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A4.6 : Centru de Resurse 

Domeniu : Inovare 

Tema de publicat: Luxul sustenabilității: examinarea factorilor care 

determină valorile consumului de comerț echitabil 
  

 
Abstract 

 

 
Consumul verde a evoluat spre un consum care abordează și factori etici. Secolul XXI este 

perceput ca reflectă emanciparea consumatorului etic, care „cumpără o lume mai bună” (Low 

and Davenport în J Consum Behav 6 (5): 336–348, 2007). Cererea în creștere a 

consumatorilor pentru alternative etice este prezentă în toate categoriile de produse și, 

motivând că conceptul de durabilitate cu aspecte precum exclusivitatea și raritatea are valori 

similare cu conceptul de lux - obiectivul studiului nostru este de a examina luxul 

sustenabilității. pe fundalul întrebărilor de cercetare privind o asemănare propusă a 

asociațiilor de consumatori între produsele de lux și etice.  

 

Ca context specific, am ales orientarea și acceptarea produselor de comerț echitabil. În 

detaliu, prezentul studiu investighează empiric un cadru multidimensional al orientării 

intrapersonale a comerțului echitabil, a percepției luxului orientat către comerțul corect și a 

valorii percepute de clientul orientat către comerț echitabil, cu referire la recomandarea 

produselor comerțului echitabil. Prima contribuție a cercetării este de a oferi un cadru 

conceptual de factori care au la bază valoarea percepției produsului comerțului echitabil pe 

fundalul conceptului de lux. În al doilea rând, constatările empirice ale modelării ecuației 

parțiale minime pătrate aplicate (PLS-SEM) contribuie la înțelegerea consecințelor percepției 

bazate pe comerțul echitabil. Clienții care dezvăluie o percepție de lux ridicată asupra 
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produselor din comerțul echitabil sunt consolidate în ideea de comerț echitabil, ceea ce duce 

la o valoare percepută mai mare a clienților, precum și la disponibilitatea de a recomanda 

produse de comerț echitabil. În al treilea rând, analiza datelor abordării PLS-SEM aplicată 

demonstrează că comportamentul pozitiv al comerțului echitabil este influențat de efectele 

directe și indirecte. În ceea ce privește studiul efectuat, a fi un promotor activ al produselor de 

comerț echitabil este determinat direct de valoarea produsului perceput de clienți (beneficiu în 

raport cu costul), dar, de asemenea, direct și indirect afectat de percepția generală a 

produsului de lux, precum și de cea intrapersonală nivelul de orientare a comerțului echitabil. 


