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Style konsumpcji
jako przejaw zró˝nicowania poziomu ˝ycia

Wprowadzenie
Wspó∏czesny system spo∏eczno-gospodarczy charakteryzujà olbrzymie kontrasty materialne. Wià˝à si´ one g∏ównie z pog∏´bieniem przepaÊci dochodowej mi´dzy spo∏eczeƒstwami najbogatszymi i najubo˝szymi [Sustainable..., 2004,
s. 5-21], [Kie∏czewski, 2004, s. 218]. RównoczeÊnie w krajach wysoko i Êrednio rozwini´tych pojawiajà si´ nowe rodzaje ró˝nic w poziomie ˝ycia. Odnoszà si´ one nie tyle wobec dost´pu do dóbr i us∏ug w ogóle, ile wobec ró˝nic
w dost´pie do wybranych kategorii dóbr i us∏ug. Wynika to z faktu, ˝e charakterystycznà cechà wspó∏czesnych procesów konsumpcji jest dywersyfikacja
zachowaƒ konsumenckich, której przejawy mo˝na sklasyfikowaç nast´pujàco:
– wzrost ambiwalencji w stosunku jednostek do pracy jako êród∏a dochodów
konsumentów; coraz cz´Êciej konsumenci rezygnujà ze wzrostu konsumpcji materialnej w celu ograniczenia czasu pracy i poprawy bud˝etu czasu
wolnego, lecz równie˝ coraz cz´Êciej dochodzi do radykalnego zaanga˝owania w wykonywanie pracy a˝ do ujawniania si´ zjawisk patologicznych
(pracoholizmu),
– wzrost tendencji do homogenizacji i heterogenizacji konsumpcji,
– wzrost sprzecznoÊci mi´dzy demokratyzacjà a elitaryzacjà konsumpcji,
– wzrost sprzecznoÊci mi´dzy ekologizacjà a technicyzacjà konsumpcji.
Celem artyku∏u jest wskazanie, ˝e ró˝nice w sferze spo˝ycia nie tylko odzwierciedlajà zró˝nicowanie zachowaƒ konsumentów, lecz równie˝ przyczyniajà si´ do tworzenia nowej jakoÊci stratyfikacji spo∏ecznej. Sprawiajà, ˝e wyodr´bniajà si´ nowe formy kontrastów i nierównoÊci ekonomicznych.
Zró˝nicowanie poziomu ˝ycia nabiera cech zró˝nicowania jakoÊciowego. Nak∏ada si´ ono na „tradycyjny” problem ubóstwa. Zjawisko to ma znaczenie
teoretyczne i aplikacyjne. Wydaje si´ ono interesujàcà przes∏ankà rozwoju badaƒ ekonomicznych w kontekÊcie poszukiwania nowych kategorii mierników
poziomu ˝ycia uwzgl´dniajàcych jakoÊciowe ró˝nice poziomu ˝ycia spo∏eczeƒstwa. Stwarza wyzwania wobec polityki spo∏ecznej i gospodarczej.
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Ewolucja zwiàzków mi´dzy konsumpcjà a pracà
Pog∏´bianie si´ ró˝nic w stylach ˝ycia i poziomie konsumpcji jest mi´dzy
innymi funkcjà zmian, jakie dokonujà si´ na rynku pracy. Powodujà one wzrost
ambiwalencji w stosunku konsumentów do pracy.
W relacji mi´dzy pracà a konsumpcjà mo˝na wymieniç co najmniej trzy
rodzaje postaw:
– traktowanie pracy jako Êrodka zapewniajàcego konsumpcj´,
– traktowanie pracy jako pierwszej potrzeby, wyprzedzajàcej sfer´ konsumpcji; wzgl´dnie postrzeganie pracy jako formy konsumpcji,
– zainteresowanie wy∏àcznie konsumpcjà bez wykonywania pracy.
Formu∏uje si´ poglàd, ˝e w wymienionym kontekÊcie proporcja mi´dzy poszczególnymi grupami konsumentów kszta∏tuje si´ nast´pujàco:
– oko∏o 80% spoÊród czynnych zawodowo stanowià pracujàcy i zarabiajàcy
na ˝ycie; g∏ównym motywem ich pracy jest zabezpieczenie Êrodków na cele konsumpcyjne,
– 8-11% stanowià ludzie, dla których praca jest pierwszà potrzebà ˝ycia; sà
to pracownicy wysoko uzdolnieni, którzy konsumpcj´ traktujà jako swoiste
„paliwo”, ale cz´sto osiàgajà wysoki standard ˝ycia,
– 6-7% stanowià ludzie, którzy z przyczyn obiektywnych (niezdolnoÊç do
pracy) lub subiektywnych (niech´ç do pracy) nie podejmujà pracy; ich
podstawowa konsumpcja jest uboga, a dodatkowa konsumpcja w wielu przypadkach szkodliwa dla zdrowia (alkohol, narkotyki i papierosy),
– 2-6% stanowià inni [Jastrz´bska-Smolaga, 2000, s. 37-38].
Zjawiska na rynku pracy, dostrzegalne poczàwszy od dekady lat dziewi´çdziesiàtych, przyczyniajà si´ równoczeÊnie do rozszerzenia grupy pracujàcych,
którzy traktujà prac´ jak pierwszà potrzeb´ oraz grupy osób, które w wyniku
Êwiadomego wyboru ˝yciowego lub ze wzgl´du na trudnoÊci na rynku pracy
majà dost´p do konsumpcji bez wykonywania pracy. Oba zjawiska sà konsekwencjà dokonujàcych si´ zmian w gospodarce. Globalizacja oraz innowacje
techniczne sà powodem kurczenia si´ popytu na prac´. Zwracajà na to uwag´ M. Carley i P. Spapens: wy∏aniajàca si´ obecnie gospodarka oparta na wiedzy zapewni dobrze op∏acane miejsca pracy ma∏ej elicie naukowców, przedstawicieli wolnych zawodów, liderom biznesu i dostarczycielom rozrywki, w tym
wybitnym sportowcom, natomiast coraz ich mniej masom pracowniczym [Carley, Spapens, 2001, s. 211]. Poda˝ stanowisk pracy, zw∏aszcza robotniczych,
gwa∏townie spada g∏ównie ze wzgl´du na automatyzacj´ produkcji. Zmniejsza
si´ wi´c popyt na prac´. Stwarza to wymagania wobec poda˝y pracy. Wià˝e
si´ z koniecznoÊcià wzrostu jej jakoÊci, gdy˝ poszukiwana jest przede wszystkim wysoko wykwalifikowana si∏a robocza zdolna do elastycznego reagowania na zmiany na rynku pracy (zmiany kierunku kwalifikacji). Konieczna okazuje si´ ustawiczna edukacja, gotowoÊç pracownika do rozszerzenia lub zmiany
profilu kwalifikacji, a tak˝e gotowoÊç na korzystanie z elastycznych form zatrudnienia (przyk∏adowo wykonywania pracy w ramach umowy-zlecenia itp.).
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To powoduje pojawienie si´ zjawiska okreÊlanego jako prosumpcja [Bywalec,
Rudnicki, 2002, s. 146-148]. Polega ono na przemieszaniu czasu pracy i czasu konsumpcji, a tym samym zacieraniu si´ granicy mi´dzy czasem pracy a czasem wolnym (zaniku antynomii mi´dzy nimi): w przysz∏oÊci praca zawodowa
coraz rzadziej b´dzie pracà sta∏à, przekszta∏ci si´ w okresowà, doraênà prac´ na
zlecenie. B´dzie ona mog∏a byç w wielu sytuacjach przenoszona do domu, a wi´c
wykonywana w dowolnym czasie i przeplatana z konsumpcjà (…). Podstawowà
formà organizacyjnà takiej w∏aÊnie pracy – twórczoÊci stanie si´ tak zwane samozatrudnienie [Bywalec, Rudnicki, 2003, s. 147], które jest ju˝ powszechnie
znanym zjawiskiem na rynku pracy. Przyk∏adowo udzia∏ samozatrudnionych
na rynku pracy Unii Europejskiej ju˝ w 1999 roku wynosi∏ 14,4% (dla porównania w 1991 roku by∏o to 11% ogó∏u pracowników). We W∏oszech i Portugalii w roku 2002 samozatrudnieni stanowili ponad jednà czwartà ogó∏u zatrudnionych [Eurostat, 2003]. Jest to znaczàca tendencja wzrostowa.
W kontekÊcie rozwoju prosumpcji formu∏uje si´ opinie, ˝e w nowym stuleciu zniknà praca i czas wolny jako takie. Po pierwsze dlatego, ˝e nie b´dzie ju˝
miejsca przeznaczonego wy∏àcznie do pracy, odpoczynku, nauki czy sp´dzania
czasu z rodzinà. B´dziemy mogli pracowaç wsz´dzie i w dowolnym czasie odpoczywaç (...) Praca stanie si´ czasem wolnym, gdy zacznie nabieraç niektórych jego wartoÊci, jak przyjemnoÊç, odpoczynek, kreatywnoÊç. Czas wolny stanie si´
zaÊ pracà, gdy zostanie kupiony, zdobyty lub przypadnie nam w nagrod´ [Bywalec, Rudnicki, 2002, s. 136 i 147].
Wzrostowi jakoÊci poda˝y pracy towarzyszy jej ograniczenie, które ma
dwie przyczyny. Pierwszà jest wzrost liczby ludzi w wieku poprodukcyjnym
wynikajàcy z procesu starzenia si´ spo∏eczeƒstw w krajach wysoko rozwini´tych i gwa∏townego spadku w tych krajach przyrostu demograficznego. Druga przyczyna ma charakter spo∏eczny. Pog∏´biajà si´ procesy marginalizacji
spo∏ecznej i zwi´ksza si´ liczba osób starajàcych si´ utrzymywaç akceptowalny poziom konsumpcji bez wykonywania pracy lub przy wykonywaniu jej na
minimalnà skal´. Osoby te dà˝à do utrzymywania si´ bàdê z zasi∏ków, co zw∏aszcza w wielu krajach europejskich umo˝liwia polityka spo∏eczna, bàdê do podejmowania pracy w ograniczonym wymiarze bez ambicji kariery zawodowej
przy zachowaniu akceptowalnego poziomu zaspokojenia potrzeb. Zjawisko to
by∏o w latach dziewi´çdziesiàtych charakterystyczne dla spo∏eczeƒstwa amerykaƒskiego. By∏ to moment wchodzenia na rynek pracy tak zwanej „generacji X”. W tym okresie dosz∏o do bardzo radykalnego zró˝nicowania postaw
pracowniczych (tablica 1).
Generacj´ „X” charakteryzowa∏ wysoki poziom ambiwalencji wobec wartoÊci pracy. Decyzje dotyczàce kariery zawodowej i prowadzonego stylu ˝ycia
by∏y bardzo zró˝nicowane i racjonalne: wysokie by∏y oczekiwania wobec pracy, dostrzegano Êcis∏y zwiàzek mi´dzy pracà a samorealizacjà jednostki, unikano pracy w warunkach ucià˝liwoÊci dla zdrowia oraz frustracji zwiàzanej
z wykonywaniem pracy wymagajàcej szczególnej odpowiedzialnoÊci. Zjawisko
to mo˝na okreÊliç jako racjonalizacj´ poda˝y pracy. W USA przyczynia∏o si´
ono do obni˝enia poda˝y pracy. Warto dodaç, ˝e wymieniony amerykaƒski przy-
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k∏ad ma charakter bardziej uniwersalny. Zachowania charakterystyczne dla
generacji „X” sà dostrzegalne obecnie w Polsce. W dyskusji o perspektywach
zatrudnienia m∏odego pokolenia (okreÊlajàcego samo siebie jako „generacja
Nic”) wskazuje si´ na tendencj´ do wycofywania si´ tej grupy ludzi z aktywnego ˝ycia spo∏ecznego (choçby aktywnoÊci politycznej) i negacji systemu wartoÊci
wspó∏czesnego spo∏eczeƒstwa konsumpcyjnego polegajàcego na dà˝eniu do nieograniczonego wzrostu konsumpcji materialnej [Marecki, Sowa, 2003].
Tablica 1
Stosunek m∏odzie˝y amerykaƒskiej do kariery zawodowej u progu XXI wieku
w uj´ciu Davida Couplanda
Typ zachowania
Mcpracownik

Charakterystyka
Osoba decydujàca si´ na prac´ niskop∏atnà, ma∏o presti˝owà i pozbawionà
mo˝liwoÊci awansu; osoba taka uwa˝a, ˝e jest to wystarczajàca alternatywa
kariery zawodowej, dostarczajàca wiele czasu wolnego kosztem obni˝enia
dochodów
Biedna z∏ota m∏odzie˝ Grupa spo∏eczna oddajàca si´ nieustannym podró˝om kosztem sta∏ej pracy
lub sta∏ego miejsca zamieszkania
Schodzàcy na lepszà Osoby rezygnujàce z jednej pracy na korzyÊç innej, gorzej p∏atnej, ale dajàcej
krzywà
lepsze perspektywy samorealizacji
Migracja z chorego
Unikanie pracy w z∏ych warunkach bhp
budynku
Ucieczka za burt´
Pracoholizm b´dàcy formà ucieczki przed obawami o przysz∏oÊç
Sukcesofobia
Obawa przed sukcesem zawodowym jako zagro˝eniem potrzeb duchowych
Antyurlop
Praca podj´ta wy∏àcznie w celu pozostania w niej tylko przez okreÊlony czas
w celu zebrania dostatecznych funduszy na inne zaj´cie
Barwy Ziemi
Osoby dà˝àce do podejmowania pracy wy∏àcznie w proekologicznych formach
produkcji
Ma∏e jest pi´kne
Pogodzenie si´ z perspektywami malejàcego dobrobytu materialnego;
poszukiwanie pracy zaspokajajàcej potrzeb´ samorealizacji
Niedoszli yuppie
Osoby próbujàce kontynuowaç styl ˝ycia tradycyjnej klasy Êredniej:
sà sfrustrowani i zad∏u˝eni, cz´sto majà problemy z alkoholem i narkotykami
Minimalizm
Odrzucenie kariery zawodowej i dóbr materialnych na dowód wy˝szoÊci
ostentacyjny
moralnej danej osoby
Zawodowe
Przyj´cie pracy znacznie poni˝ej poziomu umiej´tnoÊci i wykszta∏cenia w celu
nawiedzenie ubogich unikni´cia odpowiedzialnoÊci wieku doros∏ego lub ewentualnych niepowodzeƒ
w zawodzie
Do˝ywotni w´drowiec Osoba nieustannie zmieniajàca prac´ i miejsce zamieszkania

èród∏o: opracowanie w∏asne na podstawie [Coupland, 1997]

Innym przejawem racjonalizacji poda˝y pracy jest rozwój trzeciego sektora
zatrudnienia (wolontariatu), czyli zatrudnienia podejmowanego ze wzgl´dów
idealistycznych – ch´ci samorealizacji, respektowania etyki spo∏ecznej, altruizmu itp. Oparta na pracy wolontariuszy dzia∏alnoÊç koÊcio∏ów, organizacji
pozarzàdowych czy te˝ grup artystycznych przyczynia si´ do wzrostu solidarnoÊci spo∏ecznej. Jest to te˝ praca w szczególny sposób u˝yteczna spo∏ecznie,
gdy˝ jest to aktywnoÊç w takich dziedzinach, jak ochrona Êrodowiska, ochrona praw konsumentów, pomoc spo∏eczna [Rifkin, 2003, s. 144-146].
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Dokonujàce si´ w opisany wy˝ej sposób równoleg∏e kurczenie si´ popytu
i poda˝y pracy przyczynia si´ do pogarszania relacji mi´dzy pracujàcymi
a niezatrudnionymi oraz pog∏´biania si´ bezrobocia. Zdaniem autora sprawi
to, ˝e b´dzie narastaç problem nadmiernego zró˝nicowania poziomu ˝ycia,
a coraz wi´ksza liczba osób pozbawionych satysfakcjonujàcego zatrudnienia
b´dzie ulegaç procesom marginalizacji spo∏ecznej i pauperyzacji. Mo˝e to w wielu krajach doprowadziç do bardzo znacznego zró˝nicowania dochodów i kryzysu polityki spo∏ecznej ze wzgl´du na ryzyko gwa∏townego wzrostu wydatków socjalnych. Wymienione zjawiska Êwiadczà te˝ o tym, ˝e spo∏eczeƒstwa
tych krajów wyzwalajà si´ z tradycyjnie rozumianego konsumpcjonizmu polegajàcego na uto˝samianiu wzrostu standardu materialnego ˝ycia ze wzrostem
jakoÊci ˝ycia. Zw∏aszcza postawy zwiàzane z wycofywaniem si´ z aktywnego
˝ycia zawodowego kosztem ograniczenia poziomu konsumpcji materialnej mo˝na interpretowaç jako przejaw odr´bnego traktowania zagadnieƒ standardu
i jakoÊci ˝ycia.

Homogenizacja i heterogenizacja konsumpcji
Kolejnym przejawem ambiwalencji w zachowaniach konsumentów jest równoczesne narastanie sk∏onnoÊci do homo- i heterogenizacji konsumpcji.
Homogenizacja, czyli unifikacja zachowaƒ konsumenckich wynika g∏ównie
z tworzenia si´ globalnej kultury konsumpcji, której towarzyszy detradycjonalizacja zachowaƒ konsumenckich.
Powstawaniu globalnej kultury konsumpcji sprzyja rozwój telewizji satelitarnej, sieci komputerowych i Internetu, standardyzacja dóbr i us∏ug, ∏atwoÊç
przemieszczania si´, ekspansja mi´dzynarodowych sieci handlowych, globalizacja mediów i reklamy, ujednolicanie si´ preferencji konsumentów w skali
mi´dzynarodowej (przyk∏adowo wyst´powanie popytu na podobne produkty
typu high-tech: komórki, laptopy itp.), powstawanie gigantycznych struktur dystrybucyjnych, unifikacja ofert centrów handlowych [Kie∏czewski, 2004, s. 207-209]. Za najwa˝niejszy czynnik rozwoju homogenicznej konsumpcji uwa˝any
jest sposób funkcjonowania hipermarketów i sklepów dyskontowych [Stru˝ycki, 2000, s. 34-38]. Oferujà one standardowe produkty po bardzo niskich cenach, co czyni je atrakcyjnymi dla konsumentów. Zró˝nicowanie oferty tych
sklepów na ca∏ym Êwiecie jest bardzo ograniczone i zazwyczaj sprowadza si´
do podstawowych produktów ˝ywnoÊciowych. Powoduje to, ˝e zachowania konsumentów upodabniajà si´.
Oddzia∏ywanie efektu pokazowego w skali mi´dzynarodowej prowadzi do
szybkiej detradycjonalizacji zachowaƒ konsumenckich, która równie˝ przyczynia si´ do nasilenia homogenizacji konsumpcji. Najbardziej drastycznie procesy te przebiegajà w krajach rozwijajàcych si´. Tak o nich pisze afrykaƒski
autor Wole Soyinka w powieÊci przedstawiajàcej ˝ycie spo∏ecznoÊci tego kontynentu i jej wyobra˝enia o nowoczesnoÊci: droga bita przebiegnie t´dy i przyniesie nam zwyczaje miejskie. Kupimy wszystkim kobietom patelnie z alumi-
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nium, bo wyroby garncarskie sà prymitywne i antyhigieniczne. Ka˝dy m´˝czyzna
b´dzie mia∏ prawo tylko do jednej kobiety (...). Spalimy las, zetniemy drzewa, potem b´dziemy piel´gnowaç park publiczny dla zakochanych. Codziennie b´dziemy
drukowaç gazety ze zdj´ciami pon´tnych dziewczàt. Musimy przestaç piç napój
palmowy i wziàç si´ za picie herbaty z cukrem i mlekiem [cyt. za: K. Krzysztofek, 1991, s. 88].
Zarazem homogenizacji towarzyszà procesy przeciwstawne polegajàce na
heterogenizacji konsumpcji, czyli tendencji do ró˝nicowania postaw konsumenckich. Sprzyjajà jej:
– rozwój ÊwiadomoÊci postmodernistycznej,
– narastanie postaw etnocentrycznych,
– rozwój tak zwanej glokalizacji (kreolizacji) konsumpcji.
Wzrost zainteresowania konsumpcjà ró˝norodnà stanowi efekt rozwoju
wÊród konsumentów ÊwiadomoÊci postmodernistycznej. OkreÊlenia postmodernizm mo˝na u˝ywaç w dwóch znaczeniach: pierwszym jest nazwa nurtu
filozoficznego zapoczàtkowanego w XX wieku przez J. Derrid´ oraz J.F. Lyotarda; drugim jest okreÊlenie pewnego typu ÊwiadomoÊci wywodzàcego si´ z refleksji postmodernistycznej. Wià˝e si´ on z:
– przywiàzaniem do indywidualizmu: brak uniwersalnych punktów odniesienia, jednolitej ideologii, wspó∏istniejà tradycyjne i nowoczesne style ˝ycia;
tradycja europejska nak∏ada si´ na tradycje egzotyczne, we wzornictwie
przemys∏owym ∏àczy si´ elementy tradycji ró˝nych kultur cz´sto celowo
tworzàc wra˝enie nadmiernego eklektyzmu; ka˝dy sposób eksponowania
w∏asnej odr´bnoÊci jest dozwolony byle nie wchodzi∏ w konflikt z wolnoÊcià innych;
– pesymizmem: zwàtpienie w idee modernistyczne wzbudza w konsumentach poczucie l´ku o przysz∏oÊç Êwiata i stan relacji mi´dzyludzkich; rodzi
z jednej strony sceptycyzm ideologiczny i poznawczy, z drugiej zaÊ ch´ç
powrotu do tradycyjnych stylów ˝ycia i systemów wartoÊci; postmodernizm wià˝e si´ wi´c z rozwojem antykonsumpcjonizmu i ekonomii solidarnej, a tak˝e z rosnàcà popularnoÊcià domocentryzmu i etnocentryzmu (jako próbie przeciwstawienia si´ globalizacji w sensie ujednolicenia Êwiatowej
kultury);
– antropomorfizacjà konsumpcji: konsumenci poszukujà dóbr, które nie tyle
zaspokajajà ich potrzeby, ale zawierajà w sobie pewne kulturowe symbole,
spe∏niajà indywidualne t´sknoty i marzenia;
– wirtualizacjà konsumpcji: przywiàzanie do rzeczywistoÊci wirtualnej, kreowanej nie tylko przez niematerialny Êwiat Internetu oraz gier komputerowych, ale tak˝e przez przedmioty materialne: parki rozrywki, skanseny,
sztucznie wykreowane plenery do z∏udzenia przypominajàce naturalne jaskinie, obiekty historyczne itp.;
– konsumpcjà ró˝norodnoÊci kulturowej: w oczach postmodernistycznego konsumenta ka˝dy przejaw odr´bnoÊci danego stylu ˝ycia jest niezwykle atrakcyjnym towarem, jest on bowiem typem cz∏owieka – turysty, kolekcjonera
wra˝eƒ, opowieÊci, poszukiwacza zmian, odmiennoÊci, cz∏owieka nieustan-
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nie uczàcego si´, poszukujàcego nowych form, które mogà wyraziç jego indywidualnà ekspresj´; w warunkach konsumpcji postmodernistycznej w∏aÊciwie wszystko mo˝e staç si´ niebywale popularnym produktem: w Niemczech
sà popularne gospodarstwa agroturystyczne oferujàce udzia∏ w ceremonii
Êwiniobicia, a tak˝e wczasy w starych domach pozbawionych elektrycznoÊci, bie˝àcej wody i jakichkolwiek innych udogodnieƒ;
– ró˝norodnoÊcià motywacji w decyzjach konsumenckich [Mazurek-¸opaciƒska 2001, s. 51-54], [Kie∏czewski, 2003, s. 51], [Postmodernizm..., 1995].
Rozpowszechnianiu si´ ÊwiadomoÊci postmodernistycznej sprzyja rozwój
wspó∏czesnej techniki umo˝liwiajàcy wi´kszà mobilnoÊç ludzi, turystyk´, przep∏yw informacji, kapita∏u i towarów, a tak˝e rozwój technik produkcji umo˝liwiajàcy radykalnà indywidualizacj´ dóbr konsumpcyjnych nawet tak skomplikowanych, jak samochód osobowy.
Tendencja do heterogenizacji konsumpcji umacniana jest tak˝e efektem
procesu globalizacji, czyli otwierania si´ gospodarek krajowych. Rodzi on sk∏onnoÊç konsumentów do przyjmowania postaw etnocentrycznych, a wi´c ku kierowaniu si´ nabywców w stron´ produktów pochodzenia regionalnego i lokalnego. Ta tendencja jest, jak si´ wydaje, g∏ównie efektem obaw, jakie wzbudza
globalizacja. Etnocentryzm jest w tej sytuacji postawà obronnà; formà dà˝enia do ograniczania tempa tego zjawiska.
Zró˝nicowanie kulturowe na Êwiecie uruchamia w procesach konsumpcji
procesy kreolizacji (glokalizacji), czyli dostosowania konsumowanych dóbr
i us∏ug do lokalnych obyczajów i wzorców kulturowych. Przyk∏adowo w Niemczech konsumenci preferujà gotowe zupy w puszkach, w USA zupy skondensowane, a we W∏oszech wszelkie formy ˝ywnoÊci konserwowanej sà postrzegane negatywnie; do podstawowych produktów w krajach skandynawskich
nale˝y mleko i jego przetwory, a w Chinach mleko podaje si´ wy∏àcznie dzieciom; w niektórych krajach (Chile, Nigeria) zakupów ˝ywnoÊci dokonuje si´
codziennie w ma∏ych iloÊciach, co wynika z du˝ego przywiàzania do kontaktów osobistych nabywcy ze sprzedawcà b´dàcych swoistym rytua∏em towarzyskim, natomiast w USA i Kanadzie zakupy robi si´ rzadko, zawsze w du˝ych
iloÊciach, bez nawiàzywania kontaktów ze sprzedajàcymi.
Zwiàzek homogenizacji i heterogenizacji ze wzrostem zró˝nicowania poziomu ˝ycia konsumentów jest widoczny za poÊrednictwem dwóch innych dostrzegalnych wspó∏czeÊnie procesów odnoszàcych si´ do sfery konsumpcji: demokratyzacji i elitaryzacji konsumpcji.

Demokratyzacja i elitaryzacja konsumpcji
Demokratyzacja konsumpcji polega na wzroÊcie dost´pu konsumentów do
wybranych dóbr ˝ywnoÊciowych i przemys∏owych oraz wybranych us∏ug niezale˝nie od poziomu ich dochodów. Natomiast elitaryzacja konsumpcji polega na ograniczeniu dost´pu konsumentów do wybranych kategorii dóbr i us∏ug.
Tym samym wspó∏czesne kontrasty spo∏eczne coraz rzadziej polegajà na ró˝-
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nicy w dost´pie do dóbr jako takich, a coraz cz´Êciej na ró˝nicy w dost´pie
do dóbr okreÊlonej jakoÊci.
Demokratyzacja konsumpcji jest efektem rozpowszechnienia na poczàtku
XX wieku produktu fordowskiego (masowego) okreÊlanego tak od nazwiska
Henry Ford, który podjà∏ prób´ taÊmowej produkcji samochodu taniego, prostego i masowego, skierowanego do odbiorcy dysponujàcego przeci´tnymi dochodami. Powszechne zastosowanie taÊmowej produkcji przyczyni∏o si´ do obni˝enia kosztów produkcji wszelkich artyku∏ów przemys∏owych i tym samym
do gwa∏townego wzrostu ich konsumpcji.
Fordowski model dobra konsumpcyjnego posiada cechy nast´pujàce:
– efektywnoÊç: produkt zaspokaja potrzeb´ przy zastosowaniu akceptowalnych
standardów jakoÊciowych dost´pnych w warunkach niskiej ceny produktu,
– kalkulacyjnoÊç: akcentowane sà iloÊciowe cechy sprzedawanych produktów,
– przewidywalnoÊç: sprzedawane towary sà wsz´dzie takie same niezale˝nie
od miejsca czy kraju itp.
– cena: najwa˝niejszà cechà produktu jest jego przyst´pna cena; mniejsze znaczenie przypisuje si´ jego jakoÊci,
– anonimowoÊç: nie tylko produkt jest pozbawiony cech indywidualnych;
preferowana jest równie˝ anonimowa sprzeda˝ dóbr, brak zwiàzków mi´dzy producentem, sprzedawcà i konsumentem, co prowokuje do lekcewa˝enia przez producentów jakoÊciowych aspektów produktu [Ritzer, 1999].
Nasycenie gospodarstw domowych w dobra przemys∏owe w krajach, gdzie
konsumpcja jest najwy˝sza powoduje, ˝e nast´puje stopniowa zmiana w sposobie postrzegania tych dóbr przez konsumentów:
– odchodzi si´ od fordowskiego w kierunku tak zwanego postfordowskiego
modelu produktu,
– odchodzi si´ od cenowego w kierunku jakoÊciowego postrzegania produktu przez konsumenta,
– nast´puje rozwój wi´zi mi´dzy producentami a konsumentami dóbr przemys∏owych,
– wzrasta popularnoÊç tak zwanych czystych produktów.
Cechà produktu postfordowskiego jest jego niepowtarzalnoÊç. Cz´sto nadal
jest to produkt taÊmowy, lecz jego poszczególnym partiom nadaje si´ cechy
wyró˝niajàce, dopasowane do regionalnych i jednostkowych gustów i preferencji. Wspó∏czesne dobra przemys∏owe majà s∏u˝yç rozwojowi indywidualnej
ekspresji. Powinny byç wielofunkcyjne, stylizowane, indywidualne, elastyczne
itp. Produkt ma spe∏niaç funkcje wynikajàce nie tylko z jego techniczno-u˝ytkowych parametrów, ale zawieraç dodatkowo wartoÊci identyfikacyjne, czyli
dope∏niaç, dowartoÊciowywaç czy nawet wr´cz wyra˝aç osobowoÊç jego u˝ytkownika. Tym samym wzornictwo przemys∏owe ma nie tylko podnosiç estetyk´ produktu, lecz nadawaç mu to˝samoÊç, indywidualizowaç go1. Cz´sto jest
1

Istot´ opisanej przemiany oddaje ewolucja rynku motoryzacyjnego w latach dziewi´çdziesiàtych XX wieku. O ile w poprzedniej dekadzie samochody osobowe by∏y zaprojektowane
w sposób ujednolicony, o tyle w latach tych wprowadzono olbrzymià liczb´ modeli aut wy-
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to to˝samoÊç regionalna, bowiem jednym z przymiotów produktu postfordowskiego jest jego nacechowanie kulturowe. Dotychczasowe produkty globalne
stajà si´ hybrydami globalno-lokalnymi; przystosowuje si´ je do lokalnych systemów wartoÊci i lokalnych sposobów u˝ytkowania: Nawet McDonald’s uwzgl´dnia lokalne gusty i zwyczaje. Przyk∏adem na rynku mo˝e byç WieÊ-Mac – produkt dostosowany do oczekiwaƒ polskiego konsumenta [Mazurek-¸opaciƒska,
2001, s. 37]. Upowszechnienie produktu postfordowskiego wynika ze zmian
w technikach produkcji. Programy u˝ytkowe i modularne oraz konstrukcja wspó∏czesnych komputerów pozwalajà dostosowaç produkty wytwarzane w fabryce,
warsztacie lub domu do potrzeb konkretnego u˝ytkownika, a nawet uwzgl´dniç
zmian´ tych potrzeb. (...) Post´p w elektronicznym sterowaniu produkcjà (laserowe wykroje) umo˝liwia przemys∏owe szycie ubraƒ na miar´. Fabryki samochodów na ˝yczenie klienta zmieniajà rodzaj i moc silnika, montujà dodatkowe wyposa˝enie. Opracowywane sà komputerowe systemy dobierania wymiarów bielizny
osobistej do sylwetki klienta [Poskrobko, 1999, s. 63]. Innowacje techniczne
wspierajà wi´c rozpowszechnianie produktu postfordowskiego, co jednak nie
oznacza, ˝e produkt fordowski natychmiast zniknie z rynku. Coraz cz´Êciej
natomiast oferuje si´ go konsumentom ubo˝szym, dysponujàcym niewielkimi
dochodami. Przyczynia si´ to do demokratyzacji konsumpcji, a tym samym
wzrostu poziomu ˝ycia w skali globalnej [Kie∏czewski, 2004, s. 211-227].
Demokratyzacji konsumpcji towarzyszy tendencja do wzrostu znaczenia konsumpcji luksusowej, ostentacyjnej opartej na spo˝yciu tych produktów postfordowskich, które majà szczególnie zindywidualizowany charakter. Zjawisko to
mo˝na okreÊliç jako elitaryzacj´ konsumpcji, czyli rozszerzanie si´ oferty dóbr
i us∏ug dost´pnej jedynie dla konsumentów dysponujàcych wysokimi dochodami. Demokratyzacja i elitaryzacja konsumpcji sprawiajà, ˝e coraz wi´cej kategorii dóbr i us∏ug charakteryzuje si´ silnà dywersyfikacjà oferty. Z jednej
strony sà to przeznaczone dla ubogich konsumentów zuniformizowane produkty ˝ywnoÊciowe niskiej jakoÊci, artyku∏y przemys∏owe „made in China”, us∏ugi turystyczne o skromnym standardzie, z drugiej zaÊ jest to oferta ekskluzywnych dóbr i us∏ug niedost´pnych dla wi´kszoÊci konsumentów nawet w wysoko
rozwini´tych krajach Europy i Ameryki P∏n: indywidualnie projektowane stroje, auta, prywatne lotniska, zamkni´te chronione osiedla, superekskluzywne
pensjonaty z prywatnymi pla˝ami itp. [Ritzer, 2002]. Elitaryzacja konsumpcji
przyczynia si´ do wzrostu zró˝nicowania poziomu ˝ycia. Natomiast demokratyzacja spo˝ycia jest, ze spo∏ecznego punktu widzenia, oceniana pozytywnie
jako proces przyczyniajàcy si´ do wzrostu dobrobytu.

ró˝niajàcych si´ oryginalnym cz´sto szokujàcym wyglàdem (Renault Twingo i Vel Satis, Fiat
Multipla, modele Alfa Romeo, Lancia Ypsilon itp.). Wzros∏o zró˝nicowanie wyposa˝enia i wyglàdu seryjnych modeli aut. Przewiduje si´ nawet, ˝e ju˝ w niedalekiej przysz∏oÊci nabywca
auta b´dzie móg∏ samodzielnie zaprojektowaç w∏asnà wersj´ auta, które pragnie nabyç, tak
jak indywidualnie projektuje si´ mieszkanie.
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Ekologizacja i technicyzacja konsumpcji
Na ewolucj´ stylów konsumpcji wp∏yn´∏y tak˝e wspó∏czesne problemy spo∏eczno-gospodarcze w tym degradacja Êrodowiska przyrodniczego. Pogarszanie si´ w wieku XX jakoÊci Êrodowiska spowodowa∏o wzrost zainteresowania
problematykà ekologicznà i rozpowszechnienie wÊród konsumentów postaw
szacunku wobec Êrodowiska oraz wzrostu zainteresowania zdrowotnymi aspektami konsumpcji. Zjawisko to mo˝na okreÊliç mianem ekologizacji konsumpcji [Green households?, 1998], [Sustainable consumption, 2004], [Reisch, 1999,
s. 11-14]. Do jej przejawów mo˝na zaliczyç:
– wzrost zainteresowania konsumpcjà ˝ywnoÊci ekologicznej, „czystych” dóbr
przemys∏owych, proekologicznych us∏ug turystycznych itp.,
– wzrost poczucia odpowiedzialnoÊci konsumentów za dokonywane wybory:
podejmowanie decyzji o przyj´ciu diety wegetariaƒskiej, bojkocie produktów ucià˝liwych dla Êrodowiska lub dla spo∏eczeƒstwa (przyk∏adowo produkcji wykorzystujàcej prac´ dzieci), decyzji o Êwiadomym ograniczeniu
konsumpcji itp. [Gaudie, 1994, s. 38-49],
– wzrost popularnoÊci tak zwanej rurbanizacji, czyli przenoszenia si´ konsumentów z miast do stref podmiejskich i okolicznych ma∏ych miasteczek
w celu bli˝szego kontaktu ze Êrodowiskiem przyrodniczym przy zachowaniu stylu ˝ycia charakterystycznego dla osadnictwa miejskiego.
Zarazem wraz z rozwojem gospodarki opartej na wiedzy dokonuje si´
przyspieszona technicyzacja konsumpcji:
– wzrost konsumpcji produktów typu high-tech, jak komputery, telefony komórkowe, kamery cyfrowe itp.,
– wirtualizacja konsumpcji: gwa∏towny wzrost konsumpcji ró˝nych form oprogramowania komputerowego, filmów, muzyki rozrywkowej itp.,
– przyspieszone tempo manipulacji w Êrodowisku przyrodniczym: przyk∏adowo wykorzystanie in˝ynierii genetycznej.
Z jednej wi´c strony konsumenci przypisujà coraz wi´ksze znaczenie bezpoÊredniej konsumpcji dóbr i us∏ug Êrodowiska przyrodniczego, z drugiej zaÊ
korzystajàc z najnowoczeÊniejszych technologii cz´sto jeszcze mocniej ni˝ dotychczas izolujà si´ od naturalnego Êrodowiska. Nak∏adanie si´ na siebie tej
sprzecznoÊci mo˝na zilustrowaç na przyk∏adzie prawid∏owoÊci konsumpcji
˝ywnoÊci.
Zasadniczym celem rozwoju rolnictwa w XX wieku by∏o przezwyci´˝enie
widma g∏odu. Ten priorytet sprawi∏, ˝e polityka by∏a skierowana na maksymalizacj´ produkcji ˝ywnoÊci niezale˝nie od kosztów zewn´trznych. Ponadto w XX
wieku ujawnia∏ si´ w coraz wi´kszym stopniu stagnacyjny charakter rolnictwa. Powodowa∏o to z jednej strony zmniejszenie zatrudnienia w rolnictwie,
z drugiej zaÊ rosnàce uprzemys∏owienie produkcji rolnej i sta∏e zmniejszanie
bezpoÊrednich kosztów przy jednoczesnym wzroÊcie kosztów zewn´trznych –
degradacji Êrodowiska towarzyszàcej produkcji ˝ywnoÊci oraz pogorszenia si´
jakoÊci ˝ywnoÊci ze wzgl´du mi´dzy innymi na stosowanie nawozów sztucznych i pestycydów, dodawanie do pasz dla zwierzàt domieszek antybiotyków
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i hormonów itp. Dlatego wzrost bezpieczeƒstwa ˝ywnoÊciowego zosta∏ okupiony kosztem degradacji Êrodowiska przyrodniczego i pogorszenia si´ jakoÊci oferowanej ˝ywnoÊci. Zapewne dlatego w wielu krajach, gdzie wzgl´dne
bezpieczeƒstwo ˝ywnoÊciowe dawno ju˝ zapewniono, pojawia si´ tendencja
do postrzegania konsumpcji ˝ywnoÊci w kategoriach jakoÊciowych, a nie iloÊciowych. Wià˝e si´ to ze wzrostem zainteresowania konsumentów racjonalnym od˝ywianiem si´. Mo˝na zaobserwowaç szybki wzrost udzia∏u konsumpcji ˝ywnoÊci ekologicznej pozyskiwanej w gospodarstwach rolnych nie
stosujàcych przemys∏owych metod uprawy roÊlin i hodowli zwierzàt; ze wzgl´du na coraz szersze uwzgl´dnianie kosztów ekologicznych w rolnictwie metody te stajà si´ coraz bardziej konkurencyjne nie tylko jakoÊciowo, lecz równie˝ kosztowo. Utrzymujàce si´ nadal wy˝sze koszty produkcji i ni˝sze plony
kompensowane sà przez wysokie ceny takiej ˝ywnoÊci oraz rosnàcy, jak dotàd, popyt na nià. Jest on nieco szybszy ni˝ przewidywano. W po∏owie lat
dziewi´çdziesiàtych szacowa∏o si´, ˝e udzia∏ ˝ywnoÊci ekologicznej mo˝e si´gnàç 7-9% ca∏kowitej konsumpcji ˝ywnoÊci. PodkreÊlano, ˝e wprawdzie z wyników badaƒ prowadzonych w krajach skandynawskich, Niemczech, Holandii,
Austrii i Szwajcarii wynika, ˝e 15-25% spo∏eczeƒstw tych krajów jest zainteresowanych regularnà konsumpcjà ˝ywnoÊci ekologicznej, to udzia∏ ˝ywnoÊci
ekologicznej w rynku produktów rolnych nie przekracza∏ 5% [Bo∏tromiuk, 1999,
s. 21-24]. Obecnie jednak wielkoÊç rynku ˝ywnoÊci ekologicznej w wielu krajach znacznie przekracza te wartoÊci. Najwy˝szy udzia∏ tej ˝ywnoÊci w rynku
zosta∏ odnotowany w Austrii (10%) oraz Szwajcarii (8% udzia∏u). Szacuje si´,
˝e tempo przyrostu tego popytu w krajach takich, jak USA, Francja, Japonia
si´ga 20% rocznie [¸uczka-Baku∏a, 2003]. Mimo nadal ograniczonych rozmiarów, znaczenie rynku produktów ekologicznych dla procesów przemian w konsumpcji ˝ywnoÊci jest znaczne. Pod wp∏ywem oddzia∏ywania informacyjnego
tego rynku rosnà wymagania ogó∏u konsumentów wobec ˝ywnoÊci konwencjonalnej. Zmusza to rolników do stosowania mniej schemizowanych form uprawy roli, przyczynia si´ tak˝e do ekologizacji polityki rolnej. Wzrost popytu na
˝ywnoÊç ekologicznà oddzia∏uje wi´c na poda˝ ˝ywnoÊci w ogóle.
Zarazem dostrzegalne jest zjawisko przeciwstawne, którym jest uprzemys∏owienie produktów spo˝ywczych. Nowe technologie wytwarzania Êrodków
spo˝ywczych pozwoli∏y na wprowadzenie na rynek koncentratów spo˝ywczych, produktów typu instant, pó∏produktów spo˝ywczych. Ich pojawienie si´
przyczyni∏o si´ do redukcji czasu przygotowywania posi∏ków, a czasem tak˝e
do poprawy ich jakoÊci – w ka˝dym przypadku przygotowany do szybkiego spo˝ycia produkt zawiera skomponowany przez wytwórc´ sk∏ad kaloryczny, od˝ywczy,
dodatki witamin, mikroelementów i Êrodków chemicznych przed∏u˝ajàcych trwa∏oÊç
produktu, podnoszàcych smak, aromat i estetyk´ wyglàdu daƒ [Jastrz´bska-Smolaga, 2000, s. 59-60]. O recepturze poszczególnych posi∏ków coraz cz´Êciej decydujà specjaliÊci z oÊrodków naukowo-badawczych wspó∏pracujàcy z producentami
˝ywnoÊci. Ma to dwustronne konsekwencje. Z jednej strony, jak wskazuje [Jastrz´bska-Smolaga, 2000, s. 59-61] pojawia si´ szansa racjonalizacji ˝ywienia,
poprawy bud˝etu czasu wolnego oraz staranniejszej ochrony Êrodowiska –
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pó∏produkty zwykle generujà jednakowe kategorie odpadów, co u∏atwia ich segregacj´ i recykling. Z drugiej jednak – nowe technologie ˝ywnoÊci mogà wywo∏ywaç nowe dà˝enia konsumpcyjne (dotyczàce wyposa˝enia gospodarstwa
domowego w artyku∏y kategorii AGD), a tak˝e powodujà niebezpieczeƒstwa
zwiàzane z ograniczonym dost´pem konsumentów do informacji o produkcie.
Przez to konsumenci sà nara˝eni na kontakt z ˝ywnoÊcià przechemizowanà,
mi´sem ryb i zwierzàt ska˝onymi substancjami toksycznymi, domieszkami
hormonów i antybiotyków czy ˝ywnoÊcià o podwy˝szonej radioaktywnoÊci ze
wzgl´du na wykorzystywanie promieniowania rentgenowskiego do konserwowania ˝ywnoÊci. Rodzi to nowe wyzwania wobec polityki spo∏ecznej i stwarza
nowego typu zagro˝enia dla jakoÊci ˝ycia – przyk∏adowo przeci´tny Amerykanin
zjada rocznie oko∏o 6 kg chemicznych dodatków do ˝ywnoÊci (stabilizatorów,
utrwalaczy, barwników itp.) nie pozostajàcych oboj´tnymi dla jego zdrowia.
Najbardziej radykalnà formà uprzemys∏owienia produkcji i konsumpcji ˝ywnoÊci jest wykorzystywanie biotechnologii opartych na in˝ynierii genetycznej
(˝ywnoÊç GMO). Jest to dzia∏alnoÊç wzbudzajàca wyjàtkowo silne kontrowersje. Zwolennicy takich biotechnologii, jak Norman Borlaug, laureat pokojowej
Nagrody Nobla za wyhodowanie odmian pszenicy i ry˝u, które umo˝liwi∏y
znaczny wzrost produkcji zbó˝ na Êwiecie dostrzegajà w in˝ynierii genetycznej szansy rozwiàzania problemów ˝ywnoÊciowych Êwiata – zmodyfikowane
produkty b´dà mia∏y wi´cej wartoÊciowych sk∏adników od˝ywczych (jak pomidory zawierajàce zwi´kszonà iloÊç flawonoidów chroniàcych przed chorobami serca oraz transgeniczna kapusta zawierajàca kwasy t∏uszczowe, takie
jak ryby morskie), b´dà bardziej odporne na szkodniki, warunki klimatyczne
i glebowe, a ich produkcja b´dzie taƒsza [James, 2002]. PodkreÊlajà te˝, ˝e
transgeniczna ˝ywnoÊç od dawna jest wykorzystywana – zawiera jà pasza dla
zwierzàt hodowlanych, transgeniczna soja jest dodatkiem do w´dlin, konserw,
hamburgerów, piwa, koncentratów spo˝ywczych i wielu potraw dietetycznych,
takich jak tofu albo odt∏uszczony nabia∏. Wed∏ug nich in˝ynieria genetyczna
jest rozwini´tà formà innowacji w produkcji ˝ywnoÊci i nie ma ˝adnych ró˝nic mi´dzy genetycznie zmodyfikowanymi mrozoodpornymi ziemniakami a b´dàcà „naturalnà” krzy˝ówkà nektarynkà czy pszen˝ytem; jedynà ró˝nicà jest
przyspieszenie procesów innowacyjnych. Twerdzà, ˝e ˝ywnoÊç modyfikowana
genetycznie b´dzie bardziej ekologiczna, gdy˝ nie trzeba b´dzie stosowaç tak
wielkiej iloÊci i tak bardzo toksycznych pestycydów [Trevanas, Leaver, 2001].
Natomiast przeciwnicy in˝ynierii genetycznej uwa˝ajà t´ dzia∏alnoÊç za zbyt
daleko idàcà ingerencj´ w Êrodowisko przyrodnicze wynikajàcà z utrzymywania si´ skrajnie u˝ytecznoÊciowego traktowania Êrodowiska przyrodniczego,
która grozi nieobliczalnymi skutkami w d∏u˝szej perspektywie zarówno dla cz∏owieka, jak te˝ funkcjonowania ca∏oÊci systemu przyrodniczego; zw∏aszcza niepewne sà skutki dla ró˝norodnoÊci biologicznej [Dale i in. 2002], [Sustainable
consumption, 2004, s. 41-49].
Mimo zg∏aszanych zastrze˝eƒ produkty transgeniczne rozpowszechniajà
si´ na ca∏ym Êwiecie w szybkim tempie. Wydaje si´, ˝e przez najbli˝sze dziesi´ciolecia produkty te b´dà wspó∏istnieç na rynku ˝ywnoÊci z ˝ywnoÊcià kon-
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wencjonalnà, a pytanie o rzeczywiste korzyÊci i koszty stosowania in˝ynierii
genetycznej jeszcze d∏ugo b´dzie otwarte. Zapewne zdecydujà o tym preferencje samych konsumentów2. W tym miejscu zaÊ warto zwróciç uwag´ na fakt,
˝e w d∏ugofalowej perspektywie ˝ywnoÊç GMO prawdopodobnie b´dzie taƒsza
ni˝ ˝ywnoÊç konwencjonalna. To zaÊ zapewne spowoduje sytuacj´, w której
dost´p do ˝ywnoÊci uprawianej metodami tradycyjnymi b´dzie uzale˝niony od
poziomu zamo˝noÊci konsumenta. Rozwój in˝ynierii genetycznej prowadzi wi´c
do ujawnienia si´ kolejnego wymiaru stratyfikacji spo∏eczeƒstwa. Bowiem w sferze konsumpcji ˝ywnoÊci ukierunkowanie procesów ekologizacji i technicyzacji b´dzie prawdopodobnie nast´pujàce:
– wzrost popytu na ekologicznà drogà ˝ywnoÊç ze strony konsumentów zamo˝nych i wysoko wykszta∏conych charakteryzujàcych si´ zwi´kszonà racjonalnoÊcià decyzji,
– wzrost popytu na tanià ˝ywnoÊç, zawierajàcà zanieczyszczenia chemiczne
i genetyczne ze strony konsumentów pozosta∏ych.
Dost´p do dóbr proekologicznych staje si´ wi´c wyznacznikiem statusu
materialnego i spo∏ecznego.
Analogiczne zjawisko mo˝na dostrzec w procesach konsumpcji dóbr przemys∏owych. W tym przypadku chodzi jednak o mo˝liwoÊç korzystania z dóbr
najnowszej generacji. Poniewa˝ nieustannie roÊnie tempo innowacji produktowych, przyspieszeniu ulega rotacja dóbr konsumpcyjnych. Nast´puje wczeÊniejsza Êmierç techniczna danego produktu. Jednak jedynie zamo˝ni konsumenci sà w stanie sprostaç przyspieszeniu tempa wymiany dóbr na nowe.
Tym samym stopniowo rozszerza si´ oferta dóbr przemys∏owych: od dóbr najnowszej generacji przeznaczonych dla najbogatszych konsumentów do dóbr
technicznie przestarza∏ych oferowanych konsumentom o niskich dochodach.
RównoczeÊnie zyskuje na znaczeniu rynek dóbr u˝ywanych, te bowiem wymieniane sà w przyspieszonym tempie, a tym samym ich walory u˝ytkowe nadal sà wysokie; bowiem produkty te uleg∏y wymianie tylko dlatego, ˝e sta∏y
si´ niemodne, natomiast nie uleg∏y jeszcze zu˝yciu [Kie∏czewski, 2004, s. 137].
Zatem z punktu widzenia konsumenta dost´p do dóbr konsumpcyjnych
o proekologicznym charakterze oraz dost´p do dóbr najwy˝szej generacji jest
wyrazem elitaryzacji konsumpcji. Âwiadczy o wysokim statusie materialnym
danego konsumenta. Jest to wi´c kolejny wymiar wspó∏czesnych procesów
stratyfikacji majàtkowej.

Zakoƒczenie
Opisane wy˝ej tendencje przemian w procesach konsumpcji uk∏adajà si´
w okreÊlony scenariusz stratyfikacji spo∏ecznej, którego istota polega na utrwalaniu si´ kontrastu jakoÊci konsumpcji. Mo˝na wyodr´bniç dwa podstawowe
profile konsumentów.
2

Zw∏aszcza ˝e powszechnà praktykà staje si´ oznaczanie produktów modyfikowanych genetycznie specjalnymi etykietami.
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Pierwszy z nich to konsument czerpiàcy profity z rozwoju spo∏eczeƒstwa
wiedzy. Jest on zaanga˝owany w procesy prosumpcji, a wi´c wykonuje prac´
dajàcà mu mo˝liwoÊç samorealizacji oraz przynoszàcà dochody pozwalajàce
na korzystanie z dóbr i us∏ug wysokiej jakoÊci:
– dóbr i us∏ug postfordowskich cechujàcych si´ wysokim poziomem antropomorfizacji i niemal doskona∏ym dostosowaniem do indywidualnego zapotrzebowania,
– dóbr i us∏ug ekologicznych o wysokich standardach ochrony Êrodowiska
i ochrony zdrowia.
Jest to konsument dbajàcy o wysokà jakoÊç ˝ycia, starajàcy si´ ∏àczyç konsumpcj´ ekskluzywnà z troskà o stan zdrowia i szczególnà sk∏onnoÊcià do zachowaƒ zapewniajàcych wysoki poziom higieny psychofizycznej.
Na przeciwleg∏ym biegunie znajduje si´ konsument o niepewnych perspektywach zaspokajania potrzeb zmuszony do konsumpcji naturalnej i do korzystania z oferty standardowych produktów niskiej jakoÊci, a czasem dajàcych
bardzo niepewne perspektywy odnoÊnie oddzia∏ywania na zdrowie, jak w przypadku taniej ˝ywnoÊci modyfikowanej genetycznie. Ten konsument realizuje styl
konsumpcji prowadzàcy do niskiej jakoÊci ˝ycia, a problemy higieny psychofizycznej sà przezeƒ lekcewa˝one (konsumpcja tanich alkoholi, papierosów
itp., ˝ywnoÊci z fast-foodów itp.).
Nowe trendy w procesach konsumpcji prowadzà zatem do nowej jakoÊciowo kategorii kontrastów i nierównoÊci spo∏ecznych. Bardzo interesujàcym badawczo wyzwaniem wobec nauk ekonomicznych jest w tym kontekÊcie przede
wszystkim odnalezienie precyzyjnych mierników tak rozumianego zró˝nicowania konsumpcji. Dotychczasowe iloÊciowe mierniki nie odzwierciedlajà bowiem jakoÊciowego aspektu zró˝nicowania poziomu ˝ycia, którego znaczenie
stale roÊnie, a które zw∏aszcza w krajach wysoko rozwini´tych stopniowo wypiera tradycyjny podzia∏ majàtkowy w spo∏eczeƒstwach.
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CONSUMPTION STYLES AS A REFLECTION OF DIVERSIFIED
STANDARDS OF LIVING
Summary
The article aims to check a hypothesis that access to specific goods rather than
consumer goods in general leads to a progressive social stratification in a contemporary
society.
Social stratification is promoted by different consumer attitudes. It is primarily
a function of growing differences in consumer incomes, which are a consequence of
changes on the labor market, including reduced demand and supply of labor. The
drop in demand results from a limited number of jobs resulting from the development
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of the knowledge-based economy and the accompanying computerization and automation
processes. The reduced supply of labor is chiefly the result of rationalization stemming
from increased consumer expectations with regard to their work. Conflicting development
tendencies contribute to a qualitative diversification in consumption: homogenization
versus heterogenization; democratization versus elitism and ecology versus technology.
Generally, it is possible to classify consumers into two groups:
– well-to-do consumers with access to top-shelf goods and services: heterogeneous
products that meet luxury needs, make use of the latest technology and possess
high health values;
– low-income consumers with access to cheap homogeneous (post-Ford) goods that
exclusively meet their basic needs and are technically outmoded and characterized
by limited health safety.

