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დახმარების თხოვნის ცენზურა

შეკითხვა მოსაფიქრებლად: რატომ აქვთ ადამიანებს ამდენი განსხვავებული
მოსაზრება ეკონომიკაში მთავრობის როლთან დაკავშირებით?

თუ ადამიანებს ჰკითხავთ ემხრობიან თუ არა სახელმწიფო ცენზურას
თითქმის ერთსულოვნად გიპასუხებენ, რომ არა! მიუხედავად ამისა, თუ იგივე
ადამიანებს ჰკითხავთ ემხრობიან თუ არა მთავრობის მიერ ფასის კონტროლს,

პასუხები ბევრად უფრო შერეული იქნება. ჰკითხეთ მათ ემხრობიან თუ არა
მთავრობის მიერ ფასების კონტროლს სტიქიური უბედურების შემდეგ „ფასის
გაბერვის“ აღკვეთის მიზნით და პასუხი ერთსულოვნად დადებითი იქნება!

სამწუხაროდ ასეთი პასუხები ცხადყოფს, რომ ადამიანებს საერთოდ არ
ესმით, თუ როგორ გვაძლევენ ბაზრები ერთმანეთთან ურთიერთქმედების
საშუალებას. როგორც კი საბაზრო ფასებს ურთიერთქმედების საშუალებად
ვაღიარებთ, შევძლებთ მკაფიოდ გავიაზროთ, თუ რატომ არის სახელმწიფოს
მიერ ფასების კონტროლი ცენზურის განსაკუთრებით საზიანო ფორმა.

სტიქიური უბედურებების დროს უდიდესი ზიანი დგება, რადგან
დაზარალებულები სასოწარკვეთით ითხოვენ დახმარებას.

ის ურთიერთქმედება, რომელსაც საბაზრო გაცვლა და შედეგად
დამდგარი ფასები წარმოშობს, სოციალური თანამშრომლობის
განსაცვიფრებელ ხარისხს ქმნის. სტიქიურ უბედურებებზე უფრო უკეთესი
მაგალითი ამ ურთიერთქმედებისა და თანამშრომლობისა არ არსებობს.

დაზარალებულებს არა მხოლოდ გარეშე ადამიანების დახმარება სჭირდებათ,

არამედ ასევე ერთმანეთთან თანამშრომლობაც, თუ სურთ რომ რაც შეიძლება
მალე და სრულყოფილად დადგნენ ფეხზე. სამწუხაროდ სტიქიური
უბედურებების დადგომისას, მთავრობები როგორც წესი კრძალავენ ფასთა
სიგნალებს, რომელიც ასეთ თანამშრომლობას შესაძლებელს გახდიდა და
ამაში მათი საზოგადოების მხარდაჭერაც აქვთ.

სტიქიური უბედურებების შემდეგ ფასები მკვეთრად იზრდება შრომაზე,

ავტორი: დუაიტ ლი
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სამშენებლო მასალებზე, ელექტროგენერატორებზე და სხვა უამრავ
პროდუქტზე, რომლებიც საჭიროა აღდგენისა და კომფორტისთვის. ფასების
ზრდის ზოგადი ახსნაა, რომ არაკეთილსინდისიერი მომწოდებლები
დაზარალებულთა ხარჯზე მოგებას ნახულობენ. მომწოდებლები შეიძლება
მოგებას ნახულობდნენ, მაგრამ არა დაზარალებულების ხარჯზე. ის
ადამიანები, ვისი სახლებიც ზიანდება და ვისი ცხოვრებაც ინგრევა, სტიქიური
უბედურების მსხვერპლნი არიან და არა მათი, ვინც მათ შემდგომში საჭირო
საქონლითა და მომსახურებით უზრუნველყოფს. მაღალი ფასები უკეთესად
აიხსნება, როგორც დაზარალებულთა საშუალება დახმარების საჭიროების
შესახებ ამცნონ მათ, ვისაც ყველაზე მეტად შეუძლია მისი გაწევა. მაღალი
ფასები ასევე უზრუნველყოფს, რომ დახმარების თხოვნაზე სწრაფი და
ეფექტური რეაგირება მოხდება.

ხე-ტყის მასალების მაიამიში გაგზავნა
მე მსგავსი რეაგირების საინტერესო მაგალითი შევიტყვე, როდესაც 1992

წელს, ოჰაიოში ლექციას ვკითხულობდი, მას შემდეგ რაც ქარიშხალი ენდრიუ
სამხრეთ ფლორიდას თავს დაატყდა. მე ქარიშხალი და მისი შედეგები,

ფასების საშუალებით კომუნიკაციის მნიშვნელობის საილუსტრაციოდ ვახსენე.

აუდიტორიიდან ერთმა ბატონმა მოყვა ამბავი მის ვაჟიშვილზე, რომელიც
კლივლენდის გარეუბანში კონტრაქტორი მშენებელი იყო და რომელმაც
სახლის აშენება დაიწყო, რომელზეც ის და მისი მეუღლე წლები ოცნებობდნენ.

საძირკველი ჩასხმული და ხე-ტყის მასალა მოტანილი იყო, როდესაც
ქარიშხალი ენდრიუ მაიამის დაატყდა. როდესაც მან სტიქიური უბედურების
შესახებ შეიტყო, გადაწყვიტა საკუთარი სახლის მშენებლობისთვის ხე-ტყის
გამოყენების ნაცვლად (მისი ცოლის წინააღმდეგობის მიუხედავად) იგი
მაიამიში გაეგზავნა. რატომ? რადგან მან სარწმუნოდ მიიჩნია ინფორმაცია ხე-

ტყის მასალის მაღალი ფასების შესახებ, რითაც დაადგინა, რომ მოთხოვნა ხე-

ტყის მასალაზე უფრო მაღალი იყო მაიამიში, ვიდრე კლივლენდში.

კლივლენდელი კონტრაქტორი არაკეთილსინდისიერი სპეკულანტი იყო?
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არა მგონია. მან ქარიშხალი ენდრიუს შედეგად დაზარალებულებს ბევრად
მეტი სიკეთე გაუწია, ვიდრე მათ ვინც იჯდა და ფასის გაბერვის შესახებ ზიზღს
გამოხატავდა. ისიც მართალია, რომ რამდენიმე ადამიანი ქარიშხალით
დაზარალებულებს მარაგების მაიამიში უფასოდ გაგზავნით დაეხმარა. რა
თქმა უნდა ეს ადამიანები ქებას იმსახურებენ. მაგრამ მათი დახმარება
უმნიშვნელო იყო მთელი ქვეყნის (მართლაც, მსოფლიოს) მომწოდებლების
დახმარებასთან შედარებით, რომლებიც გამოეხმაურნენ უფრო მაღალ ფასებს
იმ საქონლის მიწოდებით, რაც ქარიშხალი ენდრიუს დაზარალებულებმა
ამცნეს, რომ ყველაზე მეტად სჭირდებოდათ.

ისინი, ვინც ზიზღს გამოხატავენ მათ მიმართ, ვინც სტიქიური
უბედურების დაზარალებულებს პროდუქტებს მაღალ ფასებში მიყიდის,

კრიტიკა სხვა მხარეს უნდა მიმართონ. მათი (ეკონომიკური გაუნათლებლობით
გამოწვეული) კრიტიკა და მისგან გამომდინარე საზოგადოებრივი აზრი
ხშირად იწვევს ფასის კონტროლს, რომლითაც ის ზიანდება, ვისაც ამ დროს
ყველაზე მეტი დახმარება სჭირდება. გასული წლის აპრილში დაბეჭდილი
ატლანტის ჟურნალი „კონსტიტუცია“ მიუთითებდა, რომ ჯორჯიაში მოქმედებს
„ფასის გაბერვის“ კანონი, რომელიც უკრძალავს მომწოდებლებს „სტიქიურ
უბედურებამდე ერთი დღით ადრე არსებულ ფასზე ერთი ცენტითაც კი ფასის
მომატებას“. ჟურნალი ყოველგვარი ირონიის გარეშე დადებითად იხსენიებდა
ამ კანონს სტატიაში, რომელიც ეხებოდა ტორნადოს მიერ მიყენებული დიდი
ზიანის შემდეგ სხვა შტატებიდან ატლანტაში მყისიერად ჩასულ სამშენებლო
კონტრაქტორებსა და ასევე იქ გაგზავნილ სამშენებლო მასალას. ვინმეს
სერიოზულად სჯერა, რომ ეს დახმარება შორიდან მოვიდოდა „ფასის
გაბერვის“ კანონი, რომ სრულყოფილად აღსრულდებოდეს ან რომ მისი
აღსრულების შედეგად დახმარების მასშტაბი არ შემცირებულა? (ჯორჯიაში
ფასების გაზრდისთვის ჯარიმები ერთიდან ათ წლამდე თავისუფლების
აღკვეთას და 5 000 აშშ დოლარის ოდენობის ჯარიმას ითვალისწინებს).

ელექტრო-საპარსი
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სტიქიური უბედურების შედეგად დაზარალებულებმა ერთმანეთთანაც
უნდა იქონიონ კომუნიკაცია. ამისათვის საბაზრო ფასები ერთადერთი
პრაქტიკული მეთოდია. სტიქიური უბედურების ზონაში ყველა დააფასებს
პროდუქტებზე ხელმისაწვდომობას, მაგრამ ადამიანებს ენდომებათ ამ
პროდუქტების მათთვის მიწოდება, ვისაც ეს ყველაზე მეტად გამოადგება.

ფასის კონტროლი აფერხებს ამას დაზარალებულებს შორის საბაზრო
კომუნიკაციაზე ცენზურის დაწესებით.

ჩემი მეგობარი, რომელიც ჩარლსტონში, სამხრეთ კაროლინას შტატში
ცხოვრობდა, თავად გახდა ცენზურით მიყენებული ზიანის მოწმე, როდესაც
1989 წელს შტატს ქარიშხალი ჰიუგო დაატყდა თავს. ჩემი მეგობრის
საცხოვებელ უბანში ელექტრო ენერგია რამდენიმე დღის განმავლობაში
გათიშული იყო და ამრიგად მრავალ ადამიანს სურდა ბენზინზე მომუშავე
ელექტრო-გენერატორების შეძენა. სამწუხაროდ, ადგილობრივ ტექნიკის
მაღაზიაში მხოლოდ ორი ცალი იყო დარჩენილი და მაღაზიას ფასის
კონტროლის გამო მარაგის შევსება არ შეეძლო. მაგრამ ფასის კონტროლს სხვა
პრობლემაც უკავშირდებოდა. რეალურად ამ პრობლემით ჩემი მეგობრის
ოჯახმა ისარგებლა, თუმცა სხვებისთვის მაღალ ფასად. რადგან მამამისი
ადგილობრივი ტექნიკის მაღაზიის მფლობელის ახლო მეგობარი იყო, მან
კონტროლირებად ფასად იშოვნა ერთ-ერთი ელექტრო-გენერატორი. მაღაზიის
მფლობელი კანონის ფარგლებში სხვას ვერავის მიყიდდა გენერატორს უფრო
მაღალ ფასად, ასე რომ რატომ არ უნდა მიეცა იგი მეგობრისთვის? ჩემი
მეგობრის მამა გახარებული იყო, რადგან შეეძლო ელექტრო-საპარსის კვლავ
გამოყენება. სამწუხაროდ ქალაქის სასურსათო მაღაზიებს უკიდურესად
სჭირდებოდათ ელექტროენერგია ათასობით დოლარის ღირებულების
საკვების გაფუჭების თავიდან ასარიდებლად. ფასის კონტროლის გარეშე, ერთ-

ერთი მაღაზია გენერატორებში უფრო მაღალ ფასს შესთავაზებდა, რითაც
ეფექტურად აცნობებდა (მომხმარებლების სახელით), რომ მას უფრო
გადაუდებელი საჭიროება ჰქონდა, ვიდრე ჩემი მეგობრის მამას. ერთი
ადამიანი ელექტრო-საპარსის გარეშე დისკომფორტს გამოცდიდა, მაგრამ მისი
ასობით მეზობელი გენერატორის უფრო მაღალი ფასით, დაარწმუნებდა მას,
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რომ ქორფა საკვების მიმართ მათ სურვილს უფრო უპირატესი მნიშვნელობა
უნდა ჰქონოდა. რა თქმა უნდა, ფასის კონტროლის გარეშე ყველა მაღაზია და
ჩემი მეგობრის მამა (სურვილის შემთხვევაში) სწრაფად შეიძენდა ელექტრო-

გენერატორებს, რადგან მათ შეეძლებოდათ სტიქიური უბედურების ზონის
გარეთ მომწოდებლებთან კომუნიკაცია.

სტიქიური უბედურებები ფასის კონტროლის მიყენებული ზიანის
განსაკუთრებით თვალსაჩინო მაგალითს წარმოადგენს. სამწუხაროდ,

მთავრობებს არ სჭირდებათ სტიქიური უბედურებები იმისათვის რომ
გაამართლონ ფასების კარნახით სოციალური თანამშრომლობისთვის ძირის
გამოთხრა და სიმდიდრის განადგურება. მთავრობებს საქონლისა და
მომსახურებების ფართო სპექტრზე ფასის კონტროლის დაწესების
ხანგრძლივი ისტორია აქვთ. ისინი გააგრძელებენ ასე მოქმედებას, სანამ
ფართოდ არ იქნება აღიარებული, რომ მსგავსი კონტროლი ცენზურის
დაწესების განსაკუთრებით მავნე ფორმაა.

დასკვნითი კითხვა: უნდა დააწესოს თუ არა მთავრობამ ფასის ზედა
ზღვარი სტიქიური უბედურებების დროს, თუ ეს აფერხებს საქონლის,

მომსახურებებისა და რესურსების შედინებას დაზარალებულ ზონაში?
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