
Економіка 
споживання

Споживацтво



Синдром споживацтва (Affluenza) хворобливий, заразний стан пересичення,
що передається всередині суспільства, обтяженості боргами, тривоги і
спустошеності, який є результатом впертої гонитви за новими і новими
придбаннями

Джон Де Грааф, «Потреблятство. Болезнь, угрожающая миру»

http://aldebaran.ru/author/de_graaf_djon/


Столітня лампа - так називають саму довго 

палаючу лампу у світі. Вона знаходиться в 

пожежній частині міста Лівермор, Каліфорнія, і 

безперервно горить з 1901 р до теперішнього часу. 

У пожежному департаменті стверджують, що ця 

лампа безперервно горить як мінімум 113 років і 

за весь цей термін вимикалася тільки кілька разів. 

Незвично високий ресурс лампі забезпечила в 

основному робота на малій потужності (4 ваттa), в 

глибокому недокалі, при дуже низькому ККД. 

Завдяки своїй довговічності «Cтолітня лампа» 

була занесена в Книгу рекордів Гінеса і часто 

наводиться як докази існування «планованого 

застарівання» ламп розжарювання більш пізнього 
виробництва. 

Столітня лампа 



Лампі присвячений власний оф.сайт

(http://voweb.net/blog/samaya_staraya_lampochka_smot

ret_39_veb_kameru/2008-10-22-166), де можна в будь-

який час доби подивитися на неї в режимі онлайн 

через спеціально встановлені камери. Виготовила 

лампу приватна кампанія Shelby Electric Company, яка 

зникла в 1912 році, в результаті поглинання

корпорацією General Electric. Лампа створена 

відповідно з роботою конкурента Едісона - Адольфа 
Шайе. 

Її нитка розжарення була 

виготовлена з вуглецю (вона в 

8 разів товща, ніж у сучасних 

ламп). Є версія, що саме цим 

пояснюється неймовірне 

довгожительство лампи. На 

початку XX століття 

виробники вирішили 

відмовитися від подібної 

технології виготовлення та 

подібні лампи розжарювання 

не отримали серійного 
виробництва.



Ефект лампочки



«Америка все міцніше тримається за свою звичку 
споживати завжди щороку наростаючі кількості кам'яного вугілля, нафти, свіжого 
повітря і води, деревини, чорнозему і тисячі інших видів природних ресурсів, які ми 
відторгаємо від земної кори і перетворюємо не тільки в необхідні нам їжу і дах над 
головою, але в набагато більшому ступені використовуємо для виготовлення не 
потрібних нам речей ... Кількість матеріальних благ в даний час вище, ніж будь-коли 
раніше, але така ж і кількість людей, що відчувають порожнечу свого життя»

Альберт Гор, «Земна куля в рівновазі»



«Люди кажуть, що ми витрачаємо і 
купуємо багато більше, ніж нам
потрібно. Що наші діти набувають дуже 
матеріалістичний погляд на світ, і що за 
свої миттєві бажання ми платимо ціною 
життя наступних поколінь і ціною 
власного майбутнього»

Річард Харвуд, соц. 
опитування для Фонду 
Мерк Фемілі, Merck. Family 
Fund



«Коріння епідемії синдрому споживацтва - у наполегливому, майже релігійному
прагненні до економічного зростання.
Її коріння - в тому факті, що вищою мірою національного прогресу є для нас
щоквартальний обіг готівки, який ми називаємо валовим внутрішнім продуктом.
Її коріння - в нашому переконанні, що кожне наступне покоління буде в матеріальному
сенсі багатшими, ніж попереднє і що, врешті-решт, кожен з нас може прагнути до цього
не на шкоду безлічі інших наших цінностей.»



«Ми, людські істоти, особливо в цьому столітті, 
виробляли і споживали в кількостях, які 
набагато перевищують здатність планети 
поглинати наші відходи і поповнювати свій 
сировинний запас»

Джереми Рифкин

«Земна куля не може витримати
систематичного збільшення числа 
матеріальних об'єктів. Якщо ми збираємося
розвиватися шляхом використання дедалі
більшої кількості сировини, нам краще
пошукати нову планету»

Роберт Шапіро



ЕКОНОМІКА ДОБРА

 Споживання є хребтом 
поточної економічної
системи. Особливо в 
розвинутих країнах. 
Наприклад, у США воно
становить 70% всієї
економіки.



 Принципи дії економіки
споживання першим 
використав Джон Мейнард
Кейнс, видатний англійський
економіст, розробляючи
шляхи виходу з Великої
Депресії. «Коли бізнес-цикл
сягнув свого піку й почав 
падати, за будь-якою ціною
стимулюй попит!» – таким 
був рецепт Кейнса. 



 «Збільшуй витрати бюджету, зменшуй податки та відсотки за 
короткотерміновими кредитами для того, щоб зросла кількість грошей у 
системі. Попит, який виникне внаслідок наявності великої кількості дешевих
грошей, допоможе запобігти рецесії.» Джон Мейнард Кейнс



Пізніше його думки значно розвинули інші автори. З-поміж них 
Віктор Пєлєвін зі своєю фундаментальною політекономічною
працею «Покоління П», та анонімний блогер з ніком «Два 
Капітани». У своєму програмному тексті

останній розповідає історію
виникнення копроекономіки
або «економіки лайна» в 60-х 
роках ХХ ст. на прикладі
індустрії
автомобілебудування.
Дуже швидко успішний досвід
був поширений і на всі інші
галузі.



 Чому «лайно» вигідне? – запитує
автор. Бо воно дешеве у 
виробництві, швидко виходить з 
ладу й цим стимулює нові продажі. 

Toyota Corolla 1987

Toyota Corolla 1977

Toyota Corolla 1967

Toyota Corolla 1997



 Виробники автомобілів одразу
зрозуміли, що в продукуванні «лайна» є 
три важливі елементи – реклама, 
дизайн і ціна. 

Toyota Corolla 2014

Toyota Corolla 2011

Toyota Corolla 2007

Toyota Corolla 2003



Завдяки рекламі будь-яке «лайно» можна
продати. Завдяки дизайну його можна
продати трохи дорожче. Правильно обрана
ціна – не дуже дорого, але й не дуже
дешево – не дає змоги покупцю визначити, 
яке «лайно» він купив.



Однак невдовзі з'явилися нові проблеми. За певний час «бездоганна, здавалося б, 

концепція «лайна» почала давати збої. У середині XX століття людство зіткнулося з 

безліччю проблем. 

По-перше, на горизонті замаячили перенаселення, брак ресурсів і третя світова війна. 

По-друге, виробничі
потужності
нарощувалися надто
швидко. Якщо ви
виробляєте сто 
автомобілів за хвилину, і 
вони не ламаються ще
десять років, то вже
через рік ви зі своїм
заводом нікому
непотрібні...» Вийти з 
кризи вдалося завдяки
новим ідеям.



«Виробництво перенесли в Китай та Індонезію – тільки там можна було
знайти достатньо некваліфіковану робочу силу для того, щоб перейти до 
випуску «повного лайна» – це дало змогу ще більше прискорити цикл 
споживання». 

Після 1975 року в 
США, наприклад, 
уже ніколи не 
було позитивного 
сальдо торгового 
балансу. Значна
частина нової
економіки в цій
країні почала 
вибудовуватися з 
фінансів, 
страхування та з 
ринку 
нерухомості.



Довелося збільшити 
витрати на рекламу. 



Тепер рекламувалися

вже не товари, а спосіб

життя, базований на 

нескінченному

споживанні.



«Повне лайно» позиціонується як 

елітний продукт. У споживача повинен 

бути вибір між кількома сортами 
«лайна», адже він господар свого життя.







Але справжнім порятунком
виявився Інтернет, тому що саме
тут можна було займатися
виробництвом «лайна» 
практично безкінечно.



«До кінця XX ст. процес
у цілому було
завершено, – пише «Два 
Капітани». –
Постіндустріальна
економіка, не 
встигнувши народитися, 
перетворилася на 
«економіку лайна». 
Сотні мільйонів людей 
займалися невідомо
чим лише тому, що їм
було страшно 
зупинитися».



 Економіку зазначеного типу тісно
пов'язують із глобалізацією. 
Зрештою, саме низька ціна на 
нафту давала можливість
тривалий час практично 
безкоштовно перевозити морські
контейнери з виробленим у 
Китаї дешевим «повним
лайном».



НОВА ЕРА В СПОЖИВАННІ
Однак ситуація ще гірша, ніж можна
було вважати. Еріх Янсен, провідний
американський експерт у галузі
фінансових криз, ще кілька років тому 
помітив, що нова економіка, 
заснована на фінансах, страхуванні та 
нерухомості, з якої виведені

більшість виробничих
потужностей, є 
економікою постійних
криз. Точніше, 
постійних фінансових
бульбашок. 



 Кожна з них має бути трохи більшою, 
ніж попередня, для того, аби перекрити
збитки й дати якийсь прибуток. У статті
для журналу Harper's у лютому 2008 
року Янсен детально пояснює механізм
функціонування таких бульбашок на 
прикладі двох останніх – бульбашки
інтернет-компаній наприкінці 1990-х та 
бульбашки похідних цінних паперів на 
нерухомість у США, що стала причиною 
загальносвітової кризи 2008-2009 рр.



 Між іншим, Янсен переконаний, 
що ціну на нафту варто поступово
підвищувати до $300 за барель. Це
не лише стимулюватиме
постіндустріальні країни
відновлювати виробництво у себе 
вдома, але й змусить робити це в 
енергозберігаючий спосіб. 



 Саме за допомогою «зеленої енергетики», на 
переконання Янсена, буде створено наступну
фінансову бульбашку загальносвітового масштабу. 
Він вважає її конче необхідною для того, щоб вийти
з поточної кризи.



Криза уже робить те, що було не до 
снаги ідеалістам-активістам. 
Провідні західні видання починають
говорити про тренди й про явища, 
які ще зовсім недавно були
непопулярними – видання Business 
Week під час кризи вийшло з 
обкладинкою, що проголошує нову
еру ощадливості та 
самообмеження.


