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A kínálat terrorja

Meddig hódítanak még a hipermarketek?

A közelmúltban az a hír járta be Szolnokot, hogy két olyan telket is eladnak, ahol majd
bevásárlóközpontok épülnek. Ezt a régiót is elérte tehát az elkerülhetetlen, hogy szem-
benézzen a jólét ezen kihívásával.

Ez a tanulmány arra a kérdésre keres választ, hogyan is alakult a jóléti társadalmak e
két gazdasági szereplője, a bevásárlóközpontok és a fogyasztók kapcsolata, milyen mér-
tékben beszélhetünk valódi vásárlói igényekről, vagy hamis, irányított szükségletek ger-
jesztéséről, és végül mi lehet a fogyasztók valódi vesztesége ebben a kapcsolatban.

A XIX. század ipari társadalmainak közgazdászai koruk gazdasági állapotában még
egyfajta harmonikus egyensúlyt tételeztek fel mind a kereslet és a kínálat, mind pedig a
termelők és a fogyasztók közt. Elképzelésük szerint a termelők és a fogyasztók ezen
kiegyensúlyozott kölcsönhatása irányítja a piacot, vagyis minden kínálat megtalálja a
maga keresletét, és a keresletek csak ne-fcik megfelelő mennyiségű kínálatot hívnak életre.
A gazdasági teóriák égiszén ezek a gondolatok a tökéletesen versenyző piac és az általános
gazdasági egyensúly elméleteiben törtek felszínre, de legkonkrétabban talán a Say-dog-
mában fogalmazódtak meg, miszerint minden eladás egyben vétel is, és így minden kínálat
megteremti a maga keresletét. Ezen idealisztikusán kezelt időszakban a gazdaság indi-
viduális színterét vizsgálva a közgazdászok a homo oeconomicus jelenlétét aposztrofáltak.
A gazdaságtan szerint a homo oeconomicus egy olyan gazdasági alany, aki döntéseit
kizárólag a „józan ész" segítségével hozza meg, és ezekkel egyedül a saját haszna
maximalizálására törekszik.

Az ökonómia tudománya azonban a XX. század gazdasági-társadalmi eseményeinek
hatására kénytelen volt szakítani a tökéletes verseny és az általános gazdasági egyensúly
elméleteivel. A piac önszabályzó automatizmusának eszméje elveszítette érvényességét,
működésébe egyre jobban beleszóltak a piac klasszikus határain túl működő tényezők,
mint például a monopóliumok, s így szükség támadt az — eddig a piac ügyeitől távol
maradó — állam ellenőrző és korrekciós részvételére is. A gazdasági élet tehát kiszakadt
a kereslet és a kínálat tökéletesnek hitt szimbiózisából. A gazdasági individuumok szintjén
a tökéletes verseny eszméjének értékvesztése többféle szempont alapján közelíthető meg.
Egyrészt megtörik a gazdaságilag racionális lény, a homo oeconomicus nimbusza, így
századunk elméleti törekvései már elvetik azt az ökonómiai ködképet, hogy ezeket az
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alanyokat, mint tökéletesen racionális lényeket kell számontartanunk. Másrészt pedig a
kereslet-kínálat közvetlen, dialektikus kapcsolatának felbomlásával eltűnik a gazdaság-
elméletek palettájáról az a dinamikus egyensúly, melyet a termelők és fogyasztók között
korábban feltételeztek.

A jóléti társadalmak gazdasági szereplői racionalitásának vizsgálatakor először is ki-
emeltjelentőséget kell tulajdonítanunk a pénzzel és a szabadidővel való bánás ésszerűtlen-
ségeinek, melyek a rendszeresen végzett munka ellenértékeinek elvesztegetéséből, éssz-
erűtlen felhasználásából erednek. Századunk termelési viszonyaiban a munkafolyamatok
specifikusságának, tervszerűségének, irányítottságának és ellenőrzésének fokozásával,
egyre tömegszerűbbé válásával, a munkaidő lerövidülésével maga a munkavégzés egyre
távolabb kerül az emberi személyiség kibontakoztatásának klasszikus követelményétől. A
munka ezen átértékelődésének hatását fokozza a XX. századi gazdasági verseny vezető
éráiban kialakult társadalmi jólét, vagy legalábbis a létbizonytalanság elvesztése, és főként
annak a tudatnak a kialakulása, hogy a létfenntartás nincs feltétlenül ekvivalens kapcso-
latban a munkavégzéssel — hogy ne is szóljunk a weberi protestáns munkamorálról. A
termelékenység fokozásának professzionalizálásával ugyanis problémamentessé vált azon
rétegek eltartása, akiknek nem jutott feladat, vagy nem akarnak részt venni a társadalmi
munkavégzésben. így az egzisztenciális hangsúly fokozatosan áttevődik a munkavégzésen
kívüli szférára, vagyis a munka ellenértékeként kapott pénz és a szabad idő az eddigieknél
fontosabbá válnak a homo oeconomicus számára, aki jóvátehetetlen hibát vét, ha ezeket
nem saját céljaihoz és megvalósításához használja, hanem engedi, hogy a fejlett ipari
társadalom technikai racionalitása behatoljon ebbe a szférába is.

Másodsorban: a jóléti társadalmakban uralkodó túltermelési tendenciák miatt felbom-
lik a termelésnek és a fogyasztásnak a klasszikus közgazdák által megfogalmazott egyen-
súlya. A gazdasági szféra extraprofitja manapság már nem onnan származik, hogy
meglévő szükségleteket elégít ki, hanem hogy újakat fedez fel vagy hitet el a fogyasztók-
kal. A gazdaságpszichológia — erre a jelenségre reflektálandó — többféle vásárlási típust
különböztet meg a posztindusztriális társadalmakban. A fogyó javak beszerzésénél
többnyire eleve adott szükségleteket elégítünk ki. Ettől eltérő vásárlási aktus a szolgál-
tatások igénybevétele, hiszen ekkor már fennáll az a lehetőség, hogy a szolgáltatást kínáló
nagyobb mértékben próbál keresletet kelteni, mint az a szolgáltatás vevőjének természetes
szükségleteiből adódna. A harmadik vásárlási formánál, a tartós fogyasztási cikkek be-
szerzésénél pedig már az is kérdéses, hogy mennyiben beszélhetünk egyáltalán szük-
ségletekről. Ennél a gazdaságpszichológiai álláspontnál a marxi és freudi alapokról indult
Herbert Marcuse jóval radikálisabban fogalmaz az Egydimenziós ember című irányadó
művében. Szerinte ezen utóbbi, a biológiai szintet meghaladó szükségletek hamis,
represszív szükségletek, s olyan külső hatalmak által determináltak, melyek felett az egyén
nem rendelkezhet befolyással.

A továbbiakban az elemzés ezen szükségletek vizsgálatára irányul, a gazdaság-
pszichológia és a mikroökonómia eredményeinek felhasználásával, attól a szándéktól
vezérelve, hogy valamiféle választ kap a jelenkori jóléti társadalmak bevásárlóközpontjai
által életre hívott vásárlási szokásokra. Ha például a homo economicus gazdasági
viselkedése felől indítjuk el a gondolatsort, akkor rögtön adódik néhány mikroökonómiai
tény, melyek segítségével szűkebbé tehetjük a hamis, represszív szükségletek körét. Ezek
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az esetek ugyanis kizárólag a fogyasztók gazdasági „ésszerűtlenségét" bizonyítják, olyan
alapvető lelki jellemvonásokat testesítve meg, amelyek egyedül a gazdasági életben
résztvevő individuumok pszichológiai, mikroökonómiai reflexióiként értelmezhetők.
Véleményem szerint a kínalati oldal terrorja a kereslettel szemben csak ezen a ponton lép
be a képbe, ugyanis a fogyasztói réteg alapvető pszichológiai tulajdonságainak defor-
málásával, manipulálásával kényszerít ki egyre nagyobb keresleti hajlandóságot.

A homo oeconomicus sajátos pszichológiájának elemzésekor különös figyelmet kell
szentelnünk még azon szituációknak, melyek a jövedelemváltozás hatását tükrözik a
fogyasztói kereslet vonatkozásában. A jövedelemváltozás sebességének alakulása ugyanis
jócskán megzavarhatja a homo oeconomicus gazdasági racionalitását. Nagyszerű példa-
ként hozható fel erre a jelenségre a magyar társadalom rendszerváltozás utáni alakulása.
A szociológiai közhelyeknél megmaradva azt a megállapítást tehetjük, hogy míg a 90-es
évek előtt sokkal homogénebb volt a társadalom vagyoni szerkezete és színvonala, a
rendszerváltozás után a társadalom korábban egységes középrétegének anyagi helyzete
viszonylag gyors változásokon ment keresztül.

A továbbiakban — ugyancsak a pontos szociográfiai feltérképezés igénye nélkül — a
korábbi középrétegtől való eltávolodás két társadalmi csoportját vizsgálnám meg. Egy-
részt azokat, akiknek jövedelmi, vagyoni helyzete az áremelkedéseknél nagyobb ütemben
növekedett, illetve azokat, akiknek vagyoni gyarapodása alulmaradt az általános drágu-
lásokkal szemben. E gyors jövedelemváltozás mindkét formáját tárgyalja a mikroöko-
nómia mint a kereslet általános törvénye mellett megemlítendő összefüggéseket.

Azon társadalmi réteg, melynek jövedelme csak az utóbbi időben nőtt — viszont nagy
sebességgel — ajelenlegi szintre a pillanatnyi keresetéből többet költ tartós, és kevesebbet
az új jövedelemszintjének megfelelő fogyasztási cikkekre. Vagyis a jövedelme növe-
kedésével nem az általa vásárolt javak minőségét növeli — habár megtehetné — , hanem
a régi jövedelemszintjének megfelelő termékek vásárlását fokozza.

A csökkenő reáljövedelemmel rendelkező társadalmi csoport paradoxnak tűnő vásár-
lási szokásait a Giffen-hatás magyarázza. Giffen, angol statisztikus megállapította, hogy
bizonyos alárendelt, ugyanakkor alacsony jövedelemtartományban mással nehezen he-
lyettesíthető, s a jövedelem tekintélyes hányadát lekötő jószágok áremelkedése úgy
megterheli egyes háztartások költségvetését, hogy más, drágább javak fogyasztását csök-
kentve, azok helyett is az emelkedő árú cikket vásárolják. Giffen példaként az 1845-ös
írországi burgonyavészt hozza fel, amely során a megemelkedett árú burgonya kereslete
növekedett a húsfogyasztás rovására. Nem kell azonban Írországba szaladnunk, hogy
példát szolgáltassunk eme jelenségre, elég, ha a 90-es évek áremelkedéseinek hatására a
magyar háztartásokban felhalmozott cukor-, olaj-, hús- és kávékészletekre gondolunk.

Meggyőződésem, hogy mindkét vásárlói magatartásforma nem kevéssé erősíti a be-
vásárlóközpontok amúgy sem gyönge pozícióját, melyet ezek az intézmények magabiztos
rutinnal használnak ki és erősítenek meg. A bevásárlóközpontok monstrumaiban ugyanis
mindkét csoport maximálisan kielégítheti felhalmozó becsvágyát. A csökkenő reáljövede-
lemmel rendelkezők a hipermarketekben találják meg az alapvető élelmiszerek és ruháza-
tok tömkelegét, amelyekből itt tudnak a lehető legnagyobb mennyiséget vásárolni, vagyis
e helyütt tudják legjobban kompenzálni az áremelkedések hatását. A pozitív jövedelem-
mérleggel bírók pedig ugyancsak a bevásárlóközpontokban tudnak szert tenni azokra a
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tartós fogyasztási javakra, amelyek habár még mindig a tömegcikk kategóriába tartoznak,
de amelyekből itt képesek a lehető legnagyobb mennyiséget vásárolni, vagyis itt tudják
leginkább realizálni jövedelmük növekedését. A bevásárlóközpont hatalmas gazdasági
potenciálja, hogy a társadalom különböző vagyoni helyzetben lévő és különböző fo-
gyasztási szándékú elemeit egy fedél alatt tudja tartani.

A társadalom vagyoni helyzetének folyamatos változása, illetőleg az egyre élesedő
verseny miatt azonban a hipermarketek tevékenysége nem merül ki az imént említett
formulákban. A bevásárlóközpontoknak azon kell lenniük, hogy egyrészt még szélesebb
társadalmi réteget fogjanak át, másrészt pedig ne engedjék el az onnan „kigazdagodni
igyekvőket". Az első feladatát az egyre olcsóbb termékek árusításával és az akciós áruk
állandó készletével éri el. (Gazdaságpszichológiai tény, hogy a vásárlás időzítését minden-
féle „szükség" érzésénél jobban motiválja, hogy a vásárlók úgy érezzék, hogy „az idők
most kedveznek" a vásárlásnak.) A második tevékenységtípus fedi fel azonban a bevásár-
lóközpont igazi talentumát. Hogyan lehet a hipermarketekben tartani az egyre vagyono-
sabb rétegeket? Hogyan lehet elérni, hogy ez a réteg náluk hagyja ott a jövedelmében
keletkező többletet?

A válasz nyilvánvaló: többet adni egyszerű árucikkeknél, az árut szolgáltatásokba
ágyazottan vinni piacra. A gazdaságelmélet ezt a jelenséget nevezi az áruk és a szolgál-
tatások egymásba csúszásának, a gazdaság „ellágyulásának". A bevásárlóközpont szoká-
sos árukészlete így (az áruskála folyamatos bővülésén és a minőségi javuláson túl) egyre
több szolgáltatással bővül. Miután pedig a jóléti társadalmak gazdagabb rétegeiben foko-
zatosan elhalványul az alapvető és tartós fogyasztási javak felhalmozásának ingerenciája,
felszabadul egy olyan csoport, amely mint potenciális vásárlóerő van jelen. A szolgál-
tatások feladata tehát az lesz, hogy megőrizze ezt a réteget a bevásárlóközpontok számára.
Azokat, akiknek már nem okoz megfelelő intenzitású kielégülést az alapvető, vagy tartós
fogyasztási javak vásárlása — vagy már eleget halmoztak fel belőle — mással kell
elkápráztatni. Az elélménytelenedett vásárlást mozival, éttermekkel, korcsolyapályákkal,
diszkókkal és koncertekkel kell megint szórakoztatóvá varázsolni. A „szórakoztató
fogyasztás" funkciója azonban nem merül ki a szokásos méretű profit biztosításában (a
fogyasztási hajlandóság szintentartásában),.hanem a szórakozatás újabb kereseti lehető-
ségeket, vagyis a fogyasztási hajlandóság növelésének újabb paramétereit nyújtja a hiper-
market számára. Manapság akkora méretű, olyan széles áruskálával és szórakoztató
apparátussal felszerelt bevásárlóközpontok vannak, hogy egész hétvégéket tölthetnek el
bennük a családok.

A XX. századi kapitalizmus sajátossága, hogy egyre kevesebb munkát követel meg
termelőitől, amiért ráadásul egyre több pénzt és szabad időt ad cserébe, viszont másik
oldalról a gazdasági alanyokat mint fogyasztókat egyre erősebben és gátlástalanabbul
láncolja magához. Manapság a legjobb „üzletek" között kínálkozik tehát, hogy a szabad
időnk minél nagyobb részét a munka alatt szerzett jövedelem elköltésével töltsük. Az
ember által végzett rendszeres munkának azonban csak egyik ellenértéke a pénz, a másik,
a szabad idő. Ha azonban a harmadik évezred nyugat-európai társadalmait, mint jóléti és
fogyasztói társadalmakat értelmezzük, akkor nyilvánvalóvá válik a több oldalról veszé-
lyeztetett szabad idő megfizethetetlen és pótolhatatlan értéke.
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