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Wybrane aspekty analizy społecznie odpowiedzialnych 
zachowań konsumentów

Streszczenie

Celem artykułu jest prezentacja i ocena skali do pomiaru społecznie odpowie-
dzialnych zachowań konsumentów. Zaprezentowano dwa modele konfirmacyjnej 
analizy czynnikowej dla sześciu zmiennych ukrytych. W pierwszym z ich uwzględ-
niono 18 wskaźników, a w drugim 12. Bardzo dobre dopasowanie do danych uzy-
skano dla modelu z 12 wskaźnikami, w drugim przypadku zadowalające. Anali-
za skupień w obu przypadkach pozwoliła wyodrębnić dwie grupy homogeniczne 
o podobnej liczbie osób - konsumentów Odpowiedzialnych i Niezaangażowanych. 
Obie grupy kierują się w życiu innymi wartościami. Statystycznie istotne różnice 
wykazano w przypadku sześciu wartości skali Schwartza. Polscy nabywcy są słabo 
poinformowani. Jedynie około 45% osób w obu grupach zna określenie fair trade. 
Znak Fairtrade rozpoznaje 8% osób badanych z grupy Niezaangażowani oraz 16% 
z grupy Odpowiedzialni. Powinni na to zwrócić uwagę zarówno politycy, jak i dzia-
łacze społeczni.

Słowa kluczowe: konsumpcja etyczna, społecznie odpowiedzialne zachowania 
konsumentów, skala pomiarowa, konfirmacyjna analiza czynnikowa.

Kody JEL: M31, F10

Wstęp

Doniesienia naukowe związane z konsumpcją społecznie odpowiedzialną (Socially 
Responsible Consumption − SRC) pojawiały się w literaturze już od lat 70. ubiegłego wie-
ku. Początkowo autorzy koncentrowali się głównie na aspekcie środowiskowym. W poło-
wie lat 90. ubiegłego wieku coraz częściej zaczęto zwracać uwagę na dobrostan społeczny 
(social well being). W ostatnich latach zainteresowania badaczy zostały przesunięte z per-
spektywy korporacyjnej na zachowania konsumenta. Chociaż z roku na rok na całym świe-
cie wzrasta liczba konsumentów, którzy są skłonni płacić więcej za usługi i produkty firm 
zaangażowanych w sprawy społeczne i środowiskowe (Ethical Consumer Market Report 
2012 , Doing well by doing good ..., 2014), to w Polsce idee takie jak np. Sprawiedliwy 
Handel (Fair Trade) są słabo rozpowszechnione (Janoś-Kresło 2014; Sprzedaż produktów 
Sprawiedliwego Handlu 2017,). Aby możliwa była likwidacja barier utrudniających zmianę 
zachowania polskich konsumentów zgodną ze światowymi trendami, niezbędne staje się 
opracowanie narzędzi pomiarowych pozwalających na diagnozę i monitorowanie zachowań 
zarówno społecznie odpowiedzialnych, jak i nieodpowiedzialnych. 
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Teoretyczne podstawy analizy zachowań społecznie odpowiedzialnych

Zdefiniowanie konsumpcji społecznie odpowiedzialnej nie jest łatwe. Jak zauważyli 
Bray, Johns i Kilburn (2011, s. 597), trudność wynika z jednej strony z subiektywności ocen 
i okoliczności, na które badacz nie ma wpływu, z drugiej zaś z faktu, że pojęcie to zawiera 
w sobie wiele różnych obszarów działalności konsumentów. Najczęściej przytaczaną w li-
teraturze definicją jest określenie zaproponowane przez Robertsa. Według tego autora, kon-
sumentem społecznie odpowiedzialnym jest „ten, który kupuje produkty i usługi mające 
pozytywny (lub mniej negatywny) wpływ na środowisko lub który wspiera działania zmie-
rzające do spowodowania pozytywnej zmiany społecznej” (Roberts 1993, s. 140). Powyższa 
definicja wskazuje na dwa aspekty SRC − środowiskowy i społeczny. 

W wielu publikacjach ujawniono różnice między postawami a rzeczywistym zachowa-
niem nabywców. Sparks i Shepherd (1992), Shaw i Clerke (1999) oraz Vermeir i Verbeke 
(2006) pokazali, że przyczyną występującej luki może być mała dostępność na rynku 
produktów wspierających zrównoważony rozwój i koncepcję społecznie odpowiedzial-
nej konsumpcji. Skale pomiarowe opracowane do badania postaw i zachowań w obszarze 
etycznej konsumpcji obejmują swym zakresem − wąsko lub szeroko − różne zagadnienia. 
Schlegelmilch i in. (1996) uwzględnili tylko zakupy przyjazne środowisku, Shaw, Shiu 
i Clarke (2000) wyłącznie produkty Faitrade, a Vlosky, Ozanne i Fontenot (1999) ograni-
czyli swoje zainteresowania wyłącznie do produktów z drewna. Szeroką etyczną perspek-
tywę uwzględnił po raz pierwszy Roberts (1993; 1995; 1996) wyróżniając dwa obszary. 
Pierwszy czynnik nazwał świadomym ekologicznie zachowaniem konsumentów (ecolo-
gically conscious consumer behavior − ECCB), a drugi − świadomym społecznie zacho-
waniem konsumentów (socially conscious consumer behavior − SCCB) (Roberts 1995,  
s. 104; 1996, s. 223 ). Z czasem niektóre pozycje jego skali przestały być aktualne. Dokładnej 
analizy skali Robertsa dokonali Sudbury-Riley i Kohlbacher (2016, s. 2704) i zaproponowa-
li rozwiązanie 5-czynnikowe z uwzględnieniem w każdym przypadku dwóch wskaźników 
i ostrych sformułowań dotyczących zachowań.

Metodyka badań

Projektując skalę pozwalająca na pomiar społecznie odpowiedzialnych zachowań pol-
skich konsumentów, oprócz literatury wskazanej powyżej, wzięto także pod uwagę szerokie 
spektrum problemów uwzględnianych przez różnych autorów. Ostatecznie zdecydowano 
się na uwzględnienie sześciu aspektów, które potraktowano jako zmienne ukryte (pierwsza 
kolumna tabeli 1). Wyjściowa skala zawierała 30 wskaźników (zmiennych obserwowal-
nych), stanowiących pozycje skali Likerta. Na każdy aspekt przewidziano pięć stwierdzeń. 
Poszczególne pozycje respondenci oceniali w skali 7-punktowej. Badania prowadzono 
w drugiej połowie 2016 roku na terenie województwa małopolskiego metodą ankiety bez-
pośredniej. Zastosowano kwotowy dobór próby uwzględniając płeć (dwie kategorie) i wiek 
(trzy kategorie). Skorzystano z danych dostępnych w Roczniku statystycznym województwa 
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JADWIGA STOBIECKA 349

małopolskiego (2015, s. 99). Analizy przedstawione poniżej opracowano na podstawie od-
powiedzi udzielonych przez 162 respondentów. 

Aby skonfrontować opinie respondentów z rzeczywistym zachowaniem, poproszono ich 
również o udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące rzeczywistego zachowania, głównie 
w obszarze recyklingu. Uwzględnienie w badaniach skali wartości Schwartza (Schwartz Value 
Survey - SVS) pozwoliło na obserwację wartości, którymi kierują się w życiu respondenci.

Tabela 1
Stwierdzenia charakteryzujące społecznie odpowiedzialne zachowania konsumentów 
z uwzględnieniem sześciu aspektów 

Aspekt Pełne brzmienie stwierdzenia Symbol 
wskaźnika

Środowiskowy Staram się kupować produkty, które nie niszczą zasobów naturalnych. x1

Wybierając między dwoma podobnymi towarami, wolę kupić ten, który 
można poddać recyklingowi. x2

Czytam informacje na temat wpływu kupowanych przeze mnie towarów 
na środowisko i kupuję te, które są bardziej bezpieczne. x3

Zdrowotny Staram się kupować towary, które nie zawierają żadnych środków konser-
wujących, dodatków i sztucznych barwników lub zawierają ich mało. x4

 Przy zakupie sprawdzam i biorę pod uwagę skład produktu i standardowe 
oznaczenia posiadane przez nabywany towar. x5

Staram się kupować produkty pochodzenia naturalnego, omijam te, przy 
produkcji których stosowano chemikalia. x6

Prawny Jeśli mam informacje dotyczące towaru nielegalnie sprowadzonego do 
kraju (np. z przemytu), nie kupuję go. x7

Informowanie władz o handlu towarami prawnie zakazanymi lub z prze-
mytu uważam za obywatelski obowiązek, a nie donosicielstwo. x8

Martwią mnie szkody poniesionymi przez mój kraj w wyniku kupowania 
przez ludzi towarów podrobionych lub przemycanych. x9

Kulturowy W przypadku, gdy towary nie są mi potrzebne, nie kupuję ich, nawet jeśli 
prawie nic nie kosztują. x10

Nie kupuję większej ilości produktów niż potrzebuję. x11

Nie uważam za słuszne kupowanie produktu tylko dlatego, że inni go mają. x12

Lokalny Kupuję wyroby rzemieślnicze (np. ręcznie wykonane), aby utrzymać tra-
dycję i zapobiec zanikowi niektórych zawodów. x13

Kupuję towary na targu lub bazarze, aby wspierać drobnych wytwórców. x14

Staram się kupować towary produkowane w mojej okolicy. x15

Etyczny Staram się kupować od firm, które zatrudniają osoby niepełnosprawne 
i starsze. x16

Staram się kupować od firm, które są powiązane z organizacjami charyta-
tywnymi. x17

Słuszne jest kupowanie w sklepach lub firmach, które dbają o dobre wa-
runki pracy swoich pracowników. x18

Źródło: opracowanie własne.
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Testowano dwa modele konfirmacyjnej analizy czynnikowej1: model sześcioczynniko-
wy z 18. wskaźnikami (por. rysunek 1) oraz model sześcioczynnikowy z 12. wskaźnikami 

1  Konfirmacyjna analiza czynnikowa (Confirmatory Factor Analysis − CFA) i przykłady aplikacji są opisane między innymi 
(w:) Konarski (2009); Zakrzewska (2004). Miary dopasowania modelu do danych omówiono szczegółowo (w:) Konarski 
(2009, s. 344-374).

Analiza głównych składowych z narzuconymi z góry sześcioma czynnikami ujawniła, że 
wszystkie zaplanowane pozycje skali ładowały jedynie aspekt zdrowotny, prawny i lokalny, 
w pozostałych trzech przypadkach w macierzy ładunków czynnikowych możliwe było zidenty-
fikowanie co najwyżej trzech-czterech zmiennych obserwowalnych, dla których ładunki czynni-
kowe przekroczyły 0,5. Z tego powodu za skalę właściwą uznano zbiór osiemnastu wskaźników 
przedstawionych w tabeli 1. Wszystkie zmienne ukryte były jednakowo reprezentowane.

Rysunek 1
Model konfirmacyjnej analizy czynnikowej dla sześciu zmiennych ukrytych 
(aspektów oceny społecznej odpowiedzialności konsumentów) oraz osiemnastu 
wskaźników

Źródło: opracowanie własne.
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− taki model rekomendowali Sudbury-Riley i Kohlbacher (2016, s. 2704). Na rysunku 1 za-
stosowano symbole typowe dla wykresów ścieżkowych (Konarski 2009, s. 33). W przypad-
ku modelu z dwunastoma wskaźnikami rezygnowano z ostatniej zmiennej obserwowalnej 
wyszczególnionej w tabeli 1 dla badanego aspektu. Obliczenia prowadzono wykorzystując 
wersję CFA dostępną w module SEPATH programu STATISTICA 13.

Prezentacja wyników i ich analiza

W tabeli 2 zestawiono średnie arytmetyczne uzyskane dla poszczególnych zmiennych 
obserwowalnych, ich odchylenia standardowe oraz dwie miary rzetelności mierzonych 

Tabela 2
Wybrane statystyki opisowe dla zastosowanych wskaźników wraz z ogólną charakterystyką 
spójności wyodrębnionych wymiarów oceny społecznej odpowiedzialności konsumentów

Aspekt Symbol 
wskaźnika Średnia Odchylenie 

standardowe

Współczynnik Średnia 
korelacja 
między  

pozycjami
RHO alfa Cronba-

cha

Środowiskowy
x1 3,5 1,61

0,7798 0,7851 0,5529x2 4,3 1,44
x3 4,4 1,61

Zdrowotny
x4 4,8 1,42

0,8288 0,8148 0,6047x5 4,7 1,43
x6 4,7 1,46

Prawny
x7 5,2 1,72

0,7904 0,7893 0,5606x8 3,9 1,59
x9 4,6 1,65

Kulturowy
x10 5,1 1,58

0,7567 0,7265 0,4730x11 5,0 1,50
x12

1 5,9 1,26

Lokalny
x13 3,7 1,48

0,7797 0,8118 0,5958x14 4,3 1,68
x15 4,7 1,40

Etyczny
x16 3,7 0,98

0,7296 0,7394 0,5524x17 3,9 1,12
x18

2 5,7 1,15

Objaśnienie:
x12

1 – bez tej pozycji współczynnik α Cronbacha wzrasta do poziomu 0,7601, a korelacja między pozycjami 
wynosi 0,6139
x18

2 – bez tej pozycji współczynnik α Cronbacha wzrasta do poziomu 0,9037, a korelacja między pozycjami 
wynosi 0,8243
Źródło: jak w tabeli 1.
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konstruktów (RHO Dillana-Goldsteina (Jöreskoga) i alfa Cronbacha) oraz średnią korela-
cję między pozycjami skali uzyskane dla modelu z 18 wskaźnikami. Współczynnik KMO 
dla tych danych wynosił 0,782 (dla modelu z 12. wskaźnikami było to 0,719). Na wstępie 
przeprowadzono analizę głównych składowych (metoda zakłada ortogonalność czynników). 
Na podstawie testu osypiska, poziomu wartości własnej oraz tłumaczonej wariancji (przy 
założeniu, że ostatni z czynników powinien tłumaczyć co najmniej 5%) uzyskano sześć 
czynników. Każdy z nich utworzył zmienne wskazane w tabeli 1. W przypadku modelu 
z 18 wskaźnikami 6 czynników tłumaczyło 72,8% wariancji zmiennych wyjściowych, przy 
czym ostatni z nich tłumaczył 5,2%. Najmniejszy ładunek czynnikowy, jaki zaobserwowano 
wynosił 0,6102 (zmienna x18).

W analizie przeprowadzonej z wykorzystaniem 12 wskaźników założono z góry 6 czyn-
ników. W tym przypadku tłumaczyły one w sumie 83,0% wariancji, a ostatni z przyjętych 
czynników tłumaczył 6,4% wariancji.

Tabela 3
Wskaźniki dopasowania modeli jedno- i sześcioczynnikowych uwzględniających  
dla każdej zmiennej ukrytej trzy lub dwa wskaźniki badanego zjawiska   

Wyszczególnienie

Model uwzględniający  
trzy wskaźniki

Model uwzględniający  
dwa wskaźniki

1-czynnikowy 6-czynnikowy 1-czynnikowy 6-czynnikowy

Chi^2 799,69 234,278 477,242 66,0968
Stopnie swobody 135 120 54 39
p 0,000 0,000 0,000 0,004
Chi^2/df 5,924 1,952 8,838 1,695
RMSEA (punkt estymowany) 0,181 0,072 0,209 0,057
GFI Joreskoga 0,631 0,868 0,691 0,942
AGFI Joreskoga 0,533 0,812 0,553 0,883
Kryt. informacyjne Akaike’a 5,448 2,102 3,283 0,901
Unorm. wskaźnik Bentlera-Bonetta 0,423 0,831 0,425 0,940
Nieunorm. wskaźnik Bentlera-Bonetta 0,389 0,881 0,323 0,965

Źródło: jak w tabeli 1.

W tabeli 3 zamieszczono wskaźniki dopasowania uzyskane dla poszczególnych modeli 
konfirmacyjnej analizy czynnikowej. Dla porównania pokazano także wyniki dla modeli 
jednoczynnikowych. O bardzo dobrym dopasowaniu modelu do danych świadczą między 
innymi wartości następujących statystyk: p>0,05 dla Chi-kwadrat; χ2/df <5; RMSEA poniżej 
0,5; GFI i AGFI bliskie 0,95; oraz wartość 1 dla unormowanego indeksu Bentlera-Bonetta 
i nieunormowanego indeksu Bentlera-Bonetta. Tabela 3 ujawnia, że dane zdecydowanie nie 
pasują do modelu jednoczynnikowego. Hipotetyczny model uwzględniający dwa wskaźniki 
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dla każdej zmiennej ukrytej jest najlepiej dopasowany do danych. Model z trzema wskaź-
nikami wykazuje średnie dopasowanie. Średni współczynnik korelacji między wymiarami 
dla modelu z trzema wskaźnikami wyniósł 0,3535, a dla modelu z dwoma wskaźnikami 
0,3249. Statystycznie nieistotne okazały się współczynniki korelacji pomiędzy następują-
cymi aspektami: prawnym i lokalnym, kulturowym i etycznym oraz lokalnym i etycznym. 
Najwyżej skorelowane były aspekty środowiskowy i zdrowotny oraz zdrowotny i lokalny.

Dla każdego aspektu i modelu obliczono oceny średnie. Było to uzasadnione z uwagi 
na wysoką spójność wewnętrzną wymiarów teoretycznych. W dalszej kolejności, przepro-
wadzono dwukrotnie analizę skupień metodą k-średnich celem uzyskania grup homoge-
nicznych o zbliżonych zachowaniach uznanych za społecznie odpowiedzialne. Znakomite 
rezultaty otrzymano już dla dwóch skupień. Analiza wariancji ujawniła, że wszystkie zmien-
ne różnicują uzyskane skupienia na poziomie α=0,000001. Grupy o stosunkowo wysokich 
średnich ocenach nazwano Odpowiedzialnymi, zaś o niskich Niezaangażowanymi. Wykresy 
średnich dla wyodrębnionych skupień zaprezentowano na rysunku 2. Biorąc pod uwagę 
model uwzględniający trzy wskaźniki dla każdego wymiaru 47% respondentów znalazło 

Rysunek 2
Wartości średnie uzyskane dla poszczególnych skupień oraz aspektów oceny społecznej 
odpowiedzialności zachowań badanych osób (średnie obliczane na podstawie trzech 
i dwóch wskaźników)

Źródło: jak w rysunku 1.
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Rysunek 3
Średnie arytmetyczne ocen wybranych wartości cenionych przez osoby badane  
(skala wartości Schwartza) uzyskane dla poszczególnych skupień oraz aspektów 
oceny społecznej odpowiedzialności zachowań badanych osób (średnie obliczane  
na podstawie trzech i dwóch wskaźników)

Źródło: jak w rysunku 1.

Tabela 4
Wyniki weryfikacji hipotez zerowych o braku zależności pomiędzy przynależnością 
do skupienia uzyskanego na podstawie trzech, jak i dwóch wskaźników analizowanych 
aspektów społecznie odpowiedzialnych zachowań respondentów a wybranymi 
zmiennymi profilującymi  

Testowana hipoteza zerowa o braku związku 
pomiędzy wyodrębnionym skupieniem a:

Wymiar 
tabeli

Uzyskane prawdopodobieństwa testowe p 
dla skupień otrzymanych na podstawie

trzech wskaźników dwóch wskaźników

Płcią 2x2 p>0,05 p=0,0427
Udziałem w recyklingu plastiku 2x2 p=0,0313 p=0,0047
Zbieraniu plastikowych nakrętek 2x2 p=0,0104 p>0,05
Udziałem w recyklingu aluminium 2x2 p=0,0110 p=0,0285
Udziałem w recyklingu puszek metalowych 2x2 p=0,0153 p=0,0282
Oddawaniu zużytego sprzętu do punktu 
gromadzenia odpadów (tzw. „lamusowni”) 2x2 p=0,0030 p=0,0341
Noszeniem na zakupy własnej torby 2x2 p=0,0153 p=0,0162

Źródło: jak w tabeli 1.
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się w grupie Odpowiedzialni, a 52% utworzyło grupę Niezaangażowanych. W przypadku 
interpretacji opartej na modelu z dwoma wskaźnikami, osoby Odpowiedzialne stanowiły 
57% ogółu badanych, a Niezaangażowane 43%.

Aby przetestować hipotezy zerowe o braku zależności pomiędzy przynależnością do 
skupienia a wybranymi zmiennymi profilującymi utworzono odpowiednie tabele kontyn-
gencji. W tabeli 4 pokazano tylko te rezultaty, które świadczą o występowaniu zależności na 
poziomie α=0,05.

Na zakończenie postanowiono sprawdzić, które wartości cenione przez konsumentów 
w życiu różnicują wyodrębnione skupienia. Wykorzystując test t dla grup niezależnych te-
stowano hipotezy zerowe o braku różnic pomiędzy odpowiednimi średnimi. Statystycznie 
istotne różnice ujawniono dla sześciu z dziesięciu wartości skali Schwartza, co zobrazowano 
wykresem na rysunku 3.

Polscy nabywcy są słabo poinformowani. Jedynie około 45% osób w obu grupach zna 
określenie Fairtrade, a znak rozpoznaje 8% osób z grupy Niezaangażowani oraz 16% z gru-
py Odpowiedzialni. 

Podsumowanie

W naszej części wszechświata człowiek jest jedyną istotą obdarzoną świadomością po-
zwalającą na refleksyjne podejmowanie decyzji. Bez względu na to, czy dotyczą one sfery 
biznesowej, czy prywatnej, można oczekiwać, że będzie postępował etycznie i odpowie-
dzialnie. Dotyczy to również obszaru konsumpcji. Za główne przyczyny braku zgodności 
między deklaracjami ludzi a ich rzeczywistym zachowaniem eksperci ds. zrównoważonego 
rozwoju uważają: brak zrozumienia, egoizm, niechęć do ponoszenia dodatkowych kosz-
tów oraz tendencję konsumentów do działania wzorowanego na przykładzie rówieśników. 
Słynne słowa Williama Thomsona (znanego jako lord Kelvin), „czego nie da się zmierzyć, 
nie da się też poprawić”, powtórzone przez E. Deminga i P. Drukera, są nadal aktualne. 
Skala zaproponowana do pomiaru społecznie odpowiedzialnych zachowań konsumentów, 
uwzględniająca sześć wąsko zdefiniowanych aspektów działalności nabywców, pozwoliła 
wyodrębnić dwie grupy polskich konsumentów − Odpowiedzialnych i Niezaangażowanych. 
Konsumenci Odpowiedzialni (w stopniu większym niż druga grupa) skłonni są dbać o dobro 
nie tylko własne i osób najbliższych (życzliwość jako wartość), ale także wszystkich ludzi 
i przyrody (uniwersalizm jako wartość). Mogą też ograniczyć własne działania i żądania, 
aby nie krzywdzić innych ludzi, nie naruszać społecznych oczekiwań i norm (przystosowa-
nie jako wartość), ale potrzebują przykładu. Powinni na to zwrócić uwagę zarówno przed-
stawiciele marketingu, jak też politycy i działacze społeczni. Głównym ograniczeniem tych 
badań jest mała liczebność próby. Z tego powodu mogą one być traktowane jako pogłębiony 
pilotaż.
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The Selected Aspects of an Analysis of Socially Responsible Consumer 
Behaviour 

Summary

This paper presents and evaluates the scale of socially responsible consumer 
behaviour. Two models of the confirmatory factor analysis were presented for six 
latent variables. The first model included 18 indicators, whereas the second in-
cluded 12. The data fit the six-dimensional model with 12 indicators well, and the 
six-dimensional model with 18 indicators reasonably. The cluster analysis in both 
cases allowed isolating two homogeneous groups with a similar number of con-
sumers - Responsible and Non-committed. Both of those groups follow different 
values in their lives. Statistically significant differences were found for six values of 
Schwartz Value Survey. Polish customers are poorly informed. Only about 45% of 
people in both groups know the term Fairtrade. The Fairtrade mark is recognised by 
8% of the Non-committed and by 16% of the Responsible. This should be pointed 
out by both politicians and social activists.

Key words: ethical consumption, socially responsible consumer behaviour, meas-
urement scale, confirmatory factor analysis.

JEL codes: M31, F10

Избранные аспекты анализа социально ответственного поведения 
потребителей

Резюме

Цель статьи – представить и оценить шкалу для измерения социально от-
ветственного поведения потребителей. Представили две модели конфирма-
ционного факторного анализа для шести латентных переменных. В первой 
из них учли 18 показателей, во второй – 12. Весьма хорошее соответствие 
данным получили для модели с 12 показателями; во втором случае – удов-
летворительное. Кластерный анализ в обоих случаях позволил выделить две 
гомогенные группы со сходным числом лиц – Ответственных и Непричаст-
ных потребителей. Обе группы руководствуются в жизни разными ценностя-
ми. Статистически существенные отличия выявили в случае шести значений 
ценностного опросника (шкалы) Шварца. Польские покупатели слабоинфор-
мированы. Лишь около 45% лиц в обеих группах знаком термин fair trade. 
Знак Fairtrade знаком 8% лиц, опрошенных в группе Непричастные и 16% –  
в группе Ответственные. На это должны обратить внимание как политики, так 
и общественные деятели.
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Ключевые слова: этичное потребление, социально ответственное поведение 
потребителей, измерительная шкала, конфирмационный факторный анализ.
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