
Kult kup - zużyj - wyrzuć, 
czyli skąd się wziął 
konsumpcjonizm
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• ciągłym pędem do wzbogacania się i walką o lepszą sytuację społeczną,

• przywiązywaniem nadmiernej wagi do rzeczy materialnych
i zapominanie o pozostałych wartościach. 

• częstszym sięganiem po dobra i usługi, które faktycznie nie są człowiekowi
potrzebne,

• potrzebą nabycia czegoś nowego, poprawienia swojego wyglądu
czy zdobycia nowego gadżetu po to, aby poczuć się lepiej.

Czym jest konsumpcjonizm?

Źródło:
Konsumpcjonizm - charakterystyka i skutki. Jak z nim walczyć? | WP abcZdrowie

Z czym wiąże się konsumpcjonizm?:

K O N S U M P C J O N I Z M E M
nazywamy postawę, w której jedną z podstawowych wartości jest posiadanie i dobro materialne. 

https://portal.abczdrowie.pl/konsumpcjonizm
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Skąd się wziął konsumpcjonizm?

Źródło:
1. Stuffocation (2), czyli skąd się wziął konsumpcjonizm? – Fridomia

W latach 20-tych XX w. 
w następstwie postępu 
technologicznego będącego 
wynikiem I Wojny Światowej 
w Stanach Zjednoczonych pojawił się 
problem nadprodukcji. Jedynym 
rozwiązaniem tej sytuacji było 
przekonanie ludzi do zwiększenia 
konsumpcji.

Aby to osiągnąć trzeba było zmienić 
sposób myślenia społeczeństwa. 
Tak narodziła się reklama. Jednym 
z jej pionierów był Earnest Elmo
Calkin. Jego głównym celem było 
sprawienie by produkowano rzeczy 
nie po to by trwały, tylko by się 
psuły, a społeczeństwo - że wciąż 
potrzebuje nowych rzeczy.

Rzeczy robione ręcznie i dzięki 
temu bardzo trwałe musiały ustąpić 
rzeczom produkowanym masowo 
i łatwym do wyrzucenia. 
Zastępowanie starych rzeczy 
nowymi stało się dowodem 
postępu i oznaką statusu 
społecznego. 
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Źródło:
USA: Jak powstało społeczeństwo konsumpcyjne | Newsweek

Skąd się wziął konsumpcjonizm?

Za początek ery konsumpcjonizmu uważa się lata 40 i 50 XX w. 

Do Stanów Zjednoczonych wróciło wówczas z wojny 12 milionów żołnierzy, którym po 
powrocie zagwarantowano niskooprocentowane pożyczki na zakup domów, otwieranie 
firm, darmowe stypendia oraz jednorazową wypłatę rocznego zasiłku dla 
bezrobotnych. Weteranów stać było na zapewnienie swoim rodzinom godziwych 
warunków życia i po comiesięcznych wydatkach zostawało na ich kontach tyle środków, 
że mogli sobie pozwolić na zakup wszystkich najnowszych gadżetów - w tym m.in. 
samochodu.

W 1959 roku po amerykańskich drogach jeździło już 70 milionów samochodów, czyli 
więcej aut niż posiadali mieszkańcy wszystkich pozostałych krajów łącznie. Rozwój 
rynku i decyzje zakupowe konsumentów spowodowały jednak, że w latach 50. 

co roku wyrzucano na złom 4,5 miliona sprawnych jeszcze maszyn wymienianych 

na nowsze modele.
w latach 50. co roku wyrzucano na złom 4,5 miliona sprawnych jeszcze maszyn 
wymienianych na nowsze modele.

https://www.newsweek.pl/historia/usa-jak-powstalo-spoleczenstwo-konsumpcyjne/dp91vte
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Źródło:
USA: Jak powstało społeczeństwo konsumpcyjne | Newsweek

Skąd się wziął konsumpcjonizm?

Drugie po samochodzie miejsce na liście wydatków zajmował telewizor.
Stał w jadalniach 90 proc. amerykańskich domów, a twórcy programów, seriali 
i reklam utwierdzali mieszkańców przedmieść w przekonaniu, że ich model życia 
to niedościgniony ideał reszty ludzkości. 

Większość powszechnie dostępnych wówczas ułatwień do Polski dotarła 
dwie dekady później.

W latach 1945-1949 Amerykanie kupili ponadto 20 mln lodówek, 21,4 mln 
samochodów i 5,5 mln kuchenek gazowych. Przez całą następną dekadę konsumowali

1/3 światowej produkcji towarów i usług, choć stanowili zaledwie 6 proc. 

populacji globu.

https://www.newsweek.pl/historia/usa-jak-powstalo-spoleczenstwo-konsumpcyjne/dp91vte
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W 1950 r., gdy potrzeba posiadania stała się większa niż możliwości finansowe Amerykanów, z pomocą pośpieszył 
im Diners Club International - pierwszy na świecie wystawca kart kredytowych. W ślady Diners Club poszły 
American Express (wydające wcześniej czeki podróżne) i Bank of America z kartami BankAmericard (dziś Visa).

Szukając przyczyn popularności amerykańskiego sposobu postępowania, wskazuje się, że wśród światowego 
społeczeństwa upowszechniła się wizja mitycznego amerykańskiego marzenia: różnorodności, wolności 
i bogactwa. Nawet jeżeli marzenie to jest niemożliwe do spełnienia, to zawsze można pić amerykańską coca-colę, 
słuchać utworów muzycznych amerykańskich wykonawców, nosić czapkę bejsbolową. Spełniona zostaje wówczas 
namiastka amerykańskiego marzenia.

Źródło:
1. USA: Jak powstało społeczeństwo konsumpcyjne | Newsweek
Reklama społeczna w dobie konsumpcjonizmu : perspektywa pragmalingwistyczna (us.edu.pl)

Skąd się wziął konsumpcjonizm?

Hasło „ K U P  T E R A Z ,  Z A P Ł A Ć  P Ó Ź N I E J ”  okazało się tak chwytliwe, że pod koniec dekady 
indywidualne zadłużenie Amerykanów wzrosło ze 104,3 mld do 266,3 mld dol.

https://www.newsweek.pl/historia/usa-jak-powstalo-spoleczenstwo-konsumpcyjne/dp91vte
https://rebus.us.edu.pl/bitstream/20.500.12128/12315/1/Wojciuk_Reklama_spoleczna_w_dobie_konsumpcjonizmu.pdf
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Źródło:
Wróć na Webidea.pl

Początki reklamy

Pierwszą formą przekazów reklamowych była reklama ustna, której początki 
powiązane są z rozwojem wymiany handlowej. Starożytni konsumenci słusznie
zauważyli, że sprzedaż danego towaru wzrasta w momencie opatrzenia go 
dodatkowym, zachwalającym opisem. Od tej pory reklama ustna na stałe wpisała się
w życie starożytnych targowisk, gdzie powszechnym stało się gromkie nawoływanie
sprzedawców.

W tamtych czasach innym elementem reklamowym były szyldy handlowe znajdujące
się nad wejściami do sklepów. Posiadały one formę kamiennych rzeźb i obrazków, 
ponieważ powszechnym zjawiskiem był analfabetyzm. 

Momentem rewolucyjnym było wynalezienie druku - ruchoma czcionka
zapoczątkowała powielanie na masową skalę prasy, a co za tym idzie reklamy w postaci
rysunków oraz grafik. Ich rozwój był tak intensywny, że z czasem zakazywano druku
plakatów, nawet pod groźbą kary śmierci!

https://www.webidea.pl/krotka-historia-reklamy-czyli-od-czego-wszystko-sie-zaczelo/
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Za najstarsze ogłoszenie reklamowe przyjmuje się papirus pochodzący z 3000 roku
p.n.e. z Teb. Informował on o nagrodzie czekającej na tego, kto odnajdzie
niewolnika. Co ciekawe, najprawdopodobniej w starożytnej Grecji w 150 roku n.e.
powstało biuro handlowe, którego założyciel - Aleksander Paflagończyk - prowadził
kampanię reklamową swojej autorskiej maści leczniczej.

Źródło:
Wróć na Webidea.pl

Krótka historia reklamy

C I E K A W O S T K A

https://www.webidea.pl/krotka-historia-reklamy-czyli-od-czego-wszystko-sie-zaczelo/
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Źródło:
Wróć na Webidea.pl

W Polsce pierwsza reklama telewizyjna została wyemitowana w 1956 roku. 
System komunistyczny nie sprzyjał rozwojowi tego segmentu rynku, więc dopiero 
przemiany systemowe w 1989 roku spowodowały lawinowe zainteresowanie 
reklamą telewizyjną.

Reklama radiowa i telewizyjna

C I E K A W O S T K A

Radio również zmieniło świat reklamy, bo od momentu upowszechnienia się tego nowego medium, 
klientów można było przekonywać nie tylko słowem pisanym, ale i mówionym. 

Jeszcze większą dynamikę w rozwoju rynku reklamy zawdzięczamy telewizji. Rok 1941 to czas, 
kiedy w Stanach nadaje regularnie 10 stacji telewizyjnych. Jedna z nich - WNBT - emituje pierwszą 
w historii reklamę telewizyjną.

https://www.webidea.pl/krotka-historia-reklamy-czyli-od-czego-wszystko-sie-zaczelo/
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Źródło:
Wróć na Webidea.pl

Reklama internetowa

W roku 1971, Ray Tomlinson nadał pierwszą wiadomość e-mail. 

7 lat później, 3 maja 1978 roku, Gary Thuerk, marketing menager w firmie DEC (Digital 
Equipment Corporation), pierwszy raz wykorzystał ten kanał w celach marketingowych
wysyłając wiadomość e-mail do 400 potencjalnych klientów. Był to pierwszy przypadek
masowego wysłania emaili, które obecnie kojarzy się głównie ze spamem. 

W styczniu 1994 r. Mark Eberra założył pierwszą firmę zajmującą się e-mail marketingiem. 

W 1994 roku pojawił się pierwszy internetowy baner reklamowy.

https://www.webidea.pl/krotka-historia-reklamy-czyli-od-czego-wszystko-sie-zaczelo/
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Źródło:
Wróć na Webidea.pl
Zwykła informacja, czy może już reklama? O czym należy pamiętać "informując" oraz jakie mogą być
konsekwencje prawne? (Niemcy) – ecommercenews.pl – Wiadomości o E-Commerce w Niemczech i UE

Jak reklama wpływa na Twoje decyzje ?

Reklama to potężny środek popularyzacji usług i towarów. 

Pomiędzy nadawcą (media) a odbiorcą istnieje mocny związek, w którym 
znajdujący się na drugim końcu łańcucha odbiorca nie jest w stanie oprzeć 
się sile informacji prezentowanych przez media. Istnieją nawet strategie 
pozwalające odbiorcy zapomnieć, że ogląda reklamy. Choć przesyłane 
komunikaty nie są w stanie zmusić go do zakupu, uświadamiają istnienie 
danego towaru na rynku, co może mieć wpływ na decyzje zakupowe 
konsumenta w dłuższej perspektywie czasowej.

Wykorzystując i wytwarzając stereotypy reklama działa na zasadzie lustra
i matrycy społeczeństwa. Spełniając oczekiwania odbiorcy i zaskakując go
tworzy nowy świat, do którego konsument sam chciałby wejść. A może to 
uczynić kupując dany produkt.

https://ecommercenews.pl/zwykla-informacja-czy-moze-juz-reklama-o-czym-nalezy-pamietac-informujac-oraz-jakie-moga-byc-konsekwencje-prawne-niemcy/
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N I E P O H A M O W A N Y
H I P E R K O N S U M P C J O N I Z M  
doprowadził do tego, ze co roku 
ok. 150 dni przeżywamy na kredyt 
kolejnych pokoleń wykorzystując 
zasoby, które nie mają czasu się 
„zregenerować”.

W 2022 r. dzień długu 
ekologicznego przypadł 
na datę 29 lipca.
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Źródło: Wpływ-zmiany-klimatu-i-zanieczyszczenia-powietrza-na-zdrowie-mieszkańców-Warszawy.pdf (healpolska.pl)

Dla chętnych: Więcej informacji w książce 
„Przyszłość zależy od nas”

Bieżąca działalność człowieka, w tym nadprodukcja
i hiperkonsumpcjonizm prowadzić mogą do wzrostu 
zanieczyszczenia i emisji gazów cieplarnianych do 
takiego poziomu, że pod dużym znakiem zapytania
stać będzie nie tylko czyste środowisko naturalne
i zachowanie bioróżnorodności, ale także zdrowie
i bizpieczenstwo ludzi.

Rozwiązaniem może być zamiana gospodarki
linearnej na gospodarkę obiegu zamkniętego.

http://healpolska.pl/wp-content/uploads/2020/01/Wp%C5%82yw-zmiany-klimatu-i-zanieczyszczenia-powietrza-na-zdrowie-mieszka%C5%84c%C3%B3w-Warszawy.pdf
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Żródło: Raport Deloitte, Gospodarka o obiegu zamkniętym. Jak wyzwolić potencjał z planowanych zmian., s. 9. , Warszawa, maj 2016

G O S P O D A R K A  
L I N E A R N A

G O S P O D A R K A  
O  O B I E G U  Z A M K N I Ę T Y M

Weź, zużyj, wyrzuć

Jednorazowe użycie produktu, 
komponentów, materiałów i energii

Produkty stają się przestarzałe, 
chociaż wciąż nadają się do użytku

Gospodarka Obiegu Zamkniętego a Gospodarka Linearna

Ponownie wykorzystaj, naprawiaj, 
odnawiaj, recykluj

Nieskończony przepływ surowców 
i materiałów

Wydłużony cykl życia produktu dzięki możliwości 
jego przebudowania lub rozłożenia na elementy
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Liniowy (linearny) model gospodarki
opiera się na czterech etapach:

1. Wydobycie surowce do wytworzenia produktu

2. Produkcja

3. Użycie produktu

4. Wyrzucenie produktu

Model liniowy funkcjonuje od początku rewolucji przemysłowej
- w tamtych czasach nie zwracano uwagi na ogroniczoność
surowców naturalnych, utylizację ogromnych ilości odpadów 
oraz przeznaczenie rzeczy, których już nie używamy lub nie 
chcemy. 

W tym modelu nadal funkcjonuje około 92% światowego

przemysłu! Na wadliwe działanie systemu linearnego wpływ 
ma wzrost ludzkiej populacji.  Przekroczyliśmy granice
regeneracji natury, więc aktualnie żyjemy na kredyt przyszłych
pokoleń.

Żródło: Od modelu linearnego do obiegu zamkniętego - Profim

Gospodarka Obiegu Zamkniętego a Gospodarka Linearna

Gospodarka cyrkularna nazywana również gospodarką 
obiegu zamkniętego (GOZ) to alternatywne rozwiązanie, 
które zakłada dalszy rozwój, jednak na nowych zasadach: 

• minimalizowania zużycia surowców pierwotnych 
i energii oraz 

• minimalizowania ilości odpadów poprzez zamknięcie 
ich w pętli procesów zużyj - przetwórz ponownie.

W tej chwili tylko 8% tego, co wydobywamy pozostaje 
w gospodarce w obiegu zamkniętym. Reszta staje się 
odpadem.

https://www.profim.pl/wiedza/od-modelu-linearnego-do-obiegu-zamknietego
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Nadmierne kupowanie
- podążanie za trendami

Stymulowanie wzrostu
gospodarczego poprzeć
ciągłe podsycanie potrzeb
konsumpcyjnych

Materialistyczne
podejście do życia
- dobra materialne
wyznacznikiem statusu
społecznego

Konsumpcjonizm XXI w.

PRZYCZYNY 
KONSUMPCJONIZMU 

XXI w. 

Nadprodukcja

Tworzenie sztucznych
potrzeb - agresywny
marketing

Wyrzucanie zamiast
naprawiania
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Nadprodukcja
odpadów

Zwiększanie śladu
węglowego

Greenwashing

Produkcja rzeczy
gorszej jakości

SKUTKI
KONSUMPCJONIZMU

Nadmierne wykorzystanie 
zasobów naturalnych

1

2

3

4

5
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1% zakupionych

produktów jest nadal
w użyciu po 6 miesiącach

1
Wyprodukowanie jednego
smartfona wymaga użycia różnych
surowców (lit, tantal, kobalt i inne

metale ziem rzadkich), 13 ton 
wody i w przeliczeniu 18 m2 ziemi.

3
Wielka Pacyficzna
Plama Śmieci
na Oceanie
Spokojnym jest 
trzykrotnie
większa niż
Francja. 

2

Śmieci trafiające
na wysypisko
śmieci, zostają na

nim ok. 30 lat.4
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MINIMALIZM

EKOEDUKACJA
ŚWIADOMWA 
KONSUMPCJA

SLOW LIFE
ZRÓWNOWAŻONA 

KONSUMPCJA

Minimalizm sprowadza się
do przewartościowania
priorytetów, tak aby 
pozbyć się nadmiaru
i zbędnych rzeczy

Zwiększenie świadomości
ekologicznej społeczeństwa

Zrównoważona konsumpcja
zakłada optymalne i świadome
wykorzystanie dostępnych
zasobów do uzyskania rozwoju, 
przy jednoczesnym
zminimalizowaniu szkodliwego
wpływu na środowisko.

Slow life to sztuka życia
w zgodzie z otaczającą nas

rzeczywistością, dbałość
o środowisko naturalne oraz

większa świadomość
konsumencka.

Świadoma konsumpcja jest efektem
edukacji ekologicznej pomagającej

m.in. w ujawnianiu złych praktyk jak 
np. zjawiska greenwashingu - celem tej
strategii marketingowej jest stworzenie

mylnego wrażenia, że dana firma i jej
produkty są przyjazne dla środowiska. 

Dobre praktyki w walce z konsumpcjonizmem
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Dobre praktyki

K U P

Z R Ó B  S A M

K U P  U Ż Y W A N E

W Y M I E Ń  S I Ę

P O Ż Y C Z

W Y K O R Z Y S TA J  T O ,  C O  M A S Z
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publikacji. DTTL, jej firmy członkowskie, podmioty z nimi powiązane, ich pracownicy oraz agenci nie ponoszą odpowiedzialności za straty lub szkody, wynikające bezpośrednio lub pośrednio z wykorzystania 
niniejszej publikacji. DTTL i jej firmy członkowskie oraz podmioty z nimi powiązane stanowią oddzielne i niezależne podmioty prawa.
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