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Synopsis. Przedstawiono istotê, rodzaje i znaczenie przewagi konkurencyjnej. Omówiono zachowania konsu-
mentów na rynku produktów spo¿ywczych. Okre�lono czynniki wp³ywaj¹ce na zakup wyrobów mleczarskich,
wyrobów miêsnych oraz warzyw i owoców. Na podstawie przeprowadzonych badañ stwierdzono, i¿ finalni odbior-
cy przyk³adaj¹ du¿¹ wagê do jako�ci i ceny oferowanych wyrobów. Wskazano rolê jak¹ mog¹ odgrywaæ konsu-
menci w kszta³towaniu przewagi konkurencyjnej przedsiêbiorstw z bran¿y spo¿ywczej.

Wstêp
Bran¿a spo¿ywcza stanowi bardzo wa¿ny dzia³ w gospodarce narodowej. Jest jednym z ogniw

strategicznych polskiej gospodarki. Produkcja ¿ywno�ci na odpowiednim poziomie, a tak¿e dostoso-
wywanie siê do wymagañ konsumentów jest nieod³¹cznym elementem tworzenia przewagi konkuren-
cyjnej przedsiêbiorstw. Podmioty gospodarcze winny poszukiwaæ dróg skutecznego pozyskiwania i
trwa³ego utrzymania w³a�ciwych relacji ze swoimi klientami. Aby osi¹gn¹æ te cele nale¿y dokonywaæ
systematycznej analizy zachowañ finalnych odbiorców i wykorzystywaæ pozyskiwane z rynku infor-
macje w procesie kszta³towania odpowiedniego profilu oferty. Wa¿ne jest by wyprzedzaæ konkuren-
cjê i stale dbaæ o bezpieczeñstwo ¿ywno�ci, na mo¿liwie najwy¿szym poziomie.

Celem artyku³u jest wskazanie czynników, które determinuj¹ uwarunkowania zachowañ konsu-
mentów w kontek�cie tworzenia przewagi konkurencyjnej w podmiotach gospodarczych funkcjo-
nuj¹cych w bran¿y spo¿ywczej.

Material i metodyka badañ
W opracowaniu wykorzystano literaturê przedmiotu badañ oraz wyniki badañ empirycznych

przeprowadzonych z zastosowaniem metody ankietowej, której instrumentem by³ kwestionariusz
ankiety. Punktem odniesienia w niniejszym artykule by³y badania przeprowadzone w�ród dwustu
konsumentów w województwie lubuskim. Przeprowadzono je w 2007 roku. Stanowi³y one konty-
nuacjê badañ przeprowadzonych w 2004 roku. Planuje siê tak¿e zrealizowanie podobnych badañ w
bie¿¹cym roku.

Przewaga konkurencyjna przedsiêbiorstwa � jej rodzaje i znaczenie
Pojêcie konkurencyjno�ci jest ró¿nie definiowane przez badaczy naukowych. Konkurencyj-

no�æ mo¿e byæ rozumiana jako zdolno�æ gospodarki i przedsiêbiorstwa do zrównowa¿onego roz-
woju widocznego w d³ugim okresie oraz d¹¿no�æ do utrzymania i powiêkszenia udzia³ów rynko-
wych [Lubiñski 1995]. Inne ujêcie zak³ada, ¿e �konkurencyjno�æ przedsiêbiorstwa tworzona jest
przez system czynników determinuj¹cych utrzymanie trwa³ej i permanentnej przewagi konkuren-
cyjnej przy za³o¿eniu otwarcia na konkurencjê zagraniczn¹�. Uzyskana przewaga konkurencyjna
przyczynia siê do osi¹gania okre�lonej pozycji konkurencyjnej [Kuczewska, Ropela 2008].
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Konkurencyjno�æ przedsiêbiorstwa jest oceniana przede wszystkim przez aktualnych i poten-
cjalnych odbiorców (klientów) tego przedsiêbiorstwa, zarz¹d, w³a�cicieli przedsiêbiorstwa oraz
potencjalnych inwestorów. Odbiorcy (klienci) ujmuj¹ konkurencyjno�æ krótkookresowo: oceniaj¹
j¹ g³ównie na podstawie cech aktualnej oferty przedsiêbiorstwa oraz jej oceny. Porównuj¹ warto�æ
ofert oraz pewnych cech samych przedsiêbiorstw. Istotne jest to, co firma obecnie reprezentuje na
zewn¹trz [Pier�cionek 2009].

Z pojêciem konkurencji i konkurencyjno�ci wi¹¿e siê �ci�le pojêcie przewagi konkurencyjnej.
Zdaniem Ob³ój �przewaga konkurencyjna jest podstaw¹ procesu trwa³ego tworzenia i zaw³aszcza-
nia warto�ci w wiêkszym stopniu ni¿ to udaje siê konkurentom� [Ob³ój 2001]. Proponowana przez
niego koncepcja zawiera cztery fundamentalne typy przewag: naturaln¹ monopolistyczn¹ pozycjê,
relacjê pomiêdzy cen¹ a jako�ci¹, system obs³ugi zwiêkszaj¹cy koszty zamiany oraz system obs³ugi
buduj¹cy wysokie bariery wej�cia. Przewaga naturalna mo¿e wynikaæ z: lokalizacji, dostêpu do
zasobów oraz posiadania patentów. Drugi rodzaj przewagi mo¿e byæ realizowany na dwa sposoby:
� przewagi kosztowo-cenowej dla oferty na minimalnym poziomie jako�ci, który jest akceptowa-

ny przez konsumentów,
� przewagi jako�ciowej zorientowanej na poszukiwaniu przewagi w jako�ci oferty i mo¿liwo�ci

zwiêkszania rentowno�ci drog¹ podwy¿szania cen zamiast redukcji kosztów. Inne podej�cie do
przewagi konkurencyjnej zak³ada, ¿e jest ona zdolno�ci¹ przedsiêbiorstwa do zajêcia dobrej
pozycji konkurencyjnej na wybranym rynku lub jego segmencie. Dziêki temu posiada ono takie
mo¿liwo�ci, aby osi¹gaæ ponadprzeciêtne zyski. Przewagê konkurencyjn¹ nale¿y rozumieæ
dwuaspektowo, tj. [Butra i in. 1999]:

� mo¿e mieæ charakter realny, urzeczywistniaj¹cy siê w postaci dobrej pozycji konkurencyjnej,
� mo¿e mieæ charakter potencjalny, znajduj¹cy swój wyraz w opanowaniu przez przedsiêbiorstwo

kluczowych czynników sukcesu.
Podmioty rynku uczestnicz¹ce w procesach konkurencji osi¹gaj¹ okre�lone korzy�ci, które

zwi¹zane s¹ z posiadaniem przewagi konkurencyjnej. Do podstawowych rodzajów przewag konku-
rencyjnych nale¿¹ [Wrzosek 2002]:
� cenowa przewaga konkurencyjna,
� jako�ciowa przewaga konkurencyjna,
� informacyjna przewaga konkurencyjna.

Cenowa przewaga konkurencyjna opiera siê na dysponowaniu przez podmiot gospodarczy
takimi zasobami i umiejêtno�ciami, które przyczyni¹ siê do redukcji poziomu kosztów tak, aby
mo¿liwe by³o kszta³towanie cen produktów na poziomie, który nie jest osi¹galny dla konkurentów.

Przewaga jako�ciowa polega na kszta³towaniu nie tylko jako�ci oferowanych produktów, ale
równie¿ jako�ci dzia³añ (np. zwi¹zanych z obs³ug¹ nabywców) na poziomie wy¿szym, ni¿ czyni¹ to
konkurenci. Warto zaznaczyæ, ¿e przedsiêbiorstwo mo¿e d¹¿yæ do wytworzenia zintegrowanej
przewagi konkurencyjnej, stanowi¹cej po³¹czenie przewagi opartej na jako�ci i cenie. Realizacja
tych zamierzeñ w praktyce zwi¹zana jest z pewnymi trudno�ciami. Dobrym rozwi¹zaniem jest od-
wo³ywanie siê do ró¿nych segmentów rynku. Aby tak jednak siê sta³o, nale¿y dysponowaæ bar-
dziej uniwersalnymi zasobami i umiejêtno�ciami oddzia³ywania na otoczenie.

Pozyskanie nabywców i bardziej kompleksowe wyj�cie naprzeciw potrzebom konsumentów, jak
równie¿ kreowanie nowych preferencji zwi¹zane jest z istnieniem przewagi informacyjnej, której wy-
razem zewnêtrznym s¹ wszelkiego rodzaju akcje reklamowe. Podobnie jak w przypadku omówionych
rodzajów przewag, równie¿ przewaga informacyjna mo¿e wspieraæ osi¹ganie efektywno�ci w wymia-
rze jako�ciowym i cenowym. Do podstawowych warunków osi¹gania tej przewagi nale¿y zaliczyæ:
� zgromadzenie odpowiednich zasobów informacji o nabywcach w stopniu wiêkszym ni¿ jest to

udzia³em konkurentów,
� zgromadzenie informacji o warto�ci przewy¿szaj¹cej tê, któr¹ posiada konkurencja,
� uruchomienia strumienia informacji dla nabywców w sposób bardziej skuteczny ni¿ konkurenci.

Niew¹tpliwie pewn¹ wskazówk¹ dla osi¹gania przewagi konkurencyjnej jest stosowanie bench-
markingu. Na podstawie �porównywania w³asnych rozwi¹zañ z rozwi¹zaniami najlepszych oraz
ich udoskonalenie przez uczenie siê od innych i wykorzystywanie ich do�wiadczenia� mo¿na
usprawniæ swoje rozwi¹zania na rynku. Chodzi tu nie o samo znajdowanie i przenoszenie rozwi¹zañ
wzorcowych ile o poznanie sposobu dochodzenia do rozwi¹zañ najlepszych [Butra i in. 1999].
Niew¹tpliwie sprzyja temu pozyskiwanie informacji o satysfakcji osi¹ganej przez konsumentów z
nabywania dóbr oferowanych przez dane przedsiêbiorstwo oraz przez jego konkurentów na rynku.
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Istotne jest, aby poznaæ znaczenie danej cechy produktu dla klienta, okre�liæ satysfakcjê klien-
ta z danej cechy produktu oraz mieæ wiedzê na temat wyników satysfakcji klientów osi¹gan¹ przez
konkurencjê. Ustalenie tego, jak wa¿na jest dana cecha produktu dla klienta oraz czy oferta przed-
siêbiorstwa jest satysfakcjonuj¹ca pod wzglêdem tych cech, stanowi podstawê do ukierunkowa-
nia dzia³añ strategicznych na dalsze rozwijanie cech i umacnianie ich pozycji w ofercie. Te swoiste
motywatory zachêcaj¹ klientów do zakupu  [Mazurek-£opaciñska 2003].

Systematyczna analiza determinant zachowañ konsumentów jest szczególnie wa¿na, gdy¿ jak
podaje Urban [2008], konkurencja na rynku dóbr konsumpcyjnych stale wzrasta. Jest to szczegól-
nie widoczne na rynku dóbr spo¿ywczych.

Analiza preferencji konsumentów � �ród³em poszukiwania przewagi
konkurencyjnej

Wykorzystuj¹c dane zebrane w kwestionariuszach dokonano segmentacji klientów, bior¹c pod
uwagê ró¿ne kryteria takie, jak: p³eæ, miejsce zamieszkania, wiek, wykszta³cenie, liczebno�æ gospo-
darstwa domowego, miesiêczny dochód/osobê, rodzaj aktywno�ci zawodowej.

W badanej populacji 78% stanowi³y kobiety, a 22% to mê¿czy�ni. Respondenci mieszkaj¹cy na
wsi oraz w mie�cie licz¹cym od 20 000 mieszkañców stanowili odpowiednio: 20,5 oraz 23% badanej
populacji . W grupach wiekowych najmniej liczne to osoby od 18 do 24 lat, od 53 do 59 lat oraz w
przedziale 60 lat i powy¿ej. Je¿eli chodzi o wykszta³cenie, to dominowa³y osoby z wy¿szym wykszta³-
ceniem, najmniej liczna by³a liczba osób z wykszta³ceniem podstawowym. Najwiêksz¹ czê�æ populacji
stanowi³y gospodarstwa domowe sk³adaj¹ce siê z trzech osób, nastêpnie czterech osób, a najmniej
liczne by³y powy¿ej piêciu osób. Miesiêczny dochód na jedn¹ osobê dla 55% ankietowanych stano-
wi³a kwota powy¿ej 800 z³. W badanej populacji dominowa³y osoby czynne zawodowo.

Ankietowani okre�lili swoje preferencje w zakresie nabywania wyrobów mleczarskich, miê-
snych oraz warzyw i owoców. W celu wyznaczenia si³y oddzia³ywania poszczególnych czynników
pos³u¿ono siê skal¹ punktacji od 12 punktów w odniesieniu do dwóch pierwszych grup produktów
oraz 11 punktów w odniesieniu do warzyw i owoców (czynnik najwa¿niejszy), a skoñczywszy na 1
punkcie (czynnik najmniej istotny). Ukazane to zosta³o na rysunkach 1-3.

Z przeprowadzonych badañ wynika, ¿e najistotniejsz¹ determinant¹ wp³ywaj¹c¹ na zakup
wszystkich podanych grup artyku³ów spo¿ywczych jest jako�æ. Uzyska³a ona: wyroby mleczar-
skie � 9,90 pkt, wyroby miêsne � 10,26 pkt, warzywa i owoce � 9,57 pkt. Na drugim miejscu plasuje
siê cena, która odpowiednio stanowi³a 8,77, 8,73 oraz 7,98 pkt. Trzecie miejsce zajmuj¹ przyzwycza-
jenia ¿ywieniowe. Najmniej punktów uzyskano w przypadku reklamy.

Podmioty gospodarcze z bran¿y spo¿ywczej winny dbaæ o kszta³towanie przewagi jako�ciowej
na rynku. Nie bez znaczenia jest tak¿e ustalanie cen na takim poziomie, aby by³y one akceptowany
przez konsumentów.

Konkurencyjno�æ przedsiêbiorstw uwarunkowana jest równie¿ takimi czynnikami, jak funkcjono-
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Rysunek 1. Czynniki wp³ywaj¹ce na zakup warzyw i owoców
�ród³o: opracowanie w³asne.
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wanie wed³ug koncepcji Zarz¹dzania Relacjami z Klientami CRM (Customer Relationship Manage-
ment). Wdra¿anie jej sprzyja dostosowaniu oferty przedsiêbiorstwa do oczekiwañ nabywców. Powin-
no siê to odbywaæ w oparciu o podejmowanie dzia³añ, które obejmuj¹ [Kotler i in. 2002]:
� odnajdowanie klientów docelowych,
� zaspokajanie ich potrzeb,
� ustalanie d³ugotrwa³ych kontaktów z nimi.

Poziomy zarz¹dzania relacjami z klientami i kluczowe inicjatywy podejmowane w tym zakresie
ukazano w tabeli 1. Bior¹c pod uwagê pierwszy poziom zarz¹dzania relacjami z klientem w odnie-
sieniu do rynku produktów spo¿ywczych przedsiêbiorstwa nie maj¹ wiêkszych trudno�ci, gdy¿
produkty te zaspokajaj¹ podstawowe potrzeby klientów. Systematyczne zdobywanie klientów

wymaga ci¹g³ego doskonalenia na-
rzêdzi oddzia³ywania na ostatecz-
nych odbiorców. Wa¿ne jest dostrze-
ganie warto�ci, które ceni¹ klienci
(jak wskazuj¹ wyniki badañ nale¿y
do nich m.in. jako�æ wyrobów) i ich
uwydatnianie we w³a�ciwej ofercie.
Kontakt z klientami na rynku wyro-
bów spo¿ywczych mo¿e siê odby-
waæ przez dzia³ania reklamowe. Si³a
tego oddzia³ywania nie jest jednak tak
du¿a, jak mogliby oczekiwaæ producen-
ci. St¹d te¿ warto systematycznie pozy-
skiwaæ informacje z badañ marketingo-

Rysunek 3. Czynniki wp³ywaj¹ce na zakup wzrobw mleczarskich
�ród³o: opracowanie w³asne.
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Rysunek 2. Czynniki wp³ywaj¹ce na zakup wyrobów miêsnych
�ród³o: opracowanie w³asne.

�����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

SNW

�� �� �� �� �� ��� ���

MDNR ü

FHQD

SU]\]Z\F]DMHQLD� \ZLHQLRZH

SR]LRP�GRFKRGyZ

PDUND�SURGXNWyZ

UHQRPD�SURGXFHQWD

GRVW SQR ü�SURGXNWX

VXJHVWLH�URG]LQ\�]QDMRP\FK

SU]\]Z\F]DMHQLH�GR�SU]HGVL ELRUVWZD��NWyUHJR�Z\URE\�VWDOH�NXSXM

SURGXNW�NUDMRZHJR�SURGXFHQWD�F]\�]DJUDQLF]QHJR

FHQ\�SURGXNWyZ�]DVW SF]\FK

UHNODPD ����



99Konsumenckie uwarunkowania przewagi konkurencyjnej przedsiêbiorstw...

wych. Mo¿na równie¿ rozwijaæ programy lojalno�ciowe, które zwiêksz¹ szanse na zacie�nianie kontaktów
z klientami. Nie bez znaczenie jest tak¿e tworzenie interaktywnych wiêzi, wykorzystuj¹cych nowoczesne
rozwi¹zania jakie daje zastosowanie Internetu i jego narzêdzi.

Podsumowanie
Konsumenci stanowi¹cy wa¿ne ogniwo procesów rynkowych w gospodarce, w istotny spo-

sób warunkuj¹ zachowania przedsiêbiorstw. W celu stworzenia w³a�ciwej oferty dla nabywców
podmioty gospodarcze powinny poznaæ mechanizmy wp³ywaj¹ce na zachowania konsumentów.
Nale¿y zgodziæ siê ze stwierdzeniem, ¿e �jako�æ jest najwa¿niejszym �ród³em przewagi konkuren-
cyjnej, lojalno�ci klienta, gotowego zap³aciæ nawet relatywnie wy¿sz¹ cenê, je�li jest przekonany,
¿e wyrób jest tego wart� [Cholewicka-Go�dzik 2009].
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Summary
In the paper the nature, types and importance of competitive advantage was presented. The preferences of

consumers to purchase food products was discussed. It was showed what role they can play in shaping the
competitive advantage of companies in the food industry.
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