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Жардам сурап кайрылууларды
текшерүү

Ой калчоо үчүн суроо: Эмне үчүн кишилердин экономикадагы мамлекеттин ролу
жөнүндөгү турумдары ар түрдүү?

Адамдардан мамлекеттик көзөмөлдү жактырасызбы деп сурасаңыз, баары
дээрлик бир добуштан «жок» деп жооп беришет. Бирок ошол эле кишилерден
мамлекеттин бааны көзөмөлдөөсүн жактырасызбы деп сурасаңыз, жооп
мурункудай бирдей болбойт. Табигый кырсыктардан кийин "баалардын өсүшүнө"
жол бербөө үчүн өкмөт бааларды көзөмөлдөшү керекпи деп сурасаңыз, жооп
дээрлик бир добуштан «ооба» болот!

Тилекке каршы, бул жооптор кишилердин базарлар бири-бирибиз менен
өз ара маалымдашуубузга кандайча мүмкүндүк берээрин билбегендигин
чагылдырат. Базардык баалар байланыш каражаты катары таанылгандан кийин,
биз өкмөт тарабынан бааны көзөмөлдөө - цензуранын өзгөчө зыяндуу түрү
экенин аңдоо үчүн дагы бир кубаттуу куралга ээ болобуз. Ал эми өкмөттүк жөнгө
салуунун зыяны табигый кырсыктар учурунда абдан чоң болот, анткени
жабыркагандар жардамга муктаждыгы тууралуу маалымдоого жан үрөшөт.

Базар алмашуусу камсыз кылган өз ара байланыш жана мунун
натыйжасында келип чыккан баалар коомдук кызматташуунун деңгээлин өзгөчө
таасын жогорулатат. Өз ара байланыш менен кызматташуунун пайдасын
айгинелөөдө табигый кырсыктан өткөн мыкты өрнөк жок. Жабыркагандар мүмкүн
болушунча тезирээк жана толугу менен өзүнө келүүсү керек болсо, анда кырсык
болгон аймактан тышкаркы кишилердин жардамына гана эмес, өздөрүнүн ич ара
кызматташуусуна да муктаж. Тилекке каршы, табигый кырсыктар болгондо,
өкмөт көпчүлүк учурда бул кызматташууну ишке ашыруучу баа сигналдарын
мыйзамга жатпайт деп басып коёт жана муну коомдук пикирдин колдоосуна
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ылайык жасайт.
Табигый кырсыктан кийинки мезгилде, жалпысынан, жумуш, курулуш

материалдары, электр генераторлору жана калыбына келтирүү, кырсыктын
кесепеттерин жеңилдетүү үчүн зарыл болгон башка өнүмдөр үчүн коюлчу баалар
кескин түрдө кымбаттайт. Баалардын мындай кымбатташын, адатта, абийирсиз
жабдуучулар жабыркагандардын эсебинен киреше табууда деп түшүндүрүшөт.
Жабдуучулар пайда табышы деле мүмкүн, бирок бул - жабыркагандардын
эсебинен болбойт. Үйлөрү талкаланып, турмушу бүлүнгөн кишилер табигый
кырсыктын курмандыгы болушат, бирок алар кырсыктан кийин зарыл товарлар
жана кызматтар менен камсыздагандардын курмандыгы эмес. Кымбат бааларды
жабыркагандардын жардамга муктаждыгы жаатында башкаларга
маалымдоолорунун эң алгылыктуу жолу катары түшүндүргөн оң. Кымбат баалар
жардам сурап кайрылгандарга тез жана натыйжалуу жооп берилишин дагы
камсыздайт.

Жыгач материалдарды Майамиге жөнөтүү.
Мен мындай жооптун кызыктуу мисалын 1992-жылы, Эндрю ураганы

Флориданын түштүгүн аралап өткөндөн кийин көп өтпөй, Огайо штатында дарс
окуп жатканда уккан элем. Мен баа аркылуу өз ара байланышуунун
маанилүүлүгүн көрсөтүү үчүн ураган жана анын кесепеттери жөнүндө айта
кеткен элем, ошол учурда аудиториядагы бир мырза Кливленддин четинде
курулушчу болуп иштеген уулу жана келинчеги экөө көп жылдар бою кыялданып
жүргөн үйүн кура баштагандагы бир окуяны айтып берди. Эндрю ураганы
Майамиге жеткенде, пайдубал түптөлүп, жонулган жыгачы жолдо жеткирилип
келаткан эле. Кырсык тууралуу кабарды угаар замат, ал жонулган жыгачты
(аялынын каршылыгына карабай) өзү колдонгондон баш тартып, дароо
Майамиге жөнөттү. Эмне үчүн? Анткени ал үчүн эң ынанымдуу маалымат -
жонулган жыгач баасынын кымбатташы болуп, ал жыгачка болгон суроо-талап
Кливлендге караганда, Майамиде олуттуураак экенин билдирген кабар эле.
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Кливленддик курулушчуну абийирсиздик менен пайда тапты десе болобу?
Айтыш кыйын. Ал Эндрю ураганынын курмандыктары үчүн "бааны көбүртүп"
жибергендерди жек көрүп отургандардан алда канча пайдалуу нерсе кылды.
Ырас, анча-мынча киши Майамидеги урагандан жабыркагандарга бекер товар
жөнөтүп, жардам беришкен да учур болду. Албетте, бул адамдар мактоого
татыктуу. Бирок алардын жардамы өлкөнүн (албетте, бүт дүйнөнүн) бардык
тарабынан чыккан жабдуучулардын көмөгүнө салыштырмалуу анча чоң эмес
болчу; кийинки жабдуучулар болсо урагандын курмандыктары (кымбат баалар
аркылуу) ишаара кылган өздөрүнө эң муктаж нерселердин баасынын кескин
жогорулашына өз жообун беришкен.

Табигый кырсыктан жабыркагандарга өз өнүмүн кымбат баада
саткандарды жек көргөндөр катаал сын бутасы үчүн өз өлкөсүндөгү башка
бирөөнү кылдат иликтеши зарыл болчу. Алардын (экономикалык
сабатсыздыктан жаралган) сыны жана алар пайда кылган коомдук пикир бааны
көзөмөлдөөнү тез-тез козгоп, жардам сурап кыйкырып жаткандардын оозун
жабат. Атлантадан чыгуучу Journal-Constitution гезити өткөн жылдын апрель
айында Жоржияда баалардын кымбатташына каршы мыйзам бар экенин, ага
ылайык жабдуучуларга "кырсык болгон күнгө чейинки баадан бир тыйындан
ашык кымбаттатууга тыюу салына турганын" жазган. Катуу торнадо Атлантага
зыян келтиргенден кийин курулуш компаниялары жана курулуш материалдары
дароо агылып келгенин баяндаган бул макалада жогорку мыйзам жөнүндө эч
кандай мыскылсыз, жакшы пикир айтылган. Эгерде "баалардын көбүртүлүшүнө"
тыюу салган жогорку мыйзам кынтыксыз аткарылганда деле, алыскы жактардан
ушундай чоң жардам келе бермек, же андай жардам кыскармак эмес деп
кимдир-бирөө чындап ишене алабы? (Жоржияда бааларды көбүрткөндөр бир
жылдан он жылга чейин эркинен ажыратылып, 5 000 долларга чейин айып пул
төлөйт).

Электр устара.
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Жабыр тарткан аймакта жашаган ар ким жеткиликтүү болгон өнүмдөрдү
барктамакчы, бирок кишилер бул өнүмдөр аларды мыкты колдоно алат деп
өздөрү ишенгендердин карамагына тийишин каалашат. Бааларды көзөмөлдөө
жабыркагандардын ортосундагы байланышты чектөө менен буга жол бербейт.

Түштүк Каролина штатынын Чарлстон шаарында жашаган менин досум
1989-жылы Хьюго ураганы болгондо, мындай чектөөнүн зыянын өз көзү менен
көргөн. Досум жашаган аймакта электр кубаты бир нече күнгө өчүрүлгөн,
ошондуктан көптөгөн тургундар бензин менен аракеттенген электр агынын
иштеп чыгуу жабдуусуна өзгөчө муктаж болушкан. Тилекке каршы, жергиликтүү
жабдуулар дүкөнүндө андан экөө гана болгон жана бааларды көзөмөлдөөнүн
себебинен көбүрөөк алууга мүмкүн болгон эмес. Бааны көзөмөлдөөнүн дагы бир
көйгөйү чыкты, бул чындыгында менин досумдун үй-бүлөсүнө пайда алып келип,
бирок башкаларга кымбатка турду. Анын атасы жергиликтүү жабдуулар
дүкөнүнүн кожоюну менен жакшы дос болгондуктан, электр генераторлорунун
бирин көзөмөлдөнгөн баада сатып алган. Дүкөн ээси генераторду мыйзамдуу
түрдө башка бирөөгө кымбатка сата алган эмес, демек, эмне үчүн өз досунун ага
ээ болуусуна мүмкүн болбосун? Досумдун атасы буга абдан кубанды, анткени ал
эми электр устара менен сакал-мурутун кырууну уланта алат. Тилекке каршы,
шаардагы азык-түлүк дүкөндөрү миңдеген долларлык азык-түлүктөрдүн бузулуп
кетпеши үчүн электр кубатына өзгөчө муктаж эле. Баа көзөмөлү болбосо, ошол
дүкөндөрдүн бири генератор үчүн кымбатыраак бааны сунуштап, досумдун
атасына караганда бул жабдыкка көбүрөөк муктаж экенин (кардарлардын
атынан) натыйжалуу билдирмек. Бир киши сакал-мурутун алуу үчүн
ыңгайсыздыкка кабылышы керек болчу, бирок анын жүздөгөн кошуналары жаңы
азык-түлүккө болгон каалоо биринчи орунда турушу керек деп генератордун
жогорку баасы аркылуу аны көндүрүшмөк. Албетте, баа көзөмөлү болбосо,
бардык дүкөндөр жана менин аяш атам (эгер ал дагы эле кааласа) тез арада
электр генераторлорун сатып алышмак, анткени алар табигый кырсык болгон
аймактан башка жактагы жабдуучулар менен ыкчам байланыша алышмак.

Табигый кырсыктар баа көзөмөлүнүн зыянын өзгөчө таасын чагылдыруучу
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өрнөктү сунушташат. Тилекке каршы, өкмөт бааны таңуулап жөнгө салуу
аркылуу коомдук ич ара кызматташууну бузууну жана байлыкты жок кылууну
актоо үчүн табигый кырсыктарга деле муктаж эмес. Өкмөттөр ар түркүн
товарлардын жана тейлөө кызматтарынын баасын көзөмөлдөөнү таңуулоону
байыртан бери эле жүргүзүп келишкен. Алар мындай көзөмөл мамлекеттик
жөнгө салуунун өзгөчө зыяндуу түрү экендиги кеңири таанылганга чейин мунусун
уланта беришет.

Жыйынтыктоочу суроо: Эгерде товарлардын, кызматтардын жана
ресурстардын кыйраган аймактарга агылып киришине баа көзөмөлү тоскоол
болсо, анда өкмөт табигый кырсык учурунда баалардын жогорку чегин
таңуулашы керекпи?
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