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Zaufanie a cechy społeczno-demograficzne konsumentów

Streszczenie

Artykuł jest poświęcony analizie wymiarów zaufania w relacjach traksakcyj-
nych związanych z zachowaniem konsumenta na rynku. W identyfikacji wymiarów 
zaufania została zastosowana wielopoziomowa analiza czynnikowa, pozwalająca 
na wyodrębnienie wymiarów na poziomie indywidualnym (zmienności wewnątrz-
grupowej) oraz gospodarstwa domowego (zmienności międzygrupowej). 

Wyodrębnione wymiary zaufania były podstawą analizy zależności między 
cechami społeczno-demograficznymi członków rodziny a zaufaniem na poziomie 
indywidualnym i grupowym (rodziny). 

Słowa kluczowe: zaufanie, wielopoziomowy model regresji. 

Kody JEL: 043

Wstęp

Na współczesnym rynku sukces w relacjach biznesowych B2B oraz B2C jest bardziej 
prawdopodobny, gdy między stronami transakcji uwzględniany jest aspekt społeczny 
i etyczny. Coraz częściej można obserwować sytuacje, w których przy podejmowaniu decy-
zji dotyczących np. wyboru konkretnych dóbr, usług lub miejsc zakupu, obok czysto ekono-
micznych czynników również uwzględniany jest element zaufania do strony transakcji. Jest 
to związane z rolą kapitału społecznego, który buduje zaufanie społeczne oraz pomaga two-
rzyć lepsze środowisko do podejmowania działań, które wiążą się z ryzykiem. Zaufanie jest 
składnikiem korzyści, które mogą być osiągnięte przez strony wymiany i często określane 
jest „krytycznym czynnikiem sukcesu w większości relacji biznesowych”. Relacja między 
stronami transakcji oparta na zaufaniu determinuje wzajemne zaangażowanie i obniżenie 
kosztów transakcyjnych. 

W artykule przedstawiono zaufanie jako istotny czynnik wpływający na zachowanie 
konsumentów. Omówiono znaczenie zaufania, jego wpływ oraz rolę, którą odgrywa przy 
podejmowaniu decyzji przez konsumentów na rynku. Dokonano identyfikacji wymiarów 
zaufania na poziomie indywidualnym, jak i grupowym (tj. gospodarstwa domowego), wy-
korzystując w tym celu dane pozyskane w wyniku przeprowadzenia ogólnopolskich badań 
ankietowych, dotyczących wartości i preferencji gospodarstw domowych w zakresie kon-
sumpcji, oszczędzania i inwestowania w ramach Grantu NCN UMO -2011/01B/HS4/04812. 
Identyfikację wymiarów przeprowadzono z zastosowaniem wielopoziomowej analizy czyn-
nikowej. Wyodrębnione wymiary zaufania były podstawą do dokonania analizy zależności 
między cechami społeczno-demograficznymi członków rodziny a zaufaniem na poziomie 
respondentów i gospodarstwa domowego.
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Rola zaufania w procesach rynkowych

Współczesną, globalną gospodarkę, obok zmian technologicznych, charakteryzuje nieprze-
widywalność zmian w zakresie popytu i konkurencji. Obserwuje się zmiany zachowań konsu-
mentów wynikające między innymi z postępu technologicznego, dużego tempa innowacji oraz 
wirtualizacji. Dynamika obserwowanych zmian, również przy dokonywaniu transakcji, poza 
formalnymi rozwiązaniami instytucjonalnymi, stwarza konieczność sięgania do zasobów ka-
pitału społecznego. Elementy kapitału społecznego umożliwiają uczestnikom, stronom trans-
akcji bardziej efektywne działanie dla realizacji wspólnych celów. Jednym z najważniejszych 
elementów kapitału społecznego jest zaufanie. W przypadku braku zaufania, do kooperacji 
może dochodzić tylko pod nadzorem systemu formalnych zasad i regulacji, które są częstym 
przedmiotem negocjacji i sporów oraz wiążą się z egzekucją należnych praw − nierzadko na 
drodze przymusu. Z tego punktu widzenia, uwzględniając kontekst społeczny, zarządzanie 
zaufaniem ma dość ograniczony charakter i może być skierowane raczej na elementy trans-
akcji, które mogą być kontrolowane przez podmiot wymiany. Inwestycje stron w budowanie 
zaufania, stworzenie zgodnego z oczekiwaniami przekonania co do zachowania drugiej strony 
transakcji jest jednym z alternatywnych działań mających na celu zwiększenie efektywno-
ści wymiany. Niepewność i ryzyko obecne we współczesnym, skomplikowanym środowisku 
społecznym, według P. Sztompki, skłania do tworzenia swoistych „zakładów” dotyczących 
przyszłych, określonych działań innych, udzielając im tym samym lub odmawiając zaufania. 
Zaufanie jest przedmiotem zainteresowania wielu dyscyplin naukowych (Sztompka 2004). 
Pojęcie zaufania jest pojęciem wielowymiarowym (Bugdol 2010). Zaufanie jest uwarunko-
wane korzyściami które mają osiągnąć strony wymiany. Korzyści te są akceptowane przez 
każdą ze stron transakcji i co najważniejsze, są one traktowane „jako swoje” przez obie strony 
(Hardin 2009). Tego rodzaju pojmowanie istoty zaufania przez strony transakcji wskazywa-
łoby na istnienie zależności między stopniem akceptacji interesu drugiej strony a stopniem 
zaufania do niej. Zaufanie według, D. Harrison, L.L. Cummings, N.L. Chervany, kształtuje się 
na podstawie wzajemnego oddziaływania pięciu sił, które można opisać w pięciu wymiarach: 
osobowościowym, kalkulacyjnym, instytucjonalnym, percepcyjnym oraz opartym na wiedzy 
(Harrison Mcknight i in. 1998). Zaufanie można określić jako składnik korzyści czy użytecz-
ności jaką osiągają strony wymiany na rynku. Obok redukcji kosztów transakcyjnych zaufanie 
jest postrzegane także przez pryzmat innych korzyści, m.in.: 
 - wpływa na motywowanie do podejmowania decyzji,
 - powoduje uruchamianie twórczego myślenia,
 - zdecydowanie zachęca do uczestniczenia w transakcjach,
 - wpływa na podtrzymywanie istnienia rynków,
 - w zdecydowanym stopniu zwiększa możliwości przetrwania w sytuacjach kryzysowych,
 - stanowi kluczowy czynnik przy budowaniu sieci współpracy i spójności społecznej,
 - wpływa na budowanie kultury obywatelskiej (Grudzewski i in. 2007).

Spośród wielu definicji zaufania podawanych na gruncie socjologii, psychologii, ekono-
mii można wskazać na kilka istotnych kwestii charakterystycznych dla tej kategorii, m.in.: 
 - zaufanie istnieje w środowisku niepewności i ryzyka,
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 - zaufanie opisuje pewien stopień przewidywalności,
 - zaufanie istnieje w warunkach współzależności i wzajemności,
 - zaufanie jest pojęciem o charakterze pozytywnym. 

Zaufanie jako przedmiot zainteresowania wielu dyscyplin naukowych jest pojęciem bar-
dzo złożonym, niejednokrotnie różnie interpretowanym i mimo proliferacji rozważań nad 
zaufaniem, nie ma zgodności w literaturze co do jego definicji, istoty oraz samego pocho-
dzenia słowa. Istnieje wiele konkurujących konceptualizacji zaufania, które odzwiercie-
dlają różne konteksty jego analizy, jak również multidyscyplinarność i wielowymiarowość 
(Bugdol 2010, s. 23). Chociaż brak jednoznacznej definicji zaufania, w większości spośród 
ponad stu definicji pojawia się stwierdzenie, że zaufanie wstępuje w warunkach niepewności 
oraz środowisku ryzyka. Wiążą się z tym pojęciem takie istotne aspekty tego zjawiska, jak 
gotowość zaufania drugiej stronie oraz ocena jej wiarygodności. Syntetyczne zestawienie 
definicji zaufania można znaleźć m.in. w opracowaniach Grudzewskiego i in. (2009, s. 16), 
Wierzbińskiego (2009, s. 26-27) oraz Sankowskiej (2011, s. 31-33). Uwzględniając dokona-
nia poszczególnych autorów w obszarze zdefiniowania omawianego pojęcia można dostrzec 
istotne różnice w kwestii elementów istotnych dla jego konstruktu, jak również identyfikacji 
jego składników. Niewątpliwie utrudnia to analizę tego istotnego dla praktyki gospodarczej 
zjawiska i potwierdza tezę sformułowaną przez E. Babbiego, że wyjaśnianie takich termi-
nów jak „zaufanie” w naukach społecznych jest procesem nieskończonym (Babbie 2008, s. 
150). Konsekwencją dostrzeganego w literaturze przedmiotu braku porozumienia w kwestii 
semantycznego znaczenia terminów dotyczących składników zaufania jest używanie róż-
nych nazw dla określenia podobnych składników zaufania. Wydaje się w związku z tym 
(co w przystępny sposób przedstawiła A. Sankowska), że pojawiające się w odniesieniu do 
definiowania zaufania podobieństwa oraz różnice są, jak się wydaje, rezultatem nie tylko 
odmiennego podejścia poszczególnych autorów w świetle ich dokonań w analizowanym 
obszarze, lecz również stanowią efekt wspomnianego braku „semantycznej zgody” co do 
poszczególnych pojęć charakterystycznych dla zaufania (Sankowska 2011, s. 35-42). 

W odniesieniu do poszczególnych wymiarów oraz zasadniczych składników pojęcia 
zaufanie (podobnie jak w przypadku definicji zaufania) zauważalny jest brak porozumie-
nia między badaczami. Uwzględniając wieloaspektowość zaufania, do podstawowych 
wymiarów tego zjawiska można zaliczyć: wiarę, kompetencje, niezawodność, przewidy-
walność, życzliwość i wiarygodność (Bugdol 2010, s. 23-30). Równie często wyróżnia-
nym wymiarem zaufania jest uczciwość, rozumiana m.in. jako działanie w dobrej wierze, 
dotrzymywanie obietnic, mówienie prawdy. Wymiarem, który przez większość badaczy 
określany jest jako szczególnie istotny jest wiarygodność, ponieważ wpływa m.in. na 
tworzenie trwałych relacji pomiędzy stronami transakcji. Obok wiarygodności na wyróż-
nienie zasługuje reputacja. Zaufanie w stosunku do strony transakcji oparte jest przede 
wszystkim na reputacji i to reputacja w zdecydowanym stopniu wpływa na zachowanie 
i lojalność konsumentów. 

Na zachowanie konsumentów na rynku wpływają różne czynniki. Do niewątpliwie 
istotnych czynników determinujących zachowanie konsumentów należy zaufanie między 
szeroko rozumianym przedsiębiorstwem a konsumentem (B2C). Należy zaznaczyć, że np. 
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zaufanie konsumentów do firm, oferowanych produktów i usług można rozpatrywać rów-
nież jako zaufanie do całego sektora. Zaufanie konsumenckie jest szczególnie istotne mie-
dzy innymi z tego powodu, że relacja na rynku B2C cechuje się dużą niesymetrycznością. 
Przedsiębiorstwo ma najczęściej przewagę informacyjną, finansową oraz techniczną nad 
konsumentem. Budowanie zaufania w takiej sytuacji opiera się na przekonaniu, że stro-
na silniejsza (najczęściej jest nią firma) nie wykorzysta swojej przewagi przeciwko stronie 
słabszej (najczęściej jest nią konsument). Można przyjąć, że budowaniu zaufania konsu-
menckiego może sprzyjać:
 - ogólna postawa, uwzględniająca ufność, którą prezentuje konsument,
 - wcześniejsze doświadczenia konsumenta (perspektywa jest pozytywna w przypadku po-

zytywnych doświadczeń,
 - profesjonalna postawa strony transakcji,
 - relacja emocjonalna konsumenta ze przedstawicielem strony transakcji,
 - określony poziom ochrony prawnej i instytucjonalnej konsumenta,
 - określona perspektywa powtarzalności transakcji.

Budowanie zaufania w każdej organizacji jest procesem, który należy realizować na 
wielu płaszczyznach. Chodzi tu o budowanie zaufania między klientami a pracownikami, 
zaufania klientów do szeroko rozumianych obiektów handlowych (tzw. zaufanie klienckie) 
oraz zaufania do całej organizacji/firmy. Współcześnie, na konkurencyjnym rynku wszyst-
kie istotne elementy które niewątpliwie wpływają na zaufanie, tj. m.in. satysfakcja z za-
wartej transakcji, poczucie sprawiedliwości, poczucie bezpieczeństwa, zaufanie do miejsca 
transakcji, produktu, marki itp. powinny stanowić podstawę kształtowania wszelkich relacji 
między stronami transakcji.

Zaufanie a cechy społeczno-demograficzne konsumentów

Analiza obejmuje identyfikację wymiarów zaufania konsumentów ujawianego 
w procesach rynkowych, mających wpływ na podejmowanie decyzji zakupowych. Dane 
zostały zebrane w drodze ogólnopolskich badań ankietowych dotyczących wartości 
i preferencji gospodarstw domowych w zakresie konsumpcji, oszczędzania i inwesto-
wania w ramach Grantu NCN UMO-2011/01B/HS4/04812. Próba badawcza wybrana 
metodą obszarowo-kwotową liczyła 1100 respondentów, zlokalizowanych w 440 gospo-
darstw domowych. W każdym gospodarstwie wywiady przeprowadzono z ojcem, mat-
ką i najstarszym dzieckiem powyżej 18. roku życia (jeżeli była to rodzina posiadająca 
dzieci w tym wieku). 

Wymiary wartości zostały wyodrębnione na podstawie analizy czynnikowej obejmującej 
10 pozycji skali zaufania1 (por. tabela 1). 

1  Stwierdzenia zestawione w tabeli 1 stanowią część (pyt. 6) kwestionariusza wywiadu wykorzystanego w ogólnopolskich 
badaniach ankietowych dotyczących wartości i preferencji gospodarstw domowych w zakresie konsumpcji, oszczędzania 
i inwestowania w ramach Grantu NCN UMO -2011/01B/HS4/04812.
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Tabela 1
Stwierdzenia skali zaufania 

Przyjęte 
oznaczenia Stwierdzenia skali zaufania

1 W sytuacji niepewności i ryzyka, na zakupy dóbr/usług wpływają takie podstawowe składo-
we zaufania jak: wiarygodność, uczciwość, rzetelność, kompetencje.

2 W przypadku zawierania transakcji obarczonych ryzykiem decydujące znaczenie odgrywa 
zaufanie

3 Na konkurencyjnym rynku zaufanie w stosunku partnerów transakcji, miejsc nabywania 
dóbr i usług itp. w niewielkim stopniu decyduje o zawarciu transakcji.

4 Wysokie kwalifikacje personelu wpływają w zdecydowanym stopniu na zaufanie w stosun-
ku do miejsc nabywania dóbr i usług.

5 Brak zaufania w stosunku do wybranego miejsca nabycia dóbr i usług nie wpływa na decy-
zję zakupu, jeżeli dobra i usługi oferowane są w relatywnie niskiej cenie.

6 Profesjonalne działania marketingowe oraz odpowiednia atmosfera miejsca sprzedaży nie 
wpływają na wiarygodność miejsca nabywania dóbr i usług.

7 Reputacja, uczciwość, lojalność i dotrzymywanie zobowiązań w sposób przewidywalny 
wpływają w sposób bezpośredni na zawarcie transakcji z określoną firmą, (np. handlową, 
usługową, finansową)

8 Najważniejsze jest osiągnięcie założonego celu; nieważna jest reputacja firmy (np. handlo-
wej, usługowej, finansowej itp.) jeżeli istnieje prawdopodobieństwo osiągnięcia istotnych 
korzyści (np. finansowych).

9 Nowoczesne zarządzanie firmą (np. handlową, usługową, finansową) wpływa na jej pozy-
tywny wizerunek.

10 Uszczerbek na wizerunku firmy (np. handlowej, usługowej, finansowej, itp.) nie ma znacze-
nia, jeżeli w zamian można uzyskać większe korzyści finansowe.

Źródło: opracowanie własne.

Do identyfikacji wymiarów zaufania została zastosowana wielopoziomowa analiza czyn-
nikowa, pozwalająca na wyodrębnienie wymiarów na poziomie indywidualnym (zmien-
ności wewnątrzgrupowej) oraz gospodarstwa domowego (zmienności międzygrupowej). 
Porównawczą analizę czynnikowa, obejmującą rozwiązania jedno-, dwu- i trójczynnikowe 
przedstawiono w tabeli 2. 

Tabela 2
Analiza porównawcza rozwiązań czynnikowych  

Model Liczba
parametrów Chi-Kwadrat S.s. Poziom p RMSEA AIC

1-czynnik 30 413.282 35 0.0000 0,09 28219.009
2-czynniki 39 108.617 26 0.0000 0.05 27932.344
3-czynniki 47 66.526 18 0.0000 0.05 27906.253

Źródło: opracowanie własne na podstawie obliczeń w programie Mplus 7.1.
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Na podstawie ocen dopasowania został wybrany model dwuczynnikowy z rotacją 
Geomin. Struktura ładunków czynnikowych dwupoziomowego modelu analizy czynniko-
wej i wskaźniki rzetelności dla wymiarów została przedstawiona w tabelach 3 i 4. W tabeli 3 
przedstawiono strukturę ładunków czynnikowych na poziomie respondentów.

Tabela 3 
Struktura ładunków czynnikowych − poziom respondentów 

Przyjęte
oznaczenia 1 2

P61 0.677* 0.015
P62 0.691* - 0.015
P63 0.057 0.278*
P64 0.297* - 0.031
P65 0.096* 0.393*
P66 0.024 0.345*
P67 0.374* 0.132*
P68 0.006 0.726*
P69 0.179* 0.029
P610 - 0.055 0.745*

Korelacja czynników z rotacją GEOMIN
1 2

1 1.000
2 0.430* 1.000

(*) wartości istotne na poziomie a = 0,05
Źródło: jak w tabeli 2.

Modele wielopoziomowe wymagają uwzględnienia wielowymiarowej rzetelności po-
miaru (Geldhof, Preacher, Zyphur 2013). Dla pierwszego wymiaru współczynnik rzetelno-
ści W – McDonalda wynosi 0,50 (p = 0,00), natomiast wskaźnik H – Bentlera jest równy 
0,643 (p = 0,00). Dla drugiego wymiaru współczynnik rzetelności wynosi W – McDonalda 
= 0,49, zaś wskaźnik H – Bentlera jest równy 0,60. Wskaźniki rzetelności znajdują się tym 
samym na względnie niskim poziomie. Struktura ładunków czynnikowych na poziomie go-
spodarstwa domowego została przedstawiona w tabeli 4.

Rzetelność skali mierzona wskaźnikami W – McDonalda i H – Bentlera, na poziomie 
gospodarstwa domowego (dla jednego wymiaru) jest akceptowalna i wynosi odpowiednio: 
0,89 (p = 0,00) i 0,92 (p = 0,00). Oznacza to, że skala zaufania jest rzetelna na poziomie 
pomiaru zaufania gospodarstw domowych. 

Jak przedstawiono w tabeli 3, pierwszy czynnik (zawierający istotne wskaźniki) obej-
muje pozycje dotyczące zaufania transakcyjnego w warunkach niepewności (P61, P62, P64, 

handel_wew_5-2014.indd   226 2015-01-27   13:13:38



ADAM SAGAN, GRAŻYNA PLICHTA 227

P67, P69), natomiast drugi silniej związany jest z zachowaniami etycznymi (P63, P65, P66, 
P68, P610). Należy również zwrócić uwagę na możliwość występowania artefaktu pomiaro-
wego i efektu halo w pomiarze zaufania. Pierwszy czynnik jest wyodrębniony na podstawie 
stwierdzeń mających wydźwięk „dodatni”, drugi natomiast obejmuje stwierdzenia „nega-
tywne” (wartości ocen punktowych zostały odwrócone). 

Tabela 4 
Struktura ładunków czynnikowych − poziom gospodarstwa domowego 

Przyjęte oznaczenia 1

P61 0.694*
P62 0.616*
P63 0.509*
P64 0.290*
P65 0.745*
P66 0.610*
P67 0.635*
P68 0.882*
P69 0.228*
P610 0.901*

(*) wartości istotne na poziomie a = 0,05
Źródło: jak w tabeli 2.

Mając na względzie dane przedstawione na poziomie całego gospodarstwa domowego 
(por. tabela 4), istotny okazał się tylko jeden czynnik obejmujący ogólne zaufanie w obsza-
rze podejmowania decyzji rynkowych (wszystkie ładunki czynnikowe są istotne i dodatnie). 

Następnie, uwzględniając strukturę czynnikową zbudowano modele regresji wyjaśnia-
jące zależność między cechami społeczno-demograficznymi respondentów, a poziomem 
zaufania w transakcjach rynkowych. Zmienne demograficzne zostały odpowiednio przeko-
dowane na zmienne sztuczne (dummy). Uwzględniono następujęce cechy demograficzne: 
1) płeć (poziom referencyjny RF – mężczyzna), 2) wiek (poziom RF – powyżej 64 roku), 
3) wykształcenie (poziom RF – wyższe magisterskie), 4) sytuacja materialna (poziom RF 
– bardzo zła), 5) role zakupowe w obszarze dóbr codziennego zakupu (poziom RF – kon-
sultant), 6) role zakupowe w obszarze dóbr trwałych (poziom RF – konsultant), 7) role 
zakupowe w obszarze oszczędzania i inwestowania (poziom RF – konsultant). Zmiennymi 
objaśniającymi były wymiary zaufania transakcyjnego (ZT) i zachowań etycznych (ZE) na 
poziomie indywidualnych konsumentów oraz ogólne zaufanie (Z) na poziomie gospodar-
stwa domowego. 

Wskaźniki dopasowania modelu sugerują w większości (poza wartością statystyki c2) 
odpowiednie dopasowanie modeli do danych (RMSEA < 0,08 i CFI > 0,90).
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Tabela 5 
Cechy demograficzne a poziom zaufania 

Zmienna niezależna

Poziom indywidualny 
(regresja)

Poziom 
rodziny

(regresja)

Dopasowanie modelu
(Ocena modelu)

ZT ZE Z Ch-kwadrat, s.s., 
poziom p CFI RMSEA

Płeć: 
kobieta
mężczyzna (RF)

- 0,02 
 0,00

0,21*
0,00

-
-

192,86, 86, 0,00 0,89 0,03

Wiek: 
18 - 24
25 - 34
35 - 49
50 - 64
> 64 (RF)

- 0,18
- 0,24*
- 0,18
- 0,13
 0,00

- 0,05
- 0,00
- 0,04
- 0,02
 0,00

- 
-
-
-
-

270,661, 137, 0,00 0,87 0,03

Wykształcenie:
podstawowe
gimnazjum
zawodowe
średnie
licencjat
wyższe mgr

- 0,39*
- 0,16
- 0,16
- 0,10
- 0,07
 0,00

 0,03
 0,00

- 0,01
- 0,01
 0,00
 0,00

-
-
-
-
-
-

297,03, 154, 0,00 0,87 0,03

Sytuacja materialna:
bardzo dobra
dobra
przeciętna
zła
bardzo zła (RF)

- 0,23
- 0,44*
- 0,39*
- 0,31
 0,00

- 0,10
- 0,08
- 0,09
- 0,07
 0,00

0,77*
1,19*
1,01*
0,98*
0,00

263,03, 137, 0,00 0,88 0,03

Role (dobra 
codzienne):
decydent
nabywca
inicjator
informator
konslutant (RF)

- 0,02
- 0,05

- 0,13*
- 0,03
 0,00

0,02
0,03
0,01
0,07
0,00

-
-
-
-
-

282,31, 137, 0,00 0,87 0,03

Role (dobra trwałe):
decydent
nabywca
inicjator
informator
konslutant (RF)

- 0,03
 0,05

- 0,13*
 0,00
 0,00

- 0,11
- 0,01
- 0,01

- 0,13*
 0,00

-
-
-
-
-

221,82, 137, 0,00 0,91 0,02

Role (finanse):
decydent
nabywca
inicjator
informator
konslutant (RF)

- 0,05
 0,03

- 0,08
- 0,01
 0,00

- 0,08
- 0,02
- 0,03
- 0,03
 0,00

-
-
-
-
-

196,42, 137, 0,00 0,94 0,02

(*) wartości istotne na poziomie a = 0,05.
Źródło: jak w tabeli 2.
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 Jak wynika danych przedstawionych w tabeli 5, fakt bycia kobietą (w porównaniu 
do mężczyzn) istotnie wpływa na średni poziom zachowań etycznych, nie ma natomiast 
wpływu na różnice w poziomach zaufania transakcyjnego między kobietami a mężczyzna-
mi w rodzinie. W przekrojach wiekowych jedynie osoby w wieku 25-34 lat cechują się 
istotnie niższym poziomem zaufania transakcyjnego w porównaniu z osobami najstarszymi. 
Z punktu widzenia wykształcenia, osoby mające wykształcenie podstawowe charakteryzują 
się, w porównaniu z osobami z wykształceniem wyższym, również istotnie niższym po-
ziomem zaufania transakcyjnego. Subiektywna sytuacja materialna członków gospodarstwa 
domowego na poziomie dobrym lub przeciętnym zmniejsza (w porównaniu do bardzo złej) 
średni poziom zaufania transakcyjnego. Biorac pod uwagę gospodarstwo domowe jako ca-
łość, generalnie rodziny o przeciętnej i dobrej sytuacji materialnej cechują się wyższym 
poziomem zaufania ogólnego w procesach decyzyjnych niż rodziny o bardzo złej sytuacji 
materialnej. Poziom zaufania jest także zróżnicowany ze względu na role zakupowe w ro-
dzinach. W obszarze dóbr codziennego zakupu i dóbr trwałych rola inicjatora zakupu zwią-
zana jest z niższym poziomem zaufania transakcyjnego w porównaniu z konsultantem. Rola 
informatora w obszarze dóbr trwałego użytku wiąże się z niższym poziomem zachowań 
etycznych (w stosunku do konsultanta). Decyzje finansowe nie różnicują poziomu zaufania 
w strukturze ról zakupowych. 

Podsumowanie

Analizując wpływ cech demograficznych na kształtowanie zaufania w procesach po-
dejmowania decyzji należy stwierdzić, że profil konsumentów przypisujących niewielkie 
znaczenie zaufaniu transakcyjnemu i zachowaniom etycznym w postępowaniu nabywczym 
jest charakterystyczny dla osób płci męskiej, w wieku 24-34 lata, osób posiadających wy-
kształcenie podstawowe, dobrą oraz przeciętną sytuację materialną oraz z inicjatorami i in-
formatorami w procesie podejmowania decyzji. Osoby te wyrażają tendencję do silniej-
szych zachowań oportunistycznych, pomijających rolę zaufania w podejmowaniu decyzji. 
Z drugiej strony można wyróżnić osoby, dla których zaufanie ma znaczenie i dostrzegają 
one w związku z tym jego rolę przy podejmowaniu decyzji na rynku. Znaczenie zaufania za-
chowaniach rynkowych jest związane raczej z kobietami, osobami posiadającymi wykształ-
cenie wyższe, osobami starszymi, oraz tymi podmiotami, które postrzegają swoja sytuację 
materialną jako bardzo złą. 
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Confidence and Socio-Demographic Traits of Consumers

Summary

The article is devoted to an analysis of the dimensions of confidence in trans-
actional relationships connected with consumer’s behaviour in the market. In iden-
tification of the confidence dimensions, there was applied the multi-level factor 
analysis allowing singling out dimensions at the level of individuals (intragroup 
variability) and households (intergroup variability). 

The singled out confidence dimensions were the basis of analysis of the depend-
ences between socio-demographic traits of the family members and confidence at 
the individual and group (family) levels. 

Key words: confidence, multi-level regression model. 

JEL codes: O43

Доверие и социально-демографические черты потребителей

Резюме

Статья посвящена анализу измерений доверия в трансакционных отноше-
ниях, связанных с поведением потребителя на рынке. В выявлении измерений 
доверия был применен многоуровневый факторный анализ, позволяющий вы-
делить измерения на уровне отдельных лиц (внутригрупповой изменчивости) 
и на уровне домохозяйства (межгрупповой изменчивости). 

Выделенные измерения доверия стали основой анализа зависимостей 
между социально-демографическими чертами членов семьи и доверием на 
индивидуальном и групповом (семьи) уровнях. 

Ключевые слова: доверие, многоуровневая модель регрессии. 

Коды JEL: O43

Artykuł nadesłany do redakcji w lipcu 2014 r.
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