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Օգն�թյան կանչերի վերահսկ�մ

Հարց մտորել� համար. ինչո՞ւ տնտես�թյան մեջ պետ�թյան կատարած

դերի շ�րջ այդքան տարբեր կարծիքներ կան:

Մարդկանց հարցրեք, թե արդյոք նրանք կողմ են պետ�թյան կողմից

իրականացվող վերահսկող�թյանը, և պատասխանը գրեթե միաձայն կլինի՝

ոչ: Սակայն եթե այդ ն�յն մարդկանց հարցնեք, թե արդյոք կողմ են

պետ�թյան կողմից իրականացվող գների վերահսկմանը, պատասխանն

ամենևին էլ միանշանակ չի լինի: Հարցրեք նրանց, թե արդյոք պետ�թյ�նը

պետք է վերահսկի գները, որպեսզի կանխի բնական աղետներին հաջորդող

գների կտր�կ բարձրաց�մը, և պատասխանը գրեթե միաձայն կլինի՝ այո:

Այս պատասխաններից երև�մ է, որ ցավոք մենք չենք գիտակց�մ՝

ինչպես են շ�կաները թ�յլ տալիս մեզ հաղորդակցվել միմյանց հետ: Եթե

շ�կայական գներն ընդ�նենք որպես հաղորդակցման միջոց, ապա

կկարողանանք ավելի լավ հասկանալ, թե ինչ� է պետ�թյան կողմից

իրականացվող գների վերահսկ�մը համարվ�մ վերահսկող�թյան

հատկապես վնասակար ձև: Եվ ամենամեծ վնասը բնական աղետների

ժամանակ է, որովհետև աղետից տ�ժածները դժվար�թյամբ են

կարողան�մ հաղորդել, որ օգն�թյան կարիք �նեն:

Շ�կայական փոխանակման միջոցով հնարավոր դարձած

հաղորդակց�մը և դրա արդյ�նք�մ ձևավորվող գները զգալի չափով

նպաստ�մ են սոցիալական համակագործակց�թյան ստեղծմանը: Այս

հաղորդակցման և համագործակց�թյան օգ�տների ամենալավ օրինակը

բնական աղետներն են: Եթե աղետից տ�ժածները ցանկան�մ են

հնարավորինս արագ և լիարժեք ոտքի կանգնել, նրանց անհրաժեշտ է ոչ

միայն աղետի գոտ�ց դ�րս գտնվողների օգն�թյ�նը, այլև միմյանց հետ

համագործակց�թյ�նը: Ցավոք, բնական աղետների ժամանակ պետ�թյ�նը

հիմնական�մ արգելակ�մ է այս համագործակց�թյ�նը խթանող գնային

Հեղինակ՝ Դ�այթ Ռ. Լի
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ազդակները և դա ան�մ է հանրային կարծիքի աջակց�թյամբ:

Բնական աղետից հետո սովորաբար կտր�կ բարձրան�մ են

աշխատ�ժի, շինանյ�թերի, էլեկտրական հոսանքի գեներատորների և մի

շարք այլ ապրանքների գները, որոնք անհրաժեշտ են վերականգնման և

աղետի հետևանքները վերացնել� համար: Գների այսպիսի

բարձրաց�մները սովորաբար բացատրվ�մ են նրանով, որ անբարեխիղճ

մատակարարները հարստան�մ են տ�ժածների հաշվին:

Մատակարարները գ�ցե և հարստան�մ են, սակայն ոչ տ�ժածների

հաշվին: Տ�ժածները նրանք են, որոնց տները բնական աղետից վնասվել են,

իսկ կյանքերը՝ կործանվել, այլ ոչ թե աղետից հետո այդ մարդկանց

անհրաժեշտ ապրանքներ և ծառայ�թյ�ններ մատակարարողները: Բարձր

գները կարելի է ավելի շ�տ համարել լավագ�յն միջոց, որով տ�ժածներն

իրենց օգն�թյան կանչը կհաղորդեն նրանց, որոնք լավագ�յնս կարող են

տրամադրել այդ օգն�թյ�նը: Բարձր գները երաշխավոր�մ են նաև, որ

օգն�թյան կանչերին արագ և արդյ�նավետ արձագանք կտրվի:

Փայտանյ�թի առաք�մ Մայամի

Նման արձագանքի մի հետաքրքիր օրինակ լսեցի, երբ 1992թ.

Հարավային Ֆլորիդայ�մ մոլեգնած «Էնդրյ�» փոթորկից ոչ շատ ժամանակ

անց դասախոս�թյ�ն էի կարդ�մ Օհայոյ�մ: Ես խոս�մ էի փոթորկի և դրա

հետևանքների մասին, որպեսզի ց�յց տամ գների հաղորդակցման

կարևոր�թյ�նը, և լսարանից մի տղամարդ պատմեց իր որդ� մասին, որը

Քլիվլենդի շրջակայք�մ աշխատ�մ էր որպես շինարար�թյան կապալառ� և

սկսել էր կառ�ցել իր � իր կնոջ՝ տարիներով երազած տ�նը: Հիմքը փորված

էր, իսկ փայտանյ�թը ճանապարհին էր, երբ «Էնդրյ�ն» հարվածեց

Մայամիին: Լսելով աղետի մասին լ�րերը՝ նա որոշեց փայտանյ�թն իր

համար չօգտագործել (չնայած կնոջ առարկ�թյանը) և փոխարենը այն

Մայամի �ղարկեց: Ինչո՞ւ: Որովհետև նրա համար առավել համոզիչ էր

փայտանյ�թի բարձր գների մասին լ�րը, ըստ որի իր փայտանյ�թի
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նկատմամբ պահանջարկն ավելի մեծ էր Մայամի�մ, քան Քլիվլենդ�մ:

Արդյո՞ք Քլիվլենդի կապալառ�ն անբարեխիղճ առևտրական էր: Դժվար

թե: Նա «Էնդրյ�» փոթորկից տ�ժածներին ավելի մեծ օգն�թյ�ն ց�ցաբերեց,

քան նրանք, որ նստել � քննադատել են բարձր գներով «հարստացողներին»:

Ճիշտ է՝ որոշ մարդիկ փոթորկից տ�ժածներին օգնել են՝ Մայամի անվճար

պարագաներ �ղարկելով: Այդ մարդիկ, իհարկե, արժանի են գովասանքի:

Սակայն նրանց օգն�թյ�նն աննշան էր՝ ողջ երկրի (նաև՝ աշխարհի)

մատակարարների տրամադրած օգն�թյան համեմատ, որոնք

արձագանքեցին գների բարձրացմանը` մատակարարելով ավելի շատ այն

բոլոր ապրանքներից, որոնց կարիքը «Էնդրյ�» փոթորկից տ�ժածները,

ինչպես իրենք էին հաղորդ�մ (ավելի բարձր գների միջոցով), ամենաշատն

�նեին:

Նրանք, որոնք քննադատ�մ են բնական աղետից տ�ժածներին բարձր

գներով ապրանքներ վաճառողներին, պետք է նախքան քննադատելը

իրավիճակի մասին ավելի խորը պատկերաց�մ կազմեն: Նրանց

քննադատ�թյ�նը (որը գալիս է տնտեսագիտական անգրագիտ�թյ�նից) և

հանր�թյան շրջան�մ ձևավորված կարծիքը հաճախ արհեստականորեն

խթան�մ են գների վերահսկ�մներ, որը խլացն�մ է օգն�թյ�ն խնդրողների

ձայնը: The Atlanta Journal-Constitution թերթն անցած տարվա ապրիլին հայտն�մ

էր, որ Ջորջիա նահանգն �նի գների խիստ բարձրաց�մը կանխարգելող

օրենք, համաձայն որի մատակարարներին արգելվ�մ է «մեկ ցենտով

բարձրացնել այն գինը, որով նրանք վաճառել են աղետից մեկ օր առաջ»: Այս

օրենքի մասին առանց հեգնանքի դրական էր խոսվ�մ մի հոդված�մ, որը

հաղորդ�մ էր, որ պտտահողմի հասցրած զանգավածային վնասներից

անմիջապես հետո տարբեր նահանգներից Ատլանտա շինարարական

ընկեր�թյ�ններ եկան, և շինանյ�թի պաշարներ բերվեցին: Որևէ մեկը կարո՞ղ

է լրջորեն հավատալ, որ այս օգն�թյ�նը կգար հեռ� վայրերից, եթե գնի

խիստ բարձրացման մասին օրենքը լիարժեք կիրառվեր, կամ որ օգն�թյան

ծավալները օրենքի կիրառման արդյ�նք�մ չէին կրճատվել (Ջորջիա

նահանգ�մ գների արհեստական թանկացման համար նախատեսվ�մ է
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մեկից տասը տարի ազատազրկ�մ և տ�յժ՝ 5 000 դոլարի չափով):

Էլեկտրական ածելի

Բնական աղետների հետևանքով տ�ժածներին ն�յնպես անհրաժեշտ

է հաղորդակցվել միմյանց հետ: Միակ գործնական մեթոդն այստեղ

շ�կայական գներն են: Աղետի գոտ� յ�րաքանչյ�ր տ�ժած բարձր

կգնահատի մատչելի դարձած ապրանքները, սակայն մարդիկ կցանկանան,

որ այդ ապրանքները հասնեն նրանց, որոնք իրենց կարծիքով

ամենաարդյ�նավետ կերպով կարող են օգտագործել դրանք: Գների

վերահսկ�մը թ�յլ չի տալիս, որ դա տեղի �նենա՝ վերահսկելով տ�ժածների

միջև հաղորդակց�մը:

Ընկերներիցս մեկը, որն ապր�մ էր Հարավային Կարոլինայի Չարլսթոն

քաղաք�մ, սեփական աչքերով է տեսել, թե 1989թ. մոլեգնած «Հյ�գո»

փոթորկի ժամանակ այդ վերահսկող�թյ�նն ինչ վնաս հասցրեց: Տարածքը,

որտեղ ապր�մ էր ընկերս, մի քանի օր հոսանքազրկված էր, և բենզինով

աշխատող էլեկտրական հոսանքի գեներատորներ ձեռք բերելը խիստ մեծ

անհրաժեշտ�թյ�ն էր շատ մարդկանց համար: Ցավոք, տեղի կենցաղային

ապրանքների խան�թը միայն երկ� գեներատոր �ներ և ավելի շատ չէր

կարող ձեռք բերել գների վերահսկման պատճառով: Բայց այնտեղ կար գների

վերահսկման հետ կապված մեկ այլ խնդիր, որն իրական�մ օգ�տ բերեց

ընկերոջս ընտանիքին, սակայն՝ �րիշների հաշվին: Քանի որ նրա հայրը տեղի

կենցաղային խան�թի սեփականատիրոջ լավ ընկերն էր, նա այդ

էլեկտրական գեներատորներից մեկը վերահսկվող գնով ձեռք բերեց:

Խան�թի տերը չէր կարող գեներատորն օրինական ձևով ավելի բարձր գնով

վաճառել մեկ �րիշին, �րեմն ինչո՞ւ այն իր ընկերոջը չվաճառեր: Ընկերոջս

հայրը ցնծ�թյան մեջ էր, որովհետև կրկին կարող էր սափրվել էլեկտրական

ածելիով: Ցավոք, քաղաքի մթերային խան�թներին խիստ անհրաժեշտ էր

էլեկտրական�թյ�նը, որպեսզի հազարավոր դոլարներ արժող�թյամբ

սն�նդը չփչանար: Եթե չլիներ գների վերահսկ�մը, այդ խան�թներից մեկն
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ավելի բարձր գին կառաջարկեր գեներատորի համար՝ արդյ�նավետորեն

տեղեկացնելով (սպառողների ան�նից), որ այդ գեներատորն իր համար շատ

ավելի հրատապ էր, քան ընկերոջս հոր համար: Մեկ հոգի կտանջվեր

փրփ�րով սափրվել� անհարմար�թյ�նից, բայց նրա հարյ�րավոր

հարևաններ գեներատորի բարձր գնի միջոցով կհամոզեին նրան, որ թարմ

սն�նդ �նենալ� նրանց ցանկ�թյ�նը պետք է առաջնահերթ լինի: Իհարկե,

առանց գների վերահսկման բոլոր խան�թները և ընկերոջս հայրը (եթե նրան

դեռևս պետք լիներ գեներատորը) արագորեն էլեկտրական գեներատորներ

ձեռք կբերեին, քանի որ կկարողնային հաղորդակցվել աղետի գոտ�ց դ�րս

գտնվող մատակարարների հետ:

Բնական աղետները գների վերահսկման պատճառած վնասի

հատկապես վառ օրինակ են: Ցավոք, պետ�թյանը սոցիալական

համագործակց�թյան խաթար�մը և գների թելադրման միջոցով

բարեկաց�թյան կործան�մն արդարացնել� համար բնական աղետներ

պետք չեն: Պետ�թյ�նները դեռևս վաղ�ց բազմաթիվ ապրանքների �

ծառայ�թյ�նների վրա գների վերահսկող�թյ�ն են կիրառ�մ: Եվ դեռ

կշար�նակեն այնքան ժամանակ, մինչև լայնորեն չգիտակցվի, որ նման

մեխանիզմները վերահսկող�թյան առանձնապես կործանարար ձևեր են:

Ամփոփիչ հարց. արդյո՞ք պետ�թյ�նը բնական աղետների ժամանակ

պետք է սահմանի առավելագ�յն գնային սահման, եթե դա խոչընդոտ�մ է

ապրանքների, ծառայ�թյ�նների � ռես�րսների հոսքը դեպի աղետի

գոտիներ:

Դ�այթ Լիի «Օգն�թյան կանչերի վերահսկ�մ» հոդվածը տրամադրել է Տնտեսագիտական կրթ�թյան
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