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Homogenizacja i heterogenizacja zachowań konsumenckich 
w społeczeństwie globalnym

Streszczenie

Celem artykułu jest poznanie uwarunkowań kulturowych zachowań konsu-
menckich w społeczeństwie postindustrialnym. Postawiono pytanie: czy we współ-
czesnym globalizującym się społeczeństwie, kultury narodowe mają wpływ na 
decyzje konsumenckie, czy raczej są one już efektem procesów homogenizacji, 
globalizacji kultury? Szukając odpowiedzi na pytanie problemowe dokonano kry-
tycznego przeglądu literatury naukowej z tego zakresu. W toku analiz ustalono, że 
zachowania współczesnego konsumenta są kształtowane przez dwa przeciwstawne 
procesy ‒ homogenizacji, który prowadzi do upodabniania nawyków konsumenc-
kich oraz heterogenizacji pod wpływem specyfiki kultury narodowej.

Znajomość czynników kulturowych, wpływających na zachowania klientów, 
pozwala przedsiębiorstwom skuteczniej wpływać na ich wybory. W artykule doko-
nano przeglądu literatury.

Słowa kluczowe: kultura narodowa, globalizacja, homogenizacja kultury, hetero-
genizacja kultury, zachowania konsumenckie.
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Wstęp

Na rynkach cechujących się wysokim stopniem konkurencji, a takim bez wątpienia jest 
rynek unijny, coraz większe znaczenie w zdobywaniu przewagi konkurencyjnej przez przed-
siębiorstwa odgrywają czynniki pozaekonomiczne, w tym czynniki kulturowe. Ich znajo-
mość pozwala przedsiębiorstwom skuteczniej wpływać na wybory klientów.

Współczesny konsument znajduje się pod wpływem oddziaływania różnych kultur, wy-
twarzanych przez różnej skali społeczeństwa (zbiorowości). Niejednokrotnie, niezgodne 
w swoich treściach kultury, w obrębie których żyje człowiek, nakładają się na siebie i rów-
nocześnie oddziałują na człowieka (presje krzyżujące), stawiając go przed dylematem wy-
boru między niejednokrotnie sprzecznymi wartościami, a nawet systemami wartości. 

Kulturą, która najmocniej kształtowała tożsamość człowieka niemal do końca XX wie-
ku, były kultury narodowe. Wraz z powstaniem społeczeństwa globalnego, człowiek zaczął 
określać siebie w szerszych kategoriach, w związku z czym jego działaniami zaczęły kiero-
wać wartości, wzorce zachowań czy normy charakterystyczne dla tej skali społeczeństwa.

Czy jednak rynek światowy jest rynkiem jednolitym, czy może istnieją w nim różnice 
w stylach konsumpcji między poszczególnymi krajami? Na ile globalne wartości i wzorce 
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konsumpcji, a na ile lokalne (narodowe) konteksty, specyfiki, odmienności i uwarunkowa-
nia mają wpływ na zachowania konsumenckie? 

Szukając odpowiedzi na pytanie problemowe dokonano krytycznego przeglądu literatury 
naukowej z tego zakresu. 

Kultura a zachowania konsumenckie

Kultura to kolektywne zaprogramowanie umysłu, które odróżnia członków jednej grupy 
lub kategorii ludzi od drugiej (Hofstede 2000, s. 40). 

To zaprogramowanie umysłu jest rezultatem interakcji społecznych, zbiorem wyuczo-
nych i przyswajanych w procesie socjalizacji wartości, wzorów zachowań czy norm postę-
powania. Ponieważ każda jednostka przynależy do wielu różnych grup i kategorii społecz-
nych, możemy mówić o warstwach zaprogramowania, które są odpowiednikami różnych 
poziomów kultury, na których proces socjalizacji przebiegał: społeczeństwa globalnego, 
społeczeństwa narodowego, społeczności etnicznych, wyznaniowych, geograficznych czy 
demograficznych (wiek, płeć, pozycja społeczna).

Rodzaje zaprogramowania umysłu w poszczególnych kulturach nie zawsze współgrają 
ze sobą, co prowadzi do konfliktu między poszczególnymi warstwami, do pojawienia się 
presji krzyżujących, wywieranych na człowieka.

Zinternalizowane w procesie socjalizacji wartości i normy, a także wzory eksternalizują 
się w zachowaniach społecznych człowieka, w tym zachowaniach konsumenckich.

Zachowania konsumenckie, to wszelkie działania składające się na przygotowanie decy-
zji o wyborze produktu, jego dokonanie oraz zakup (Woś i in. 2004, s. 15). Są one determi-
nowane przez wiele czynników wewnętrznych (potrzeby, motywy, postrzeganie, postawy), 
ale także zewnętrznych (uwarunkowania ekonomiczne, społeczno-kulturowe, sytuacyjne). 
Zarówno czynniki wewnętrzne, jak i zewnętrzne kształtowane są w trakcie procesu socjali-
zacji przez kultury społeczeństw różnej skali.

Kultura społeczeństwa globalnego

Aby zrozumieć uwarunkowania kulturowe zachowań współczesnego konsumenta, nale-
ży najpierw zrozumieć specyfikę społeczeństwa, w którym funkcjonuje.

Rozwój technologii informacyjnej na niespotykaną dotąd skalę, która umożliwiła wy-
twarzanie, przekształcanie i przekazywanie ogromnej ilości informacji, skutkował budową 
pod koniec XX wieku społeczeństwa informacyjnego (postindustrialnego). Istotą tego spo-
łeczeństwa jest uzależnienie produkcji towarów i usług przede wszystkim od przekazywania 
informacji (Szacka 2003, s. 103).

Rozwój technologii informacyjnej w tym samym czasie przyczyniał się do zintensyfiko-
wania procesów globalizacji, które stanowią istotny atrybut tego społeczeństwa.
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W ujęciu P.H. Dembińskiego, globalizacja to „proces stopniowego kurczenia się czaso-
przestrzeni” (Dembiński 2000, s. 1), zarówno w wymiarze fizycznym, ale także świadomo-
ściowym, co wyraża się w narastającym przekonaniu, że świat stanowi całość (Ziółkowski 
1998, s. 55). 

Procesy globalizacji przyczyniły się zatem do wytworzenia nowego typu społeczeństwa, 
społeczeństwa globalnego. Jak zauważa P. Worsley: „prawie do naszych dni społeczeństwo 
ludzkie nigdy realnie nie istniało” (za: Sztompka 2003, s. 585). Jesteśmy zatem świadkami 
powstawania globalnego społeczeństwa w rozumieniu socjologicznym, tj. społeczeństwa 
ogólnoświatowego połączonego więziami obiektywnymi (tj. wzajemnymi zależnościami 
na płaszczyźnie politycznej, kulturowej, ekonomicznej czy militarnej), oraz subiektywnymi  
(tj. wzajemnej solidarności) (Sztompka 2003, s. 585).

Pojawienie się tej skali społeczeństwa wiąże się z wytwarzaniem kultury, kultury prze-
kraczającej granice tożsamości narodowych, lokalnych. Społeczeństwo tej skali nie jest 
jednak i nie może być społeczeństwem jednolitym zarówno pod względem etnicznym, jak 
i kulturowym. Zdaniem K. Stankiewicza, globalizacja kultury jest „próbą utworzenia jakie-
goś tworu ponad narodami, kultury scalającej świat, ale kultury nie o jednolitym systemie 
wartości, który stworzy ramy odniesienia dla jednostek i umożliwi im tym samym porusza-
nie się w najbliższym otaczającym je świecie” (Stankiewicz 2005, s. 2).

K. Stankiewicz zauważa również, że: „w sferze kultury globalizacja dokonuje się na dwa 
sposoby. Z jednej strony to homogenizacja, zwłaszcza jeśli chodzi o kulturę popularną pro-
mującą te same dla wszystkich wartości, te same wzory konsumpcji, ale również to dywer-
syfikacja, doprowadzająca do wyodrębnienia się i tworzenia nacjonalizmów, poszukiwania 
odrębności, budowania tożsamości” (Stankiewicz 2005, s. 4).

To sugeruje, że procesy zachodzące w globalizującym się społeczeństwie postindu-
strialnym działają w dwóch przeciwstawnych kierunkach. Z jednej strony można zauważyć 
tendencje do ujednolicania pewnych płaszczyzn kultury, z drugiej zaś do podtrzymywania 
i kreowania odrębności subkultur narodowych, istniejących w ramach społeczeństwa glo-
balnego.

Homogenizacji kultury i zachowań konsumenckich

Proces globalizacji prowadzi do homogenizacji kultury. Homogenizacja to proces ujed-
nolicenia kultury, a także dedystancjacji, tj. zacierania różnicy między kulturą wysoką i ni-
ską (Kłoskowska 2001, s. 417). W dziedzinie kultury homogenizacja objęła język, kulturę 
materialną, ale także dziedziny konsumpcji, mody oraz stylu życia.

Proces globalizacji zachodzący na płaszczyźnie kultury, oparty jest na rozszerzaniu za-
chodnich wzorów nowoczesności. Jak pisze P. Sztompka: „De facto dominuje ekspansja 
kultury najbardziej rozwiniętych krajów Zachodu, a zwłaszcza kultury amerykańskiej, gdyż 
o kierunku przepływu kulturowego decyduje siła ekonomiczna” (Sztompka 2003, s. 591). 
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Innymi słowy globalizacja wyraża się w procesie przepływu wartości i wzorców za-
chowań społeczeństw będących centrami kulturowymi (tj. dominujących) do społeczeństw 
peryferycznych (kraje drugiego i trzeciego świata), co zostało określone przez G. Ritzera 
„mcdonaldyzacją społeczeństwa” (Ritzer 1997).

Za wskaźnik przepływu wartości i wzorców konsumpcyjnych można przyjąć kraj po-
chodzenia marek globalnych. Wśród 100 największych marek globalnych, 55% to marki 
amerykańskie, 33% to marki pochodzące z krajów Europy Zachodniej, 10% stanowią mar-
ki azjatyckie, a 2% marki pochodzące z Ameryki Środkowej i południowej (Best Global 
Brands 2013). 

Centra kulturowe przesiąknięte są duchem kapitalizmu, który rozszerza się, dzięki pro-
cesom globalizacji, na inne części świata. Istotę kultury kapitalizmu ujmuje R.H. Robbins 
pisząc: „Kultura kapitalizmu koncentruje się na pobudzaniu produkcji i sprzedaży towarów” 
(Robbins 2006, s. 17). Jej istotą zatem jest pobudzanie kapitalistów do akumulacji zysków, 
pracowników do akumulacji zarobków, a konsumentów do akumulacji dóbr. 

Idee kapitalizmu przenikają całe życie społeczne nowoczesnej formacji i kształtują jego 
specyfikę. Obrazuje to P. Sztompka pisząc: „Wystarczy wyjść na ulice nowoczesnego miasta 
i zastanowić się, co ludzie robią najczęściej. Nie ulega wątpliwości, że dwie rzeczy: pracują 
i kupują. Po drodze jeszcze zachodzą do banków, biur maklerskich, kantorów. Większość ich 
życia upływa w kręgu ekonomii, na produkcji i konsumpcji. Wątkiem głównym – przedmio-
tem aspiracji, tematem konwersacji, obiektem interakcji i transakcji – są towary i pieniądze. 
A wartość jednostki często mierzy się tym, jaką ilość dóbr i pieniędzy zdoła zgromadzić, 
zanim umrze” (Sztompka 2003, s. 564).

Jeszcze bardziej radykalne silniejsze stanowisko w tej kwestii zajmuje R. Podgórski, 
który zauważa, że konsumpcja staje się dla współczesnego człowieka wartością autotelicz-
ną, wartością sakralną. Pisze on: „Skoro ekonomia jest axis mundi nowoczesnego świata, 
to można stwierdzić, że konsumpcja może funkcjonować jako uświęcona, wręcz sakral-
na wartość zglobalizowanych społeczeństw” (Podgórski 2010, s. 1). Poparcie dla swojego 
przekonania znajduje w tezie stawianej przez G. Le Bon: „Człowiek jest religijny nie tylko 
wtedy, kiedy żywi uwielbienie dla jakiegoś bóstwa, ale także wtedy, kiedy wszystkie zasoby 
umysłu, całą swą wolę i cały fanatyczny zapał oddaje w służbę sprawy lub i istoty, które 
stały się celem i drogowskazem jego uczuć” (Le Bon 2004, s. 38).

Konsumpcja, przenikająca wszystkie sfery życia człowieka, jest dziś nie tylko środkiem 
zaspokojenia podstawowych potrzeb, np. fizjologicznych czy bezpieczeństwa, ale stała się 
także sposobem określania i podkreślania swojej pozycji społecznej, jak również środkiem 
samorealizacji czy elementem stylu życia.

Globalizacja konsumpcji, przyczyniła się do stworzenia globalnej kultury konsumpcji, 
przez rozszerzenie się podobnych wzorców konsumpcji (Patrzałek 2004, s. 34). Homogenizacja 
konsumpcji wywołała jej detradycjonalizację, która polega na zmniejszeniu roli lokalnych, 
rodzinnych tradycji i obyczajów w zachowaniach konsumenckich. To spowodowało zanika-
nie folkloru ludowego i upowszechnianie się miejskiego stylu życia, zwanego urbanizacją 
konsumpcji (Bauman 2000, s. 59).
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Masowa konsumpcja doprowadziła współcześnie w wielu krajach do konsumpcji nad-
miernej, przekraczającej granice racjonalnych wyborów (Patrzałek 2004, s. 35). Wskaźnikiem 
nadmiernej konsumpcji może być choćby ilość marnowanej żywności na świecie. Z danych 
Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa wynika, że 1/3 żywności 
na świecie jest marnowana (Save Food … 2013).

Konsumpcja jest jedną z sił napędzających globalizację, a także wynikiem globalizacji 
kultury, czyli upodabniania się wartości, stylów życia, zwyczajów itd. Konsumpcja jest atry-
butem globalnej wioski (Bartosik-Purgat 2013, s. 34). 

Homogenizacja w świecie konsumpcji to zjawisko upodabniania się i przenikania wzo-
rów konsumpcji w sferze ponadnarodowej. Wyraża się ono w tendencji do nadmiernej, nie-
racjonalnej konsumpcji, upowszechnieniu się kultury popularnej, szerzącej amerykańskie 
wzorce zachowań, kupowaniu produktów marek globalnych, wirtualizacji konsumpcji.

Heterogenizacja kultury i zachowań konsumenckich

Przeciwieństwem homogenizacji jest heterogenizacja kultury, czyli proces różnicowania 
postaw, wartości wzorców zachowań.

W globalizującym się świecie, kultury lokalne tylko powierzchownie upodabniają się do 
kultur Zachodu. Przyczyną tego jest fakt, że globalizacja nie jest w stanie zbudować tożsa-
mości człowieka. Proces unifikacji zachodzi jedynie na płaszczyźnie stylu życia człowieka, 
nie wnika w jego system wartości. W.J. Burszta uważa, że: „w przeciwieństwie do kultur 
etnicznych i narodowych, które są jednostkowe, czasowo ograniczone i wyraziste oraz od-
wołują się do wspólnych całej grupie uczuć, wartości, wspomnień, poczucia historycznej 
tożsamości i wspólnego przeznaczenia – globalna i kosmopolityczna kultura nie jest w sta-
nie odnieść się do żadnej historycznej tożsamości (…) jest wyzuta ze wspomnień (…) oraz 
nie odpowiada na żadne życiowe potrzeby, nie kreuje żadnej tożsamości” (Burszta 1998,  
s. 183).

Dlatego procesy homogenizacji (konwergencji) zauważane mogą być w warstwie po-
wierzchownej, tj. stylu życia, ale wartości nabyte w kulturze narodowej, stanowią priorytet 
w życiu człowieka (Bartosik-Purgat 2011, s. 38).

Kultura narodowa to zespół „dzieł artystycznych, wiedzy, norm i zasad, których znajo-
mość uważa się za obowiązującą członków zbiorowości narodowej która jest wpajana no-
wym pokoleniom w procesie kulturalizacji, czyli wprowadzania w narodową kulturę przez 
tradycję rodzinną, środowisko i specjalne instytucje oświatowe” (Kłoskowska 1991, s. 53).

Kultury narodowe różnią się między sobą. G. Hofstede (2000) dokonuje typologizacji 
kultur narodowych, opisując je na czterech podstawowych wymiarach: dystansu władzy  
(od małego do dużego); kolektywizmu i indywidualizmu; kobiecości i męskości; unikania 
niepewności (od słabej do silnej).

Również P. Sztompka ukazuje zróżnicowanie kultur narodowych, wyróżniając kultu-
ry realnego socjalizmu i kultury demokratyczne, rynkowe. Według niego, kulturę realne-
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go socjalizmu charakteryzują takie wartości, jak: kolektywizm, egalitaryzm, przeciętność 
i bezpieczeństwo, zewnątrz sterowność, opiekuńczość czy zanurzenie w przeszłości; cechą 
kultur demokratycznych jest zaś indywidualizm, merytokracja, sukces, ryzyko, wewnątrz-
sterowność, życie na własny rachunek, własna odpowiedzialność czy orientacja na przy-
szłość (Sztompka 2003, s. 279).

Różne wartości, wzorce zachowań, normy postępowania, zamknięte są w specyfice po-
szczególnych kultur, odgrywają ważną rolę w kształtowaniu się świadomości i zachowań 
konsumenckich.

Wyrazem tego przywiązania jest swoisty patriotyzm konsumencki, wyrażający się w po-
stawie doceniania i kupowania produktów krajowych. Etnocentryzm to przekonanie, że 
społeczeństwo, z którego wywodzi się obserwator zajmuje centralne, „środkowe”, a więc 
zawsze uprzywilejowane miejsce w świecie, a inne społeczeństwa i kultury leżą na rubie-
żach „naszego świata”, towarzyszy ludzkiej świadomości od zarania dziejów. Jak zauważa 
W. Burszta, etnocentryzm jest głównym wyznacznikiem samowartościowania grup społecz-
nych i podstawą ich samoidentyfikacji (Burszta 1998, s. 15).

P.B. Smith i M.H. Bond zauważyli, że w krajach rozwiniętych pojawił się trend pod-
kreślania swojej kulturowej unikatowości, odrębności i oryginalności, co prowadzi do 
wzrostu zainteresowania produktami lokalnymi. Przeciwny trend można zauważyć w spo-
łeczeństwach słabiej zaawansowanych w rozwoju, które chętnie przejmują cechy kultur za-
chodnich, upodabniając do nich swój styl życia, zachowania konsumenckie, a nawet normy 
i wartości. Można zatem stwierdzić, że istnieje pewna odwrotna zależność między stopniem 
rozwoju gospodarczego kultury a jej poziomem homogenizacji. Co więcej, kraje podobne 
ekonomicznie niekoniecznie sprzyjają podobnym wzorcom konsumpcji jednostek w nich 
zamieszkujących (Bartosik-Purgat, s. 39-40). Tę tendencję potwierdzają badania przeprowa-
dzone przez Eurobarometr. Wskazują one, że narody bogate, o kulturze demokratycznej, są 
znacznie częściej w stanie płacić za produkty krajowe niż społeczeństwa narodowe uboższe, 
o postsocjalistycznej kulturze (International Trade… 2010).

Zjawisko etnocentryzmu konsumenckiego polega na przekonaniu członków wspólnoty 
narodowej o powinności i moralnym obowiązku kupowania artykułów pochodzenia kra-
jowego, czy to ze względu na konieczność wspierania rodzimej produkcji i usług, czy też 
z powodu przekonania o wyższej jakości produktów krajowych w porównaniu z produk-
tami zagranicznymi (Figiel 2004). Konsument etnocentryczny postrzega kraj pochodzenia 
jako znaczącą cechę produktu, aktywnie poszukuje informacji na temat miejsca produkcji. 
Decyzje klienta etnocentrycznego niejednokrotnie oparte są nie tyle na racjonalności instru-
mentalnej, ile na emocjach czy nawet poczuciu powinności moralnej.

Podsumowanie

Zachowania konsumenta są zatem z jednej strony kształtowane przez procesy homo-
genizacji kultury, które są efektem światowych tendencji globalizacyjnych i ujednolicania 
wzorów konsumpcji, z drugiej zaś heterogenizacji, wynikającej z różnic cywilizacyjnych, 
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a zwłaszcza ze zróżnicowania kultur narodowych, kształtujących odmienne trendy i style 
konsumpcji. 

Homogenizacja i heterogenizacja kultury to dwa odmienne procesy, prowadzące do 
ukształtowania odmiennych trendów w konsumpcji. Jednak trendy te we współczesnym 
świecie przenikają się, tworząc swoisty kompromis w postaci globalno-lokalnych hybryd 
konsumpcji, glokalizacji (Kuciński 2011). Praktycznym przejawem glokalizacji jest z jednej 
strony akceptacja globalnego produktu i przystosowanie go do lokalnych systemów wartości 
i lokalnych sposobów użytkowania, z drugiej zaś wypromowanie lokalnych marek na rynku 
międzynarodowym i ich globalna konsumpcja.

Wydaje się również, że zachowania konsumenckie motywowane różnicami kultur naro-
dowych są środkiem podkreślającym własną tożsamość i wyrazem nowoczesnego patrio-
tyzmu. Ulegając tendencjom globalnym, które z jednej strony poszerzają ofertę produktów 
i usług na rynku, z drugiej zaś standaryzują ją, konsument podkreśla swoją pozycję społecz-
ną, swój status. 
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Homogenisation and Heterogenisation of Consumer Behaviours  
in the Global Society

Summary

An aim of the article is to learn cultural determinants of consumer behaviours in 
the post-industrial society. The author asked the question: Do in the contemporary, 
globalising society national cultures affect consumer decisions or rather they are an 
effect of processes of homogenisation and globalisation of culture? Seeking for an 
answer to the problem question, she critically reviewed the academic literature in 
this area. In the course of analyses, the author fixed that contemporary consumer’s 
behaviours were shaped by the two opposite processes ‒ homogenisation, which 
leads to simulation of consumer’s habits, and heterogenisation under the influence 
of the national culture specificity.

Knowledge of the cultural factors affecting customers’ behaviours allows en-
terprises to more efficiently influence their choices. In the article, the author made  
a review of the literature.

Key words: national culture, globalisation, culture homogenisation, culture hetero-
genisation, consumer behaviours.

JEL codes: Z13

Гомогенизация и гетерогенизация поведения потребителей  
в глобальном обществе

Резюме

Цель статьи – узнать культурные обусловленности потребительского по-
ведения в постиндустриальном обществе. Автор поставила вопрос: Оказыва-
ют ли национальные культуры в современном глобализирующемся обществе 
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влияние на потребительские решения, или же они скорее всего – уже эффект 
процессов гомогенизации и глобализации культуры? В поиске ответа на про-
блемный вопрос провели критический обзор научной литературы в этой обла-
сти. По ходу анализов определили, что поведение современного потребителя 
формируется двумя противопоставленными процессами ‒ гомогенизацией, 
которая ведет к уподоблению потребительских навыков, и гетерогенизацией 
под влиянием специфики национальной культуры.

Знание культурных факторов, влияющих на поведение клиентов, позво-
ляет предприятиям более эффекивно влиять на их выборы. В статье провели 
обзор литературы.

Ключевые слова: национальная культура, глобализация, гомогенизация 
культуры, гетерогенизация культуры, потребительское поведение.
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