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Kim jest uczestnik bojkotu produktu? Znaczenie cech 
demograficznych konsumentów

Streszczenie

Celem rozważań jest próba identyfikacji cech demograficznych uczestników 
bojkotów konsumenckich. Realizując taki cel wykorzystano zbiór danych z Euro-
pejskiego Sondażu Społecznego. Badania przeprowadzono na podstawie 10 772 obser-
wacji. Weryfikacji postawionych hipotez dokonano stosując testy istotności różnic. 
Dodatkowo w celu oszacowania przydatności zidentyfikowanych związków zasto-
sowano analizę regresji logistycznej. Uzyskane wyniki wskazują, że najwięcej osób 
uczestniczących w bojkotach produktów jest wśród mężczyzn w średnim wieku, 
z wyższym wykształceniem, mieszkających w dużych miastach, w rodzinach trzy-
osobowych. Wiedza na temat cech demograficznych uczestników bojkotów może 
zostać wykorzystana zarówno przez menadżerów przedsiębiorstw stających wobec 
zagrożenia bojkotem, jak i członków organizacji pozarządowych planujących wy-
korzystanie bojkotu do wywarcia presji na nieetycznie postępującym przedsiębior-
cy. Artykuł ma charakter badawczy.

Słowa kluczowe: bojkot, konsumenci, zmienne demograficzne, konsumpcja pro-
społeczna.
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Wstęp

W gospodarce rynkowej kluczową rolę odgrywają konsumenci, to od ich wyborów 
w głównej mierze zależy kondycja przedsiębiorstw. Jeżeli konsumenci uznają, że oferta 
danego przedsiębiorstwa nie spełnia ich oczekiwań, to dla takiej jednostki oznacza to co 
najmniej potrzebę dostosowania się do wymagań rynkowych, a w skrajnej sytuacji może 
skutkować koniecznością zaprzestania działalności.

Oczekiwania konsumentów wobec przedsiębiorstw zwiększają się. Wraz ze wzrostem 
dochodów oraz nasilającą się konkurencją, coraz większego znaczenia nabierają pozaeko-
nomiczne kryteria wyboru produktów. Oczywiście tradycyjne kryteria wyboru, takie jak 
cena czy jakość, są ciągle najważniejsze (Kieżel 2010). Jednak z powodu wysokiego pozio-
mu konkurencji nie zawsze są wystarczające do tego, aby osiągnąć sukces. Na większości 
współczesnych rynków konsument ma bowiem do wyboru kilka ofert podobnych do siebie 
pod względem ceny i jakości. Wśród pozaekonomicznych kryteriów wyboru produktów 
istotne miejsce zajmuje odpowiedzialność firmy wobec społeczeństwa (Smith 2008). Takie 
preferencje mierzone na poziomie deklaracji obserwuje się także wśród polskich konsu-
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mentów, wśród których ponad 50% przyznaje, że społeczna odpowiedzialność firmy jest 
ważnym kryterium przy podejmowaniu decyzji o zakupie (Maison, Greszta 2014).

Chociaż konsumenci, rozpatrując poziom społecznej odpowiedzialności, zwracają uwa-
gę zarówno na pozytywne, jak i negatywne wiadomości (Friedman 1996), to informacje 
o „złych uczynkach” mają o wiele większe znaczenie niż wiadomości o „dobrych uczyn-
kach” firmy (Ahluwalia, Burnkrant, Unnava 2000). W skrajnym przypadku niezadowolenie 
konsumentów ze sposobu działania firmy może przyjąć formę bojkotu jej produktów. Istota 
bojkotu konsumenckiego polega na tym, że podczas takiego przedsięwzięcia dotychcza-
sowi nabywcy rezygnują z zakupu produktów w celu wywarcia wpływu na przedsiębior-
stwo (Friedman 1991). Inicjatorem takiej akcji jest zazwyczaj organizacja pozarządowa, 
której zależy na zmianie niewłaściwego działania przez firmę. Chociaż przedsiębiorstwa 
dysponują zazwyczaj znacznie większymi zasobami niż organizacje nienastawione na zysk, 
to bojkoty konsumenckie cechuje znaczny stopień skuteczności. Szacuje się, że od 33% do 
50% przedsiębiorstw ulega żądaniom konsumentów pod wpływem bojkotów (Braunsberger, 
Buckler 2011). Powyższe statystyki nie powinny być zaskakujące, mając na uwadze fakt, że 
bojkot konsumencki jest wymierzony w najczulszy punkt firmy, czyli sprzedaż.

Istnienie oraz rosnąca popularność bojkotów konsumenckich generuje zapotrzebowanie 
na informacje w tym zakresie. Wiedza na temat bojkotów jest potrzebna zarówno pracow-
nikom działów marketingu w przedsiębiorstwach, jak i osobom zatrudnionym w organiza-
cjach nienastawionych na zysk. Menadżerowie, stając w obliczu bojkotu bądź przygoto-
wując się na taką ewentualność, potrzebują informacji na temat tego, które grupy klientów 
mogą generować ryzyko tego rodzaju. Z drugiej strony, informacje o tym, kim są potencjalni 
uczestnicy bojkotów są równie ważne dla organizacji pozarządowych, które mobilizują kon-
sumentów do wzięcia udziału w bojkocie.

Mając na uwadze przydatność informacji na temat tego, kim są uczestnicy bojkotów kon-
sumenckich, w artykule podjęto próbę identyfikacji ich cech demograficznych. Realizując 
takie zadanie w pierwszej kolejności postawiono serię hipotez badawczych. Następnie, wy-
korzystując dane z Europejskiego Sondażu Społecznego, przeprowadzono niezbędne anali-
zy w celu weryfikacji sformułowanych przypuszczeń badawczych. 

Hipotezy badawcze

Hipotezy badawcze opisują znaczenie płci, wieku, wykształcenia, wielkości rodziny oraz 
miejsca zamieszkania w bojkotach konsumenckich. Formułując szczegółowe przypuszcze-
nia badawcze przyjęto założenie, że bojkot jest szczególnym rodzajem działania prospo-
łecznego. Konsument, przyłączając się do bojkotu, działa bowiem w imię dobra wspólnego, 
ponosząc jednocześnie koszt polegający na rezygnacji z dotychczas wybieranego produktu. 

Rozpatrując znaczenie płci w bojkotach konsumenckich należy w pierwszej kolejności 
zauważyć, że tradycyjne role kobiet i mężczyzn w naszym społeczeństwie są odmienne. 
Kobiety troszcząc się o rodzinę i prowadząc gospodarstwo domowe wypełniały role matek, 
żon oraz gospodyń domowych. Mężczyźni natomiast byli odpowiedzialni za utrzymanie 
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rodziny i reprezentowanie jej na zewnątrz (Kwak 2007). Obecnie nie występuje już tak ści-
sły podział na funkcje typowo męskie i kobiece. W zależności od potrzeb różnie dzieli się 
obowiązki we współczesnych rodzinach (Ślęzak 2004). Mimo tej zmiany kobietom ciągle 
bliższe są wartości wyrażające troskę o innych niż mężczyznom (Dietz, Kalof, Stern 2002).

Traktując uczestnictwo w bojkocie konsumenckim tylko jako wyraz zaangażowania pro-
społecznego, należałoby spodziewać się znacznie większej aktywności kobiet niż mężczyzn 
w tego typu przedsięwzięciach. Jednak bojkot konsumencki to nie tylko działanie mające 
na celu dobro wspólne. Istotą bojkotu jest sprzeciw wobec działań firmy. Konsument, re-
zygnując z zakupu danego produktu, wyraża swoje niezadowolenie (Braunsberger, Buckler 
2011). Rezygnując z zakupu określonego produktu, konsument działa na niekorzyść firmy. 
Działanie takie nosi więc znamiona agresji. Rozpatrując bojkot z tego punktu widzenia, na-
leży spodziewać się większej aktywności mężczyzn niż kobiet. Mężczyźni bowiem częściej 
zachowują się agresywnie niż kobiety (Zeichne, Parrott, Frey 2003).

Formułując ostatecznie hipotezę badawczą przyjęto założenie, że bojkoty są przez konsu-
mentów traktowane bardziej jako działanie pozytywne niż przejaw agresji wobec firmy. Z tego 
względu oczekuje się nieco większego zaangażowania w bojkotach kobiet niż mężczyzn.

H.1. Wśród kobiet jest więcej uczestników bojkotów niż wśród mężczyzn.

Kolejna hipoteza dotyczy związku między poziomem wykształcenia a udziałem w boj-
kocie konsumentów. Wraz ze wzrostem poziomu wykształcenia, zwiększa się wiedza kon-
sumentów na temat otaczającego ich świata oraz mechanizmów nim rządzących. Osoby 
o wyższym poziomie wykształcenia cechuje również większy poziom sceptycyzmu w oce-
nie działań przedsiębiorstw. Badania z zakresu oddziaływania reklamy wyraźnie pokazują, 
że osoby o wyższym poziomie wykształcenia są bardziej krytyczne wobec przedsiębiorstw 
niż osoby posiadające niskie wykształcenie (Obermiller, Spangenberg 2000). Nie bez zna-
czenia dla wyjaśnienia zjawiska bojkotów konsumenckich jest także fakt, że konsumenci 
o wyższym poziomie wykształcenia w większym stopniu korzystają z nowoczesnych tech-
nologii informacyjnych (Batorski 2005), które obecnie są istotnym kanałem wykorzysty-
wanym podczas kampanii wzywających do bojkotowania przedsiębiorstw. Należy również 
zauważyć, że wraz z rosnącym poziomem wykształcenia zwiększa się odsetek konsumen-
tów aktywnie uczestniczących we wspólnych działaniach (Herbst 2008). Biorąc pod uwagę 
powyższe argumenty należy oczekiwać, że poziom wykształcenia będzie pozytywnie od-
działywać na udział konsumentów w bojkotach przedsiębiorstw, co w sposób formalny ujęto 
w następującej hipotezie badawczej.

H.2. Wraz z rosnącym poziomem wykształcenia zwiększa się odsetek konsumentów 
uczestniczących w bojkotach.

Trzecia hipoteza dotyczy znaczenia wieku w decyzjach o uczestnictwie w bojkotach 
konsumenckich. Wraz ze zwiększającym się wiekiem konsumenta następuje kilka ważnych 
jakościowo zmian, które mają istotne znaczenie w kontekście bojkotów konsumenckich. 
Po pierwsze, wraz z upływem lat zwiększa się doświadczenie rynkowe oraz maleje po-
datność konsumentów na manipulację ze strony przedsiębiorstw (Obermiller, Spangenberg 
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2000). Po drugie, wiek również pozytywnie wpływa na znaczenie przywiązywane przez 
konsumentów do wartości wyrażających troskę o innych (Schwartz 2006). Zarówno rosnące 
doświadczenie rynkowe konsumentów, jak i troska o innych dodatnio wpływają na udział 
konsumentów w bojkotach przedsiębiorstw.

Z drugiej jednak strony należy zauważyć, że wraz z upływem lat zachodzą procesy, które 
zmniejszają skłonność konsumentów do bojkotowania przedsiębiorstw. Po pierwsze, kon-
sumenci w starszym wieku generalnie bardziej cenią stabilność i są mniej otwarci na nowe 
doświadczenia i wyzwania niż osoby młodsze (Schwartz 2006). Mając na uwadze narodowy 
kontekst badań, należy zauważyć, że bojkot konsumencki jest relatywnie nowym zjawiskiem 
w sferze konsumpcji. Dlatego można spodziewać się, że osoby starsze, które w mniejszym 
stopniu charakteryzuje otwartość na zmiany, będą także w mniejszym stopniu zainteresowa-
ne uczestnictwem w bojkotach konsumenckich. Drugim zjawiskiem, które wraz z wiekiem 
negatywnie oddziałuje na uczestnictwo w bojkotach przedsiębiorstw oraz ich produktów jest 
niewielki stopień korzystania przez starsze osoby z technologii informacyjnych (Batorski 
2011), będących obecnie głównym kanałem informacyjnym, przez który organizacje niena-
stawione na zysk pozyskują zwolenników działań wymierzonych przeciwko nieetycznym 
lub szkodliwym społecznie działaniom przedsiębiorstw.

Należy zauważyć, że wiek jest zmienną, z którą wiążą się zjawiska pozytywnie, jak i ne-
gatywnie oddziałujące na uczestnictwo konsumentów w bojkotach. Mając to na uwadze 
oczekuje się, że opisywana relacja będzie przyjmowała postać funkcji rosnącej do wieku, 
w którym konsument posiada już znaczne doświadczenie rynkowe, wykazuje wrażliwość na 
potrzeby innych oraz niesprawiedliwość i aktywnie korzysta z nowoczesnych technologii 
komunikacyjnych. Po przekroczeniu tak zdefiniowanego wieku oczekuje się, że udział kon-
sumentów w bojkotach będzie ulegał zmniejszeniu.

H.3. Relacja między wiekiem a udziałem w bojkotach zmienia swój kierunek wraz z wie-
kiem konsumentów przechodząc z funkcji rosnącej w malejącą.

Kolejna hipoteza dotyczy miejsca zamieszkania konsumentów. Traktując bojkot tylko 
jako działanie prospołeczne trudno jednoznacznie określić w nim rolę miejsca zamieszka-
nia. Istnieją bowiem wyniki badań wskazujące pozytywne, jak i negatywne oddziaływania 
wielkości miejsca, w którym mieszka jednostka na jej aktywność prospołeczną (Bekkers, 
Wiepking 2007). W celu określenia kierunku rozpatrywanej relacji warto rozważyć, jak 
miejsce zamieszkania związane jest z innymi determinantami bojkotu konsumenckiego, ta-
kimi jak dochody, dostęp do sieci Internet czy aktywność w organizacjach obywatelskich. 
W przypadku dochodów, badania budżetów gospodarstw domowych, realizowane przez 
Główny Urząd Statystyczny, pokazują dodatnią zależność między wielkością miejsca za-
mieszkania a wartością dochodu rozporządzalnego przypadającego na osobę (GUS 2014). 
Jeśli chodzi o dostęp do sieci internetowej, to zachodzi podobna zależność jak w przypadku 
dochodów. Raport GUS pt. Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2014 dokładnie poka-
zuje, że w dużych miastach infrastruktura internetowa jest ciągle bardziej rozbudowana niż 
w mniejszych miejscowościach (GUS 2014). Osoby zamieszkujące duże miasta również 
częściej niż inni angażują się w działalność organizacji nienastawionych na zysk (Kinowska 
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2012). Biorąc pod uwagę przeprowadzone rozważania następująca hipoteza badawcza zo-
stała sformułowana.

H.4. Wraz ze wzrostem wielkości miejsca zamieszkania konsumentów rośnie ich udział 
w bojkotach produktów.

Ostatnia hipoteza dotyczy wielkości rodziny. Zastanawiając się nad znaczeniem tej 
zmiennej trzeba zauważyć, że wraz z rosnącą liczbą osób w rodzinie następują zmiany, 
które są ważne w wyjaśnianiu zjawiska bojkotowania produktu. Po pierwsze, zwiększa się 
poziom współdziałania członków rodziny z innymi osobami (Kotlarska-Michalska 2002). 
Włączenie się konsumentów do kampanii polegającej na bojkotowaniu określonej firmy jest 
przykładem współdziałania w słusznej sprawie. Bez przyłączenia się konsumentów do gru-
py osób mających na uwadze określoną sprawę trudno byłoby skłonić firmę do zmiany spo-
sobu postępowania. Dodatkowo, większość badań dotyczących aktywności prospołecznej 
wskazuje również, że wielkość rodziny pozytywnie wpływa na społeczne zaangażowanie jej 
członków (Bekkers, Wiepking 2007).

Z drugiej jednak strony trzeba zauważyć problemy, z którymi borykają się duże rodziny 
w naszym kraju. Wraz z rosnącą liczbą dzieci znacznie pogarsza się sytuacja materialna 
rodziny w Polsce. Dodatkowo, osoby posiadające większą liczbę dzieci cechuje zazwyczaj 
niższy poziom wykształcenia (Kotlarska-Michalska 2002). Biorąc pod uwagę pozytywne, 
jak i negatywne zjawiska związane z liczebnością rodziny oczekuje się, że związek między 
uczestnictwem w bojkocie a wielkością rodziny będzie krzywoliniowy. Dokładnie precyzuje 
to następująca hipoteza badawcza.

H.5. Relacja między wielkością rodziny a udziałem w bojkotach zmienia swój kierunek 
wraz z liczbą osób w rodzinie przechodząc z funkcji rosnącej w malejącą.

Metoda badań

Do weryfikacji postawionych hipotez badawczych wykorzystano dane zebrane podczas 
sześciu edycji Europejskiego Sondażu Społecznego, odbywających się na terenie Polski 
w latach 2000-2012. Badanie prowadzone jest na reprezentatywnych względem popula-
cji generalnej dużych próbach losowych. Nad poprawnością merytoryczną Europejskiego 
Sondażu Społecznego czuwają doświadczeni badacze z poszczególnych państw biorących 
udział w tym projekcie. W Polsce za przebieg badań odpowiada Instytut Filozofii i Socjologii 
Polskiej Akademii Nauk. Dobrze dobrane próby oraz wysoki poziom merytoryczny prowa-
dzonych badań sprawia, że dane gromadzone podczas Europejskiego Sondażu Społecznego 
charakteryzują się wysokim poziomem rzetelności i są często wykorzystywane przez bada-
czy zjawisk życia społecznego.

Dla potrzeb niniejszego badania wykorzystano jedynie dane niezbędne do zoperacjona-
lizowania zmiennych występujących w hipotezach badawczych. Zmienną zależną, opisa-
no na podstawie odpowiedzi respondentów na pytanie: „czy brał Pan (i) udział w bojkocie 
produktu, w ciągu ostatnich 12 miesięcy?”. Odpowiedzi twierdzące zostały zakodowane 
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przez przypisanie im cyfry 1, natomiast odpowiedziom przeczącym przyporządkowano cy-
frę 0. Jeśli chodzi o zmienne niezależne, to poziom wykształcenia został zmierzony przy 
wykorzystaniu Międzynarodowej Standardowej Klasyfikacji Kształcenia opracowanej 
przez UNESCO w 1997 roku. W przyjętej klasyfikacji wyodrębniono 6 kategorii wykształ-
cenia: I etap − wykształcenie podstawowe lub niższe, II etap − wykształcenie podstawowe,  
III etap – wykształcenie średnie łącznie z zawodowym, IV etap − wykształcenie policealne, 
V etap – wykształcenie wyższe (licencjackie, magisterskie, doktoranckie). Opisując miejsce 
zamieszkania respondentów zastosowano trzy kategorie: „wieś”, średnie lub małe miasto” 
oraz „duże miasto”, łącznie z jego przedmieściami. W przypadku wielkości rodziny, brano 
pod uwagę liczbę osób wspólnie zamieszkujących w gospodarstwie domowym.

W polskich edycjach ESS wzięło łącznie udział 10 815 respondentów. Ze względu na 
drobne braki danych ostateczna liczba obserwacji była nieco mniejsza i wyniosła 10 772. 
Wśród przebadanych osób znalazło się 5621 kobiet (52%) oraz 5194 mężczyzn. Przeciętny 
respondent miał 43,99 roku, przy odchyleniu standardowym na poziomie 18,70 roku. 
Połowa respondentów posiadała średnie lub niższe wykształcenie. Pozostali uczestnicy ba-
dań zakończyli edukację co najmniej na poziomie policealnym. Jako miejsce zamieszka-
nia 37,7% respondentów wskazało wieś; w średnim lub małym mieście mieszkało 32,5% 
uczestników badań, natomiast w dużym mieście 25,7%. Najczęściej respondenci pochodzili 
z rodzin liczących 4 osoby, przy czym mediana wyniosła trzy, co oznacza, że połowa rodzin 
respondentów liczyła nie więcej niż trzy osoby.

Wyniki

Przeprowadzona analiza wskazuje, że w bojkotach produktów wzięło udział 526 osób 
z 10 772 respondentów uczestniczących w sześciu edycjach Europejskiego Sondażu 
Społecznego. W ujęciu względnym oznacza to, że około 4,9% wszystkich uczestników ba-
dania dokonało bojkotu co najmniej jednego produktu. Chociaż odsetek ten w porównaniu 
z innymi rozwiniętymi państwami Unii Europejskiej jest niski, to zauważalny jest trend 
wzrostowy. Podczas pierwszej rundy ESS, w 2002 roku odsetek konsumentów bojkotują-
cych produkty wynosił jedynie 3,9%. W kolejnych latach, z wyjątkiem drugiej edycji, wspo-
mniana wartość ulegała systematycznej poprawie, osiągając poziom 6,0% w 2012 roku. 
Chociaż wspomniany wzrost, z punktu widzenia praktycznego, nie stanowi dużej zmiany 
w aktywności prospołecznej konsumentów, to dane statystyczne pokazują, że obserwowane 
zmiany są istotne statystycznie (χ 2( 5, N= 10772) = 12,366; p = 0,031).

Dokonując weryfikacji postawionych hipotez badawczych w pierwszej kolejności po-
równano cechy demograficzne uczestników bojkotów konsumenckich z cechami osób nie-
biorących udziału w takich przedsięwzięciach. W dalszej kolejności zastosowano analizę 
regresji logistycznej do oceny stopnia przydatności wiedzy o zmiennych demograficznych 
w wyjaśnianiu zjawiska bojkotu konsumenckiego.

1  Wyniki uznawano za istotne statystycznie, gdy wielkość prawdopodobieństwa empirycznego (p) była mniejsza niż 0,05.
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Pierwsza z postawionych hipotez badawczych wskazywała, że wśród kobiet będzie 
więcej uczestników bojkotów niż wśród mężczyzn. Takie przypuszczenie nie znajduje 
jednak potwierdzenia w analizowanych danych. Okazuje się bowiem, że to w grupie męż-
czyzn odsetek uczestników bojkotów jest większy niż w grupie kobiet (5,7% wobec 4,1%,  
χ 2 ( 1, N= 10772) = 14,738, p = 0,00).

Weryfikując drugą hipotezę dokonano oszacowania udziału respondentów bojkotujących 
produkty wśród osób o różnym poziomie wykształcenia. Przeprowadzona analiza, zgodnie 
z przypuszczeniami, wykazała, że konsumenci o różnym poziomie wykształcenia w różnym 
stopniu angażują się w bojkoty produktów (χ2(4, N=10772) = 294,12; p=0,00). Wśród osób 
o najniższym poziomie wykształcenia tylko 1% respondentów uczestniczył w bojkotach 
konsumenckich. Podobnie, równie niski poziom uczestników bojkotów występował w gru-
pie osób, która zakończyła edukację na poziomie gimnazjalnym lub podstawowym według 
systemu ośmioklasowego (1,5%). Wśród osób o zawodowym lub średnim wykształceniu 
odsetek uczestników bojkotów wynosił 4,5%. W grupie osób posiadających ponadgimna-
zjalne wykształcenie uczestnicy bojkotów stanowili już 8%. Natomiast, najwyższy odsetek 
uczestników bojkotów, na poziomie 12,1%, odnotowano wśród osób o wyższym wykształ-
ceniu. Przedstawione dane potwierdzają wskazującą, że wraz z rosnącym poziomem wy-
kształcenia zwiększa się odsetek osób uczestniczących w bojkotach (Φ=0,16, p=0,00).

Trzecia hipoteza opisuje związek między wiekiem a udziałem w bojkotach konsumenc-
kich. W celu jej weryfikacji dokonano podziału respondentów ze względu na wiek na trzy 
grupy, a następnie porównano uczestnictwo respondentów z tych grup w bojkotach kon-

Wykres 1
Odsetek uczestników bojkotów w latach 2002-2012 (w %)

Źródło: obliczenia własne.
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Wykres 2
Odsetek uczestników bojkotów wśród osób z różnym wykształceniem (w %)

Źródło: jak w wykresie 1.

Wykres 3
Odsetek uczestników bojkotów w różnych grupach wiekowych (w %)

Źródło: jak w wykresie 1.

handel_wew_1-2016.indd   341 2016-03-24   14:16:35



342 KIM JEST UCZESTNIK BOJKOTU PRODUKTU? ZNACZENIE CECH...

sumenckich. Wymienione grupy zostały wyodrębnione na podstawie średniego wieku +/- 
odchylenie standardowe. W pierwszej grupie znalazły się osoby w wieku od 15 do 24 lat, 
w drugiej − od 25 do 62 lat, zaś trzecią grupę stanowili respondenci w wieku od 63 do 
97 lat. Zgodnie z przypuszczeniami sformułowanymi w hipotezie trzeciej, największy od-
setek respondentów uczestniczących w bojkotach konsumenckich znajdował się w drugiej 
grupie, kształtując się na poziomie 5,9%. Wśród osób młodszych (4,4%), jak i starszych 
(2,1%) udział w bojkotach jako forma sprzeciwu wobec sposobu działania przedsiębiorstw 
był mniej popularny. Zidentyfikowane różnice w rozkładzie uczestników bojkotów konsu-
menckich okazały się również istotne statystycznie (χ 2( 2, N=10772) = 48,775; p = 0,00), co 
pozwala na pozytywne zweryfikowanie hipotezy trzeciej.

Czwarta hipoteza dotyczy związku między miejscem zamieszkania konsumentów a ich 
uczestnictwem w bojkotach produktów. Przeprowadzona analiza, zgodnie z przypuszczenia-
mi, pokazuje, że wraz ze zwiększającą się wielkością miejsca, w którym mieszka konsument 
zwiększa się prawdopodobieństwo wzięcia przez niego udziału w bojkocie (Φ=0,11; p=0,00). 
Wśród osób mieszkających na wsi odsetek konsumentów uczestniczących w bojkotach wy-
nosi jedynie 2,54%. W średnich i małych miastach nieco ponad 4 osoby na sto przyłączają się 
do bojkotów. Natomiast w dużych miastach wspomniana wielkość jest największa i osiąga 
poziom 8,09%. Wymienione wielkości osób uczestniczących w bojkotach różnią się istotnie 
pod względem statystycznym (χ2( 2, N=10772) = 120,231; p=0,00), co pozwala na pozytywne 
zweryfikowanie hipotezy czwartej. Szczegółowe dane na temat udziału konsumentów w boj-
kotach ze względu na miejsce zamieszkania przedstawiono na wykresie 4.

Wykres 4
Odsetek uczestników bojkotów wśród osób z różnym miejscem zamieszkania (w %)

Źródło: jak w wykresie 1.
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W piątej hipotezie oczekiwano nieliniowego związku między wielkością rodziny a udzia-
łem w bojkotach produktów. Przeprowadzone obliczenia, zgodnie z przypuszczeniami, wyka-
zały, że występuje tutaj zależność w kształcie odwróconej litery „U” (por. wykres 5). Okazało 
się, że odsetek konsumentów bojkotujących produkty wzrasta wraz ze zwiększającą się wiel-
kością rodziny do stanu trzech osób (6,1%), by następnie zmniejszać się, osiągając najniższy 
poziom dla rodziny składającej się z siedmiu lub więcej osób (2,47%). Przeprowadzona anali-
za statystyczna potwierdza również, że stwierdzone różnice w rozkładzie osób bojkotujących 
produkty ze względu na wielkość rodziny nie są przypadkowe (χ2(2, N=10772) = 19,289;  
p = 0,007), co pozwala na przyjęcie hipotezy piątej. 

Wykres 5
Odsetek uczestników bojkotów wśród osób żyjących w rodzinach o różnej wielkości (w %)

Źródło: jak w wykresie 1.

Dodatkowo w celu określenia, w jakim stopniu zmienne demograficzne wyjaśniają 
udział konsumentów w bojkotach zastosowano analizę regresji logistycznej. Zmienną za-
leżną, zakodowano w taki sposób, że 1 przyporządkowano udział w bojkocie, natomiast 0 
wskazywało brak takiej aktywności. Zmienne niezależne obejmowały natomiast płeć, wy-
kształcenie, wiek, miejsce zamieszkania oraz wielkość rodziny. W związku z nieliniowymi 
relacjami w przypadku wieku oraz wielkości rodziny wprowadzono do modelu regresji wy-
mienione zmienne do drugiej potęgi.

Dane z tabeli 1 pokazują, że płeć (b=-0,43; p=0,00), wykształcenie (b=0,55; p=0,00) oraz 
miejsce zamieszkania (b=0,46; p= 0,00) istotnie wyjaśniają udział konsumentów w bojko-
towaniu produktów. Jeśli chodzi o znaczenie wieku oraz wielkość rodziny, to osiągnięte 
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wyniki sugerują, że zmienne takie są mało przydatne w wyjaśnianiu zjawiska bojkotu kon-
sumenckiego. 

Tabela 1
Wyniki analizy regresji logistycznej dla zmiennej bojkotowanie produktu  

Zmienna B SE Wald p Exp(B)

Wykształcenie ,545 ,043 159,712 ,000 1,725
Miejsce zamieszkania ,458 ,061 56,350 ,000 1,580
Płeć -,428 ,093 21,314 ,000 ,652
Wiek ,027 ,016 2,993 ,084 1,028
Wiek2 ,000 ,000 4,955 ,026 1,000
Wielkość rodziny ,163 ,125 1,690 ,194 1,177
Wielkość rodziny2 -,022 ,016 2,008 ,157 ,978
Stała -5,711 ,440 168,364 ,000 ,003
Podsumowanie: -2 logarytm wiarygodności = 3814,210 
R-kwadrat Nagelkerkego = 0,102

*p<0,05
Źródło: obliczenia własne.

Podsumowanie

Celem prezentowanych badań było określenie znaczenia zmiennych demograficznych 
w bojkotowaniu produktu. Uzyskane wyniki pokazują, że najwięcej osób wyrażających 
sprzeciw w formie bojkotu jest wśród mężczyzn w średnim wieku, z wyższym wykształ-
ceniem, osiągających wysokie dochody, których rodziny liczą trzy osoby. Oznacza to, że 
wspomniana grupa stwarza największe ryzyko dla przedsiębiorstw. Menadżerowie marke-
tingu kierujący swoją ofertę do wspomnianego segmentu powinni więc brać pod uwagę 
niebezpieczeństwo pojawienia się bojkotu i prowadzić odpowiednią politykę zarządzania 
relacjami z taką grupą konsumentów. Wiedza kto uczestniczy w bojkotach jest również waż-
na dla organizacji nienastawionych na zysk. Kierując kampanię skierowaną do osób częściej 
uczestniczących w bojkotach można uzyskać większą efektywność i pożądaną zmianę w za-
chowaniu przedsiębiorstwa.

Dokonując podsumowania uzyskanych wyników należy również zauważyć, że chociaż 
zaproponowany model regresji jest istotny statystycznie, to wielkość wyjaśnianej przez nie-
go wariancji zmiennej zależnej jest dość niska i wynosi tylko 10% (R-kwadrat Nagelkerkego 
= 0,102). Taki wynik oznacza, że chociaż analizowane zmienne istotnie wyjaśniają udział 
konsumentów w bojkotach przedsiębiorstw, to z pewnością nie są jedynymi, które odgrywa-
ją tutaj ważną rolę. W kolejnych pracach warto podjąć badania nad znaczeniem czynników 
ekonomicznych, psychologicznych oraz socjologicznych w bojkotach konsumenckich. Co 
prawda, wymienione czynniki znajdują w pewnym stopniu odzwierciedlenie w zmiennych 
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demograficznych (np. wielkość rodziny odzwierciedla dochód na osobę oraz zdolność jej 
członków współdziałania), mimo to bezpośrednie badania nad takimi czynnikami są wysoce 
wskazane, aby lepiej zrozumieć zjawisko uczestnictwa konsumentów w bojkotach.
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Who Is the Participant of Product Boycott? Importance of Consumers’ 
Demographic Traits

Summary

An aim of considerations is an attempt to identify the demographic traits of par-
ticipants of consumer boycotts. Implementing such an aim, the author made use of 
a set of data from the European Social Survey. The research was carried out on the 
basis of 10,772 observations. Verification of the made hypotheses was conducted 
by way of application of the difference significance tests. Additionally, in order to 
assess the usefulness of the identified relationships, the author applied the analysis 
of logistic regression. The obtained results indicate that the most people participat-
ing in product boycotts are among middle-aged men, with higher education, living 
in big towns, in the three-member families. Knowledge of the demographic traits 
of the boycott participants may be used both by managers of enterprises facing the 
threat of boycott and by members of NGOs planning the use of boycott to exert 
pressure on the entrepreneurs with unethical conduct. The article is of the research 
nature.

Key words: boycott, consumers, demographic variables, prosocial consumption.

JEL codes: D12, M39, M14

Кем является участник бойкота продукта? Значение 
демографических черт потребителей

Резюме

Цель рассуждений – попытка выявить демографические черты участников 
потребительских бойкотов. Осуществляя такую цель, использовали перечень 
данных из Европейского зондажного социального исследования. Исследова-
ния провели на основе 10.772 наблюдений. Верификацию поставленных ги-
потез провели, используя тесты существенности отличий. Дополнительно для 
оценки пригодности выявленных связей применили анализ логистической 
регрессии. Полученные результаты показывают, что самое большое число 
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лиц, принимающих участие в бойкотах продуктов, находится среди мужчин 
среднего возраста, с высшим образованием, проживающих в крупных горо-
дах, в семьях, состоящих из трех человек. Знания о демографических чертах 
участников бойкотов могут быть использованы как менеджерами предпри-
ятий, поставленных перед угрозой бойкота, так и членами неправительствен-
ных организаций, которые планируют использование бойкота для оказания 
давления на неэтично ведущего себя предпринимателя. Статья имеет иссле-
довательский характер.

Ключевые слова: бойкот, потребители, демографические переменные, про-
социальное потребление.
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