zajÈÊ w badaniu 1., gdyĝ w dotychczasowych
pracach nie sprawdzano, czy te dwa czynniki wchodzÈ ze sobÈ w interakcjÚ. BiorÈc
pod uwagÚ opisywane wczeĂniej wyniki badañ dotyczÈcych wpïywu formy pïatnoĂci
na wysokoĂÊ ceny produktu (Raghubir, Srivastava, 2008), spodziewaïyĂmy siÚ, ĝe:
H2: W sytuacji pïatnoĂci gotówkÈ czÚĂciej wybierane bÚdÈ produkty tañsze
niĝ w sytuacji pïatnoĂci bonem.
OpierajÈc siÚ na zaïoĝeniu, ĝe w przypadku pïatnoĂci gotówkÈ silniej odczuwamy
pïatnoĂci, spodziewaïyĂmy siÚ równieĝ, ĝe przy pïatnoĂci bonem sposób prezentacji
cen rosnÈco lub malejÈco nie bÚdzie miaï wpïywu na wybór produktu, gdyĝ badani
nie bÚdÈ odczuwali dyskomfortu zwiÈzanego ze stratÈ pieniÚdzy lub bÚdzie on znaczÈco zredukowany. W zwiÈzku z powyĝszym zaïoĝyïyĂmy, ĝe:
H3: Efekt kolejnoĂci prezentacji cen produktów bÚdzie wystÚpowaï jedynie
w przypadku wyboru produktów kupowanych za gotówkÚ, a nie za bony.

Badanie 1.
Badanie 1. miaïo na celu sprawdzenie, czy efekt kolejnoĂci prezentacji cen rosnÈco bÈdě malejÈco wystÈpi zarówno w przypadku zakïadanej pïatnoĂci gotówkÈ (replikacja wyników wczeĂniejszych badañ), jak i bonem, co nie byïo dotÈd weryﬁkowane
empirycznie.
Metoda badania 1.
Schemat badania. Badanie przeprowadzono w schemacie 2 x 2 (kolejnoĂÊ prezentacji cen: rosnÈco vs malejÈco x forma pïatnoĂci: gotówka vs bon). ZmiennÈ zaleĝnÈ
stanowiï wybór produktu o okreĂlonej cenie (10 marek spodni w cenach w przedziale: 130 zï – 400 zï, ceny kolejnych spodni róĝniïy siÚ o 30 zï).
Osoby badane, miejsce i czas badania. Badanie zostaïo przeprowadzone w styczniu 2014 roku wĂród uczniów gimnazjum i liceum z Legnicy podczas zajÚÊ organizacyjnych. W badaniu wziÚïo udziaï dobrowolnie 150 uczniów (98 dziewczÈt oraz
52 chïopców, w wieku od 14 do 20 lat, Ărednia wieku = 16,7, SD = 1,5174), których
4

Nie odnotowano istotnych róĝnic wiekowych pomiÚdzy grupami, w których ceny byïy prezentowane rosnÈco
vs malejÈco (F(1,150) = 1,718, p 192) oraz pomiÚdzy grupami, w których zakïadano róĝne formy pïatnoĂci
(F(1,150) =,066, p = ,798), a róĝnice pomiÚdzy wszystkimi czterema grupami byïy niewielkie (F(1,150) = 6,162,
p = ,014, eta 2 = ,04) i wynosiïy mniej niĝ rok, co nie powinno mieÊ wpïywu na wyniki badania. Nie odnotowano
równieĝ istotnych róĝnic w zakresie proporcji pïci w poszczególnych grupach (Chi2(3,150) = 2,248, p = ,523).

50

Decyzje 25_2016.indd 50

DOI: 10.7206/DEC.1733-0092.70

DECYZJE NR 25/2016

2016-08-02 12:13:01

Anna Heïka, Ewelina ¥limak

opiekunowie wyrazili zgodÚ na ich udziaï w badaniu. Uczestnicy zostali losowo przydzieleni do jednego z czterech warunków eksperymentalnych.
Procedura i materiaïy. Uczniowie na poczÈtku badania zostali poinformowani,
ĝe: jest to badanie realizowane w ramach prac Centrum Badañ nad Zachowaniami
Ekonomicznymi dziaïajÈcego przy wrocïawskim Wydziale SWPS, wyniki badania sÈ
anonimowe i zostanÈ wykorzystane jedynie w celach naukowych oraz ĝe w kaĝdej
chwili mogÈ wycofaÊ swojÈ zgodÚ na udziaï w badaniu. NastÚpnie kaĝdy uczestnik
otrzymywaï do wypeïnienia arkusz w formacie A4, w którego kolejnych wierszach
prezentowano dziesiÚÊ atrakcyjnych dla uczestników marek spodni5 w zakresie cenowym od 130 zï do 400 zï (ceny umieszczone w ankiecie odpowiadaïy rzeczywistym cenom rynkowym spodni tych marek). Jako przedmiot decyzji badanych konsumentów wybrano spodnie, gdyĝ jest to produkt codziennego uĝytku zarówno kobiet,
jak i mÚĝczyzn. Ponadto róĝnica co najmniej 30 zïotych pomiÚdzy porównywanymi
markami spodni powinna byÊ dla badanych odczuwalna, a co za tym idzie istotna. W zaleĝnoĂci od wariantu eksperymentalnego marki spodni wraz z ich cenami prezentowano w kolejnoĂci cen rosnÈco lub malejÈco (por. zaïÈcznik 1). Zgodnie
z instrukcjÈ, umieszczonÈ na poczÈtku arkusza, uczestnicy mieli sobie wyobraziÊ, ĝe
otrzymali 400 zïotych w gotówce lub w formie bonu o wartoĂci 400 punktów (1 punkt
= 1 zïoty) i majÈ moĝliwoĂÊ zakupu jednej pary markowych spodni z poniĝszej listy.
Niezaleĝnie od formy pïatnoĂci (gotówka vs bon) niewykorzystana na zakup spodni
kwota miaïa byÊ zgodnie z instrukcjÈ wypïacana w gotówce, aby zapewniÊ porównywalnoĂÊ obu form pïatnoĂci. Ze wzglÚdu na ograniczenia ﬁnansowe nie byïyĂmy
w stanie wprowadziÊ rzeczywistych wypïat nawet dla czÚĂci badanych (np. wybranych w drodze losowania). Jednakĝe we wczeĂniejszych badaniach dotyczÈcych decyzji ekonomicznych w ogóle (por. ZaleĂkiewicz i Heïka, 2007, 2011) czy wrÚcz podobnych zagadnieñ (por. Raghubir i Srivastava, 2008; Suk, Lee i Lichtenstein, 2012)
wyniki w sytuacji deklarowanych i rzeczywistych decyzji byïy toĝsame. Pozwalaïo to
zakïadaÊ, ĝe deklarowane w naszym badaniu wybory bÚdÈ pokrywaÊ siÚ z rzeczywistymi. AnkietÚ koñczyïy pytania o pïeÊ i wiek osób badanych.
Wyniki badania 1.
W celu weryﬁkacji postawionych hipotez badawczych przeprowadzono dwuczynnikowÈ analizÚ wariancji (ANOVA). Dodatkowo, ze wzglÚdu na odbiegajÈcy od normalnego rozkïad zmiennej zaleĝnej w niektórych podgrupach, zastosowano równieĝ
testy nieparametryczne dla grup niezaleĝnych. Zgodnie z pierwszÈ hipotezÈ, w sy5

ZnajomoĂÊ marek i ich cen sprawdzano kolejno w dwóch badaniach pilotaĝowych na grupie uczniów gimnazjów i liceów. W badaniu wïaĂciwym wykorzystano jedynie te marki, które byïy rozpoznawane, a takĝe
popularne (uczniowie noszÈ spodnie tych marek) zarówno wĂród chïopców, jak i dziewczÈt. Potwierdzono
równieĝ, ĝe ceny spodni konkretnych marek uĝyte w badaniu odpowiadajÈ rzeczywistym oraz subiektywnie
pamiÚtanym przez uczniów cenom rynkowym.
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tuacji prezentacji produktów wedïug cen rosnÈcych, konsumenci wybierali produkt
o istotnie niĝszej cenie (F(1,150) = 5,556, p = 0,020, Ș 2 = 0,037; Z = -1,971, p =
0,049) niĝ w sytuacji prezentacji produktów wedïug cen malejÈcych (por. tabela 1).
Tabela 1.
¥rednie i odchylenie standardowe cen produktu w zaleĝnoĂci od kolejnoĂci prezentacji ceny
w badaniu 1
KolejnoĂÊ
prezentacji cen
RosnÈco
MalejÈco
Ogóïem

¥rednia
180,40
215,20
197,80

Odchylenie
standardowe
73,51
100,48
89,46

¥rednia ranga

Suma rang

N

68,99
82,01

5174,00
6151,00

75
75
150

Odnotowano równieĝ istotny efekt interakcji czynników: kolejnoĂÊ prezentacji
cen produktów i forma pïatnoĂci (F(1,150) = 7,465, p = 0,007, Ș2 = 0,049; Ȥ2(3,150)
= 19,021, p < 0,001). Jak widaÊ na rysunku 3, sposób prezentacji ceny wpïynÈï
jedynie na wybory w przypadku pïatnoĂci gotówkÈ (F(1,80) = 11,935, p = 0,001,
Ș2 = 0,133; Z = -3,095, p = 0,002). Zgodnie z przewidywaniami zawartymi w hipotezie 3, konsumenci wybierali przeciÚtnie tañsze produkty w sytuacji cen uïoĝonych
rosnÈco w porównaniu do prezentacji cen uïoĝonych malejÈco. Natomiast w sytuacji pïatnoĂci bonem konsumenci wybierali produkty o zbliĝonej cenie niezaleĝnie od
sposobu prezentacji ceny (F(1,70) = 0,081, p = 0,777; Z = -0,475, p = 0,635).

Rysunek 3. Forma pïatnoĂci i kolejnoĂÊ prezentacji cen a Ărednia cena wybranego produktu
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Powyĝszy efekt potwierdza równieĝ rozkïad czÚstoĂci wyborów konkretnych marek spodni w poszczególnych grupach w porównaniu do rozkïadu w caïej próbie
(por. tabela 2). NajczÚĂciej – przez ponad poïowÚ badanych – wybierana byïa marka najtañsza. Jednak odsetek wybierajÈcych tÚ markÚ w poszczególnych grupach
róĝniï siÚ. W obu grupach, w których zakïadano pïatnoĂÊ bonem, 6 na 10 uczniów
wybraïo najtañsze spodnie, a w grupie z pïatnoĂciÈ gotówkowÈ i cenami uszeregowanymi rosnÈco najtañszÈ markÚ wybraïa poïowa badanych. Natomiast w grupie,
w której przy pïatnoĂci gotówkÈ ceny uszeregowano malejÈco, na najtañszÈ markÚ
decydowaï siÚ juĝ tylko mniej wiÚcej co czwarty uczeñ. Rozkïad wyborów w poszczególnych grupach nie odbiegaï istotnie od rozkïadu w caïej badanej próbie – za
wyjÈtkiem grupy z pïatnoĂciÈ gotówkÈ i malejÈcÈ kolejnoĂciÈ cen (Ȥ2(9,40) = 24,329,
p = ,004). Badani z tej grupy nie tylko zdecydowanie rzadziej niĝ w caïej próbie
wybierali najtañszÈ markÚ, ale teĝ, jak widaÊ w tabeli 4, czÚĂciej decydowali siÚ na
cztery najdroĝsze marki oraz markÚ Big Star (szósta w kolejnoĂci wedïug cen malejÈcych). W pozostaïych grupach rozkïad wyborów byï zbliĝony (Ȥ2(16,110) = 15,432,
p = ,493). Dominowaï wybór najtañszej marki (ponad 50%), a blisko 90% uczestników wybieraïo którÈĂ z piÚciu tañszych marek spodni. Róĝnice w proporcji wyborów
pomiÚdzy grupami (Ȥ2(27,150) = 40,300, p = ,048) wynikajÈ wiÚc z odmiennych wyborów uczniów z grupy z pïatnoĂciÈ gotówkÈ i cenami uszeregowanymi malejÈco.
Tabela 2
Procenty i procenty skumulowane wyborów poszczególnych marek w caïej próbie ogóïem
i w poszczególnych grupach eksperymentalnych
Marka
Reserved
Diverse
Pull&Bear
Zara
Big Star
Levi’s
Lee
Wrangler
Pepe Jeans
Tommy Hilﬁger

Cena
130
160
190
220
250
280
310
340
370
400

Ogóïem
% % sk.
50,7 50,7
8,0 58,7
5,3 64,0
7,3 71,3
6,7 78,0
2,7 80,7
7,3 88,0
1,3 89,3
4,0 93,3
6,7 100,0

Gotówka ceny
rosnÈco
%
% sk.
52,5
52,5
7,5
60,0
7,5
67,5
10,0
77,5
10,0
87,5
5,0
92,5
2,5
95,0
0,0
95,0
0,0
95,0
5,0
100,0

Gotówka ceny
malejÈco
%
% sk.
27,5
27,5
10,0
37,5
2,5
40,0
2,5
42,5
12,5
55,0
2,5
57,5
12,5
70,0
5,0
75,0
10,0
85,0
15,0
100,0

Bon ceny rosnÈco
%
60,0
5,7
8,6
8,6
2,9
0,0
8,6
0,0
5,7
0,0

% sk.
60,0
65,7
74,3
82,9
85,7
85,7
94,3
94,3
100,0
100,0

Bon ceny malejÈco
%
% sk.
65,7
65,7
8,6
74,3
2,9
77,1
8,6
85,7
0,0
85,7
2,9
88,6
5,7
94,3
0,0
94,3
0,0
94,3
5,7
100,0

Legenda: % sk. – % skumulowany; szarym tïem oznaczono pola, w których wartoĂci procentowe sÈ wyĝsze niĝ
w caïej próbie, wytïuszczono wartoĂci procentowe niĝsze niĝ w caïej próbie
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Badanie 2.
Badanie 2. miaïo odpowiedzieÊ na pytanie, czy przy pïatnoĂci gotówkowej wybór
produktów o niĝszej cenie w przypadku produktów uïoĝonych wedïug cen rosnÈcych
oraz droĝszych produktów w sytuacji malejÈcych cen to rzeczywiĂcie efekt kolejnoĂci prezentacji cen, czy wynik preferowania produktów prezentowanych w pierwszej kolejnoĂci. W tym celu zmodyﬁkowaïyĂmy procedurÚ badawczÈ, wprowadzajÈc
na poczÈtku badania zadanie, które zapewniaïo losowÈ kolejnoĂÊ zapoznawania siÚ
z markami produktów, spoĂród których badani mieli póěniej wybieraÊ. JeĂli uzyskane
w badaniu 1. wyniki sÈ efektem kolejnoĂci prezentacji produktów wedïug ceny, to
otrzymamy ten sam co poprzednio ukïad wyników – wybór produktów w niĝszych
cenach przy prezentacji produktów wedïug cen rosnÈcych niĝ przy prezentacji w kolejnoĂci malejÈcej. Natomiast jeĂli w badaniu 1. znaczenie miaïo to, z jakimi markami
badani zapoznawali siÚ najpierw, to w przypadku zastosowanej w badaniu 2. losowej
kolejnoĂci zapoznawania siÚ z markami nie wystÈpiÈ istotne róĝnice miÚdzy grupami, w których produkty bÚdÈ nastÚpnie posortowane rosnÈco i malejÈco.
Metoda badania 2.
Uczestnicy, schemat, miejsce i czas badania 2. Wyniki zostaïy zebrane wĂród
studentów Pañstwowej Wyĝszej Szkoïy Zawodowej w Legnicy podczas zajÚÊ z metodyki nauczania w grudniu 2014 roku. W badaniu wziÚïo udziaï 80 osób (58 kobiet
i 22 mÚĝczyzn), w wieku od 19 do 65 lat (Ărednia = 24,21, odchylenie standardowe = 7,645). Osoby badane zostaïy losowo przydzielone do jednego z dwóch warunków eksperymentalnych: prezentacji produktów w kolejnoĂci cen rosnÈcych vs
malejÈcych. Analogicznie do badania 1. uczestnicy mieli wybraÊ 1 z 10 produktów
(spodni) w zakresie cenowym od 130 zï do 400 zï (identycznie jak w badaniu 1.
róĝniÈce siÚ kolejno o 30 zï).
Procedura badania i materiaïy. W badaniu 2., w celu zapewnienia losowej kolejnoĂci zapoznawania siÚ z markami produktów, na poczÈtku badania proszono
uczestników o dopasowanie marek spodni do cen podanych na wrÚczonej im karcie
do badania (zaïÈcznik 2). Kaĝda badana osoba miaïa przed sobÈ 10 zakrytych kartek
z nazwami marek, które odkrywaïa w wybranej przez siebie kolejnoĂci, a nastÚpnie
przypisywaïa markÚ do odpowiedniej jej zdaniem ceny spodni na karcie do badania. W zaleĝnoĂci od warunku eksperymentalnego ceny wypisane byïy w kolumnie
rosnÈco lub malejÈco. NastÚpnie analogicznie do badania 1. uczestnicy mieli sobie
wyobraziÊ, ĝe otrzymujÈ 400 zïotych w gotówce i mogÈ wybraÊ i kupiÊ jednÈ z wymienionych na kartce par spodni róĝnych marek, a resztÚ otrzymajÈ w gotówce.
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Wyniki badania 2.
Podobnie jak w badaniu 1. rozkïad zmiennej zaleĝnej w podgrupach odbiegaï od
normalnego. Dlatego wyniki przeanalizowano przy uĝyciu zarówno jednoczynnikowej analizy wariancji, jak i testu nieparametrycznego U-Mahna Whitneya. Odnotowano istotny statystycznie efekt gïówny kolejnoĂci prezentacji cen produktów (F(1,78)
= 4,841, p = 0,031, Ș2 = 0,058; Z = -2,028, p = 0,043). Podobnie jak w badaniu 1.,
gdy produkty prezentowano wedïug rosnÈcej ceny, konsumenci wybierali produkt
o istotnie niĝszej cenie w porównaniu z sytuacjÈ, gdy produkty prezentowane byïy
w serii malejÈcych cen (por. tabela 3).
Tabela 3
¥rednie i odchylenie standardowe cen spodni w zaleĝnoĂci od kolejnoĂci prezentacji cen
w badaniu 2.
KolejnoĂÊ
prezentacji cen
RosnÈco
MalejÈco
Ogóïem

¥rednia
270,25
312,25
291,25

Odchylenie
standardowe
95,689
73,606
87,415

¥rednia ranga

Suma rang

N

35,28
45,73

1411,00
1829,00

40
40
80

Analogicznie do badania 1. przeanalizowano równieĝ rozkïad wyborów w poszczególnych podgrupach. W tabeli 4. porównano rozkïady wyborów przy pïatnoĂci gotówkÈ w warunkach prezentacji cen rosnÈco i malejÈco odnotowane
w badaniu 1. i 2.
W badaniu 2. w ĝadnej z grup najtañsza marka nie byïa juĝ tak czÚsto wybierana jak w pierwszym badaniu, co przemawia na rzecz skutecznoĂci manipulacji, która miaïa wyeliminowaÊ efekt zakotwiczenia lub pierwszeñstwa. Przeciwnie,
w grupie, w której produkty uïoĝone byïy wedïug cen malejÈcych, najtañszej marki
nie wybraï nikt. A w grupie z cenami rosnÈcymi na tÚ opcjÚ zdecydowaïo siÚ mniej
niĝ 10% badanych. W badaniu 1. jednÈ z piÚciu najtañszych marek wybraïo blisko
90% konsumentów z grupy z kolejnoĂciÈ cen rosnÈcÈ, a w badaniu 2. juĝ tylko
poïowa. Zgodnie z oczekiwaniami w grupach z kolejnoĂciÈ rosnÈcÈ w porównaniu
z grupami z kolejnoĂciÈ malejÈcÈ wiÚcej badanych wybieraïo piÚÊ droĝszych marek. Ponownie jednak widaÊ róĝnice pomiÚdzy dwoma badaniami. W badaniu 1. (na
grupie uczniów gimnazjów i liceów) droĝsze marki wybraïo 45% osób, a w badaniu
2. (na próbie studentów) ponad 70%.
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Tabela 4
Procenty i procenty skumulowane wyborów poszczególnych marek w grupach eksperymentalnych
z kolejnoĂciÈ cen rosnÈcÈ i malejÈcÈ przy pïatnoĂci gotówkowej w badaniach 1. i 2.
Cena spodni
(w zï)
130
160
190
220
250
280
310
340
370
400

Badanie 1. (uczniowie)
Ceny rosnÈco
Ceny malejÈco
%
% sk.
%
% sk.
52,5
52,5
27,5
27,5
7,5
60,0
10,0
37,5
7,5
67,5
2,5
40,0
10,0
77,5
2,5
42,5
10,0
87,5
12,5
55,0
5,0
92,5
2,5
57,5
2,5
95,0
12,5
70,0
0,0
95,0
5,0
75,0
0,0
95,0
10,0
85,0
5,0
100,0
15,0
100,0

Badanie 2. (studenci)
Ceny rosnÈco
Ceny malejÈco
%
% sk.
%
% sk.
7,5
7,5
0
0
12,5
20,0
2,5
2,5
17,5
37,5
7,5
10,0
7,5
45,0
10,0
20,0
7,5
52,5
7,5
27,5
2,5
55,0
12,5
40,0
5,0
60,0
10,0
50,0
10,0
70,0
17,5
67,5
15,0
85,0
7,5
75,0
15,0
100,0
25,0
100,0

Legenda: % sk. – % skumulowany

3. DYSKUSJA
Gïównym celem niniejszej pracy byïo sprawdzenie, czy wpïyw kolejnoĂci prezentacji produktów wedïug cen rosnÈcych lub malejÈcych wystÚpuje zarówno w sytuacji
pïatnoĂci gotówkÈ (efekt obserwowany we wczeĂniejszych badaniach), jak i bonami (wczeĂniej nie badane). W pierwszej czÚĂci dyskusji odniesiemy siÚ do wyników
dwóch eksperymentów, w których odnotowano istotny wpïyw kolejnoĂci prezentacji
cen produktów w sytuacji pïatnoĂci gotówkÈ. NastÚpnie zajmiemy siÚ kwestiÈ wpïywu formy pïatnoĂci na wybór produktów. Na koniec przedstawimy uwagi krytyczne dotyczÈce zastosowanej przez nas procedury badawczej oraz wskaĝemy kierunki
przyszïych badañ, a takĝe praktyczne implikacje uzyskanych przez nas wyników.
W badaniu 1. uczestnicy mieli sobie wyobraziÊ, ĝe otrzymali wïaĂnie 400 zïotych
i mogÈ za nie kupiÊ jeden z 10 produktów zaprezentowanych w kolejnoĂci wedïug
cen rosnÈcych albo malejÈcych, a resztÚ otrzymajÈ w gotówce. W sytuacji zakïadanej pïatnoĂci gotówkÈ badani wybierali droĝsze produkty, gdy prezentowano je
w kolejnoĂci wedïug cen malejÈcych, a nie rosnÈcych. Wynik ten jest zgodny z hipotezÈ 1., którÈ postawiïyĂmy w oparciu o teoriÚ Kahnemana i Tversky’ego (1991),
heurystykÚ cena = jakoĂÊ (Verma i Gupta, 2004) oraz wyniki wczeĂniejszych badañ
(Suk, Lee i Lichtenstein, 2012). Odnotowany w naszym badaniu efekt kolejnoĂci
prezentacji cen moĝna próbowaÊ wyjaĂniÊ, odnoszÈc siÚ równieĝ do innych teorii,
co zaprezentujemy poniĝej.
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Pierwszego alternatywnego wyjaĂnienia efektu kolejnoĂci prezentacji cen moĝe
dostarczyÊ nam teoria budowania wartoĂci (ang. query theory of value construction),
zgodnie z którÈ konsumenci, analizujÈc dostÚpne opcje zakupowe, zastanawiajÈ siÚ
zazwyczaj, ile stracÈ pieniÚdzy, kupujÈc okreĂlone produkty (Johnson, Häubl i Keinan, 2007). Decydent naturalnie przeksztaïca pytanie „Jaka powinna byÊ cena zakupu?” w seriÚ problemów (ang. queries) odnoszÈcych siÚ do róĝnych pozytywnych
i negatywnych aspektów nabycia danego produktu, np. „Dlaczego powinienem kupiÊ dane spodnie?”, „Dlaczego nie powinienem kupowaÊ danych spodni?”. Autorzy
teorii wykazali, ĝe manipulujÈc kolejnoĂciÈ rozpatrywanych przez kupujÈcego problemów, moĝna wpïywaÊ na ostatecznÈ decyzjÚ zakupowÈ. Na przykïad, jeĂli myĂli
konsumenta skierujemy na jakoĂÊ zamiast na cenÚ produktu, to zgodnie z teoriÈ
budowania wartoĂci wybierze on produkt lepszej jakoĂci, nawet jeĂli jest droĝszy.
W naszym badaniu prezentacja marek w kolejnoĂci wedïug cen malejÈcych, czyli zaczynajÈc od najdroĝszej, ale teĝ najbardziej luksusowej, prawdopodobnie skierowaïa myĂli badanych na jakoĂÊ produktu. Dlatego jakoĂÊ (a nie cena) staïa siÚ gïównym
kryterium wyboru. W efekcie konsumenci wybierali droĝsze produkty. Z kolei prezentacja produktów w sekwencji cen rosnÈcych (zaczynajÈc od marek budĝetowych)
mogïa skierowaÊ myĂli konsumentów na cenÚ, która jako gïówne kryterium wyboru
skïoniïa ich do wybrania tañszych produktów.
Powyĝsze rozumowanie jest równieĝ zgodne z koncepcjÈ Carmona i Ariely’ego (2000), w myĂl której ludzie, podejmujÈc decyzje, biorÈ przede wszystkim pod
uwagÚ ewentualnÈ stratÚ. W sekwencji cen rosnÈcych kaĝdy kolejny produkt równa
siÚ stracie wiÚkszej kwoty pieniÚdzy, dlatego cena stanowi podstawowe kryterium
wyboru. Z kolei przy produktach uszeregowanych wedïug cen malejÈcych kaĝdy
kolejny produkt niesie ze sobÈ stratÚ na jakoĂci, toteĝ kryterium jakoĂciowe byïoby
tutaj kluczowe.
Analiza rozkïadu wyborów w poszczególnych grupach ujawniïa, ĝe róĝnice miÚdzy grupami w zakresie Ăredniej ceny wybranego produktu wynikajÈ przede wszystkim z faktu, ĝe uczestnicy z grupy z pïatnoĂciÈ gotówkÈ i cenami malejÈcymi wybierali markÚ najtañszÈ dwukrotnie rzadziej niĝ inni badani. W pozostaïych grupach
(równieĝ tych z pïatnoĂciÈ bonem) wybieraïa jÈ ponad poïowa konsumentów, a blisko 90% decydowaïo siÚ na jednÈ z szeĂciu najtañszych marek, natomiast w grupie
z pïatnoĂciÈ gotówkowÈ byïo to mniej niĝ 60% uczestników. Powyĝsze wyniki moĝna
próbowaÊ interpretowaÊ, odwoïujÈc siÚ do strategii wyboru w warunkach pewnoĂci
(Tyszka, 2010), gdyĝ do takiej kategorii zaliczajÈ siÚ wybory spoĂród znanych marek
spodni o okreĂlonej cenie.
Wybór najtañszych spodni jest sïuszny zgodnie ze strategiÈ dominacji, nakazujÈcÈ
wybór alternatywy dominujÈcej (lepszej). W naszym badaniu jedynym explicite atryDECYZJE NR 25/2016
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butem spodni byïa cena, czyli dominujÈcÈ byïa najtañsza marka. JeĂli jednak zaïoĝymy, ĝe cena w umysïach badanych jest skorelowana z jakoĂciÈ, to wybór najtañszego
produktu nie jest juĝ tak oczywisty. Ponadto dodatkowym (poza cenÈ) wskaěnikiem
jakoĂci moĝe byÊ marka produktu. W omawianym badaniu wykorzystano wyïÈcznie
marki spodni, które zgodnie z wynikami badania pilotaĝowego sÈ nie tylko znane,
ale równieĝ chÚtnie noszone przez uczniów. Moĝna wiÚc zaïoĝyÊ, ĝe wszystkie marki
speïniaïy warunek minimalnej jakoĂci akceptowalnej przez uczniów, ponownie wiÚc
cena byïaby tutaj decydujÈca.
Wybór najtañszej marki moĝemy równieĝ interpretowaÊ zgodnie z zasadÈ kompensacji i strategii Maksymalizacji Addytywnej UĝytecznoĂci (MAU), wedïug której najpierw okreĂlamy wzglÚdnÈ waĝnoĂÊ poszczególnych cech (w tym wypadku ceny i jakoĂci). NastÚpnie oceniamy poszczególne alternatywy ze wzglÚdu na pojedyncze cechy.
W kolejnym kroku dodajemy jej uĝytecznoĂÊ ze wzglÚdu na poszczególne cechy mnoĝone przez wagi tych cech i ostatecznie wybieramy alternatywÚ o najwyĝszej caïkowitej uĝytecznoĂci. JeĂli wszystkie marki spodni sÈ dobrej jakoĂci, to róĝnice w jakoĂci
miÚdzy nimi mogÈ byÊ niewielkie i w efekcie mieÊ mniejsze w porównaniu do róĝnic
cenowych znaczenie, co tïumaczyïoby wybór najtañszej marki przez tak wielu.
Powyĝsze tïumaczenie nie wyjaĂnia jednak zachowañ uczniów z grupy z pïatnoĂciÈ gotówkÈ i prezentacjÈ wedïug cen malejÈcych, którzy zdecydowanie rzadziej niĝ
inni decydowali siÚ na najtañszÈ markÚ, a co czwarty z nich wybraï jednÈ z dwóch
najdroĝszych. Tutaj moĝna odwoïaÊ siÚ do strategii koniunkcyjnej, zgodnie z którÈ
ustalamy listÚ wymagañ, które produkt ma speïniÊ (w naszym przypadku minimalne
wymogi co do ceny i jakoĂci) i sprawdzamy kolejno, czy dana alternatywa speïnia
wszystkie nasze wymagania. JeĂli alternatywa nie speïnia któregoĂ z wymagañ, zostaje odrzucona i przechodzimy do kolejnej. Wybrana zostaje pierwsza marka speïniajÈca wymagania. ZakïadajÈc ponownie, ĝe wymóg minimalnej jakoĂci speïniajÈ
wszystkie marki spodni, wybierzemy produkt, który pierwszy w kolejnoĂci speïni wymóg co do ceny, jakÈ jesteĂmy w stanie zapïaciÊ. W przypadku cen uszeregowanych
rosnÈco wybierzemy w tej sytuacji pierwszÈ alternatywÚ, a w przypadku produktów
uszeregowanych wedïug cen malejÈcych zdecydujemy siÚ na pierwszÈ parÚ, której
cena bÚdzie dla nas do zaakceptowania. Niestety, strategia koniunkcyjna nie tïumaczy wyborów w grupie z kolejnoĂciÈ wedïug cen malejÈcych i pïatnoĂciÈ bonem,
w której Ărednia cena wybranych spodni byïa najniĝsza, a ponad 60% osób wybraïo
najtañszÈ markÚ. Do tej kwestii wrócimy w czÚĂci dyskusji odnoszÈcej siÚ do wpïywu
formy pïatnoĂci na wybory konsumentów.
Wybór tañszych marek w sytuacji prezentacji produktów wedïug cen rosnÈcych
w porównaniu do kolejnoĂci malejÈcej moĝna wyjaĂniaÊ jeszcze inaczej. Na decyzje badanych mogïa wpïynÈÊ wartoĂÊ pierwszej zaprezentowanej kwoty (130 zï vs
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400 zï), która stanowiïa punkt odniesienia (Tversky i Kahneman, 1974). Ankietowani
mogli wybieraÊ marki zbliĝone cenowo do pierwszej, zgodnie z heurystykÈ zakotwiczenia. Zgodnie z niÈ swoje oszacowania opieramy na danych, które byïy zaprezentowane jako pierwsze (Aronson, Wilson, Akert, 1997; Wojciszke, 2002), nawet jeĂli
wybrano je losowo (Tversky i Kahneman, 1974). Opcje prezentowane jako pierwsze
mogÈ byÊ równieĝ preferowane w zwiÈzku z niepeïnym przetwarzaniem informacji.
Innymi sïowy, badani mogli wybieraÊ pierwsze z dostÚpnych opcji, nie analizujÈc
w ogóle kolejnych. Aby wykluczyÊ te alternatywne wyjaĂnienia, przeprowadziïyĂmy
drugie badanie, w którym uczestnicy najpierw zapoznawali siÚ z markami spodni
w kolejnoĂci losowej, a nastÚpnie zapisywali je wedïug cen rosnÈcych lub malejÈcych. W dalszej czÚĂci badanie 2. przebiegaïo tak samo jak pierwsze.
W badaniu 2. w przypadku kolejnoĂci wedïug cen rosnÈcych Ărednia cena wybranego produktu ponownie byïa istotnie niĝsza niĝ przy cenach malejÈcych. Tym
samym potwierdzono istotny wpïyw kolejnoĂci prezentacji ceny na wybory konsumentów w warunkach losowej kolejnoĂci zapoznawania siÚ z markami produktów,
przy zakïadanej pïatnoĂci gotówkÈ. Inaczej niĝ w badaniu 1., w ĝadnej z grup nie
dominowaïy wybory najtañszej marki, co przemawia za odrzuceniem wyjaĂnienia
fenomenu róĝnych wyborów konsumentów w zaleĝnoĂci od kolejnoĂci prezentacji
cen za pomocÈ efektu pierwszeñstwa lub zakotwiczenia. Natomiast, podobnie jak
w badaniu 1., wyraěnie widaÊ byïo róĝnice w zakresie wyboru pomiÚdzy markami
tañszymi i droĝszymi. W obu badaniach, gdy ceny prezentowano malejÈco, wiÚcej
konsumentów decydowaïo siÚ na wybór droĝszych marek, niĝ w sytuacji, gdy ceny
uszeregowane byïy rosnÈco.
Naleĝy odnotowaÊ, ĝe Ărednia cena wybranych spodni byïa zdecydowanie wyĝsza (t(df=79) = 7,482, p < 0,001) w badaniu 2. (291,25 zï) niĝ w grupach z pïatnoĂciÈ gotówkowÈ w badaniu 1. (218,13 zï). Róĝnice te mogÈ byÊ czÚĂciowo zwiÈzane
z wiekiem osób biorÈcych udziaï w obu badaniach. W badaniu 1. wziÚli udziaï uczniowie, którzy na co dzieñ mogÈ dysponowaÊ mniejszym budĝetem na zakup ubrañ niĝ
studenci z badania 2. Wyĝsza Ărednia cena produktu wybieranego w badaniu wynika
jednak przede wszystkim z faktu wyraěnego ograniczenia w badaniu 2. skïonnoĂci do
wyboru najtañszej z marek. ByÊ moĝe najtañsza marka nie speïniaïa minimalnego
wymogu jakoĂci spodni studentów biorÈcych udziaï w badaniu 2. (por. z wczeĂniejszymi akapitami odnoszÈcymi siÚ do strategii wyborów w sytuacji pewnoĂci).
Wyniki drugiego badania przemawiajÈ za odrzuceniem wyjaĂnieñ fenomenu róĝnych wyborów konsumentów w zaleĝnoĂci od kolejnoĂci prezentacji cen odwoïujÈcych siÚ do efektów pierwszeñstwa, zakotwiczenia lub niepeïnego przetwarzania
informacji i stanowiÈ tym samym wartoĂciowe uzupeïnienie dotychczasowych badañ tego zagadnienia. Niestety, na podstawie opisanych w tym artykule badañ nie
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jesteĂmy w stanie jednoznacznie stwierdziÊ, które z pozostaïych przedstawionych
powyĝej wyjaĂnieñ naleĝy ostatecznie przyjÈÊ. TÚ kwestiÚ warto byïoby uwzglÚdniÊ
w przyszïych badaniach.
W naszym badaniu po raz pierwszy sprawdzono, czy efekt kolejnoĂci cen wpïywa
równieĝ na wybory w przypadku pïatnoĂci dokonywanej bezgotówkowo, a dokïadniej bonami. Zgodnie z naszymi przewidywaniami efekt kolejnoĂci prezentacji cen
wystÈpiï jedynie w przypadku pïatnoĂci gotówkÈ. Wybory uczestników z obu grup
(zarówno z kolejnoĂciÈ wedïug cen rosnÈcych, jak i malejÈcych) z zakïadanÈ pïatnoĂciÈ bonami nie róĝniïy siÚ od wyborów konsumentów z grupy z pïatnoĂciÈ gotówkÈ
i cenami rosnÈcymi. WiÚkszoĂÊ konsumentów pïacÈcych bonami wybraïa najtañszÈ
markÚ niezaleĝnie od kolejnoĂci prezentacji cen. W efekcie Ărednia cena wybranych
spodni w przypadku pïatnoĂci bonami byïa istotnie niĝsza niĝ przy pïatnoĂci gotówkÈ.
Uzyskany przez nas wynik stoi w sprzecznoĂci z opisywanymi we wprowadzeniu wynikami badañ dotyczÈcych wpïywu formy pïatnoĂci na podejmowane decyzje
zakupowe, zgodnie z którymi przy pïatnoĂci pozagotówkowej wybierane powinny
byÊ droĝsze produkty niĝ przy pïatnoĂci gotówkÈ (Cole, 1998; Feinberg, 1986; Hirschman, 1979; Prelec i Loewenstein, 1998; Prelec i Simester, 2001; Soman, 2001;
Raghubir i Srivastava, 2008). PïatnoĂÊ bonami nie wiÈĝe siÚ (tak jak karta kredytowa)
z odroczeniem pïatnoĂci, a wiÚc nie moĝna tu mówiÊ o oddzieleniu czasowym zakupu od momentu rozstawania siÚ z pieniÚdzmi (Tokunaga, 1993). Jednak bon jest
maïo transparentnÈ formÈ pïatnoĂci, co powinno istotnie zmniejszyÊ poczucie straty
ﬁnansowej (Raghubir i Srivastava, 2008).
ByÊ moĝe znaczenie miaïa zastosowana przez nas procedura, zgodnie z którÈ
reszta z zapïaty bonem miaïa byÊ wydawana w gotówce. W efekcie badani bardziej
skupiali siÚ na tym, ile dostanÈ reszty, niĝ na uĝytecznoĂci (jakoĂci) zakupionego produktu, która rekompensowaïaby wyĝszÈ cenÚ. To wyjaĂnienie nie jest jednak do koñca
przekonujÈce, gdyĝ we wczeĂniejszych badaniach resztÚ z zakupów bonami równieĝ
wypïacano w gotówce (por. Raghubir i Srivastava, 2008). Bardziej prawdopodobne
jest to, ĝe ze wzglÚdu na hipotetycznoĂÊ caïej sytuacji decyzyjnej forma pïatnoĂci nie
miaïa tak istotnego wpïywu na wybór badanych, jak w trakcie prawdziwych zakupów. Dlatego naleĝaïoby z pewnoĂciÈ podjÈÊ próbÚ replikacji w badaniu naturalnym
lub eksperymencie z rzeczywistymi wypïatami.
Nadal jednak bez odpowiedzi pozostaje pytanie, dlaczego w sytuacji pïatnoĂci
gotówkÈ i malejÈcej kolejnoĂci cen badani wybierali przeciÚtnie droĝsze spodnie,
a dwukrotnie rzadziej wybierali najtañszÈ markÚ w porównaniu do osób z grupy
z tÈ samÈ kolejnoĂciÈ produktów, ale pïatnoĂciÈ bonami. ByÊ moĝe znaczenie miaï tu
poziom odczuwanych przez badanych emocji, który z kolei wpïywaï na sposób przetwarzania informacji. Zgodnie z teoriÈ Daniela Kahnemana (2011) ludzie podejmujÈ
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decyzje na jeden z dwóch sposobów. Pierwszy z nich, zwany systemem 1, wiÈĝe siÚ
z szybkim, wrÚcz automatycznym podejmowaniem decyzji, które bazujÈ na emocjach, sÈ stereotypowe, a sam proces decyzyjny moĝe odbywaÊ siÚ w podĂwiadomoĂci. Zupeïnie inaczej dziaïa system 2, w którym wybór wymaga czasu, wysiïku i opiera siÚ na Ăwiadomym, logicznym, bazujÈcym na faktach i liczbach rozumowaniu. ByÊ
moĝe w naszym badaniu informacja, ĝe dostaliĂmy (nawet hipotetycznie) 400 zïotych
w gotówce, wywoïaïa znacznie silniejszy pozytywny afekt niĝ wiadomoĂÊ o otrzymaniu bonu o nominale 400 punktów, który dopiero w przeliczeniu miaï odpowiadaÊ 400 zïotym. Dodatkowo osoby z grupy gotówkowej, w której najpierw pojawiaïy
siÚ produkty najdroĝsze (prestiĝowe), mogïy odczuwaÊ jeszcze silniejsze pozytywne
emocje, które z kolei spowodowaïy wybór oparty na systemie 1 i sympatii do luksusowych marek (Kahneman, 2011). Z kolei w grupie, w której produkty prezentowano
w kolejnoĂci wedïug cen rosnÈcych oraz w grupach z pïatnoĂciÈ bonem, wzbudzony
afekt mógï byÊ niewielki, a co za tym idzie decyzje podejmowano zgodnie z systemem 2. Wybór dokonywany byï wiÚc racjonalnie, czyli w oparciu o cenÚ. Niestety, na
podstawie wyników badania 1. nie jesteĂmy w stanie zweryﬁkowaÊ tej tezy, gdyĝ nie
kontrolowaïyĂmy poziomu emocji osób badanych.
Potencjalnego wyjaĂnienia dla faktu, ĝe przy zakïadanej pïatnoĂci bonem konsumenci wybierali najtañsze spodnie niezaleĝnie od kolejnoĂci cen, dostarcza seria
badañ Helion i Gilovich (2014). Wykazali oni, ĝe konsumenci sÈ bardziej skïonni
do wydawania bonów na tak zwane zakupy hedonistyczne niĝ codziennego uĝytku.
W naszym badaniu uczestnicy mieli wybraÊ jednÈ z par spodni, które sÈ prawdopodobnie traktowane jak produkt codziennego uĝytku. ByÊ moĝe dlatego nie chcieli
w ogóle wydawaÊ bonów na spodnie, lecz na coĂ hedonistycznego. Poniewaĝ musieli wybraÊ jednÈ z par spodni, to decydowali siÚ na najtañszÈ, ĝeby jak najwiÚcej
Ărodków zostaïo na póěniejszy zakup hedonistyczny. TÚ tezÚ warto byïoby zweryﬁkowaÊ w przyszïych badaniach.
Zaprezentowane w niniejszym artykule badania wïasne dotyczyïy niestety jedynie
hipotetycznych wyborów, dokonywanych przez w wiÚkszoĂci mïodych konsumentów.
To sïabszy punkt tej pracy. W kolejnych badaniach naleĝaïoby z pewnoĂciÈ podjÈÊ
próbÚ replikacji uzyskanych przez nas wyników na wiÚkszej próbie osób dorosïych,
którzy podejmujÈ realne decyzje zakupowe. Jak postulowaïyĂmy powyĝej, zasadne
byïoby równieĝ kontrolowanie emocji osób badanych oraz wprowadzenie moĝliwoĂci zakupu produktów hedonistycznych, a nie tylko codziennego uĝytku. Warto takĝe
skontrolowaÊ, na ile heurystyka cena = jakoĂÊ dziaïa w sytuacji innych niĝ gotówka
form pïatnoĂci (bon, karta, punkty payback itd.). InteresujÈce byïoby takĝe sprawdzenie, czy efekt kolejnoĂci prezentacji produktów lub usïug wystÚpowaïby równieĝ
przy prezentowaniu ich w kolejnoĂci wedïug malejÈcej lub rosnÈcej jakoĂci. PodjÚty w artykule problem wart jest dalszej uwagi badaczy równieĝ ze wzglÚdu na jego
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znaczenie praktyczne, gdyĝ kaĝdego dnia konsumenci korzystajÈcy z róĝnych form
pïatnoĂci podejmujÈ miliony decyzji zakupowych, a znaczna ich czÚĂÊ odbywa siÚ w
sytuacji, w której produkty lub usïugi zaprezentowane sÈ w kolejnoĂci wedïug cen
rosnÈcych lub malejÈcych.
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ZaïÈcznik nr 1. Arkusz badawczy zastosowany w badaniu 1. w wariancie
produktów prezentowanych w serii malejÈcej ceny w sytuacji pïatnoĂci bonem
Wyobraě sobie, ĝe otrzymujesz bon o wartoĂci 400 punktów, a takĝe dajemy Ci
moĝliwoĂÊ wymiany bonu na markowe spodnie. Pozostaïe punkty moĝesz wymieniÊ
na gotówkÚ (1 punkt = 1 zïoty). Moĝesz wybraÊ jeden produkt. Zaznacz swój wybór,
wpisujÈc X w kratkÚ po lewej stronie.
 400 zï Spodnie marki Tommy Hilﬁger
 370 zï Spodnie marki Pepe Jeans
 340 zï Spodnie marki Wrangler
 310 zï Spodnie marki Lee
 280 zï Spodnie marki Levi’s
 250 zï Spodnie marki Big Star
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 220 zï Spodnie marki Zara
 190 zï Spodnie marki Pull&Bear
 160 zï Spodnie marki Diverse
 130 zï Spodnie marki Reserved
ProszÚ o uzupeïnienie danych osobowych wpisujÈc wiek w latach oraz zaznaczajÈc pïeÊ, wpisujÈc X w odpowiedniÈ kratkÚ
Wiek: ______

PïeÊ: K



M


Bardzo dziÚkujÚ za wypeïnienie ankiety

ZaïÈcznik nr 2. Karta do badania 2. Warunek prezentacji cen w kolejnoĂci malejÈcej
ProszÚ o postÚpowanie zgodnie z instrukcja. Z góry bardzo dziÚkuje za wypeïnienie. Na karteczkach zaprezentowane sÈ róĝne marki spodni. ProszÚ dopasowaÊ marki spodni do ich cen, wpisujÈc je w odpowiednie kratki poniĝszej tabeli. W kaĝdym
wierszu proszÚ wpisaÊ tylko jednÈ markÚ.
CENA
400 zï
370 zï
340 zï

MARKA

310 zï
280 zï
250 zï
220 zï
190 zï
160 zï
130 zï

Teraz proszÚ sobie wyobraziÊ, ĝe otrzymujesz 400 zï w gotówce, a takĝe dostajesz
moĝliwoĂÊ zakupu pary markowych spodni. Moĝesz wybraÊ jednÈ parÚ z powyĝszych
marek spodni.
Wpisz swój wybór. Marka: __________________________________
ProszÚ o uzupeïnienie danych osobowych wpisujÈc wiek w latach oraz zaznaczajÈc pïeÊ, wpisujÈc X w odpowiedniÈ kratkÚ.
Wiek: ______
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