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Көмек сұраған өтініштерге цензура

Ойлануға арналған сұрақ: Үкіметтің экономикадағы рөліне қатысты адамдар неге

әртүрлі көзқарасты ұстанады?

Жұрттан «Үкіметтің қадағалағаны ұнай ма»? деп сұрасаңыз, олар бірауыздан

«Жоқ!» деп жауап береді. Дәл сол адамдардан «Үкіметтің бағаны бақылағанын ұнатасыз

ба»? деп сұрасаңыз, олардың жауабы әртүрлі болады. «Табиғат апаттарынан кейін

үкімет бағаның спеклятивті өсіп кетуінің алдын алу үшін бағаны бақылауы керек пе»?

деп сұрасаңыз, олар бірауыздан «Иә!» деп жауап берер.

Бұл жауаптар нарықтардың бір-бірімізбен қарым-қатынас жасауымызға қалай

мүмкіндік беретінін мүлде білмейтіндігімізді көрсетеді. Адам нарықтық бағалардың

байланыс құралы екенін түсінген сәтте-ақ, үкіметтің бағаны бақылауы қадағалаудың

зиянды түрі екенін түсіне қояды. Әсіресе табиғат апаттары кезінде оның зияны көп

болады, себебі жапа шегушілер өздеріне қандай көмек қажеттігін жеткізуге

жанталасады.

Нарықтық айырбас және содан туындайтын бағалар арқылы жасалатын байланыс

әлеуметтік ынтымақтасудың тамаша деңгейін түзеді. Осы өзара байланыс пен

ынтымақтасу пайдасын табиғиат апаттарынан артық көрсететін мысал жоқ. Жапа

шегушілерге апат аймағынан тыс адамдардың көмегімен қатар, өз аумағын жылдам әрі

толық қалпына келтіру үшін бір-бірімен де ынтымақтасу қажет. Өкінішке қарай, табиғат

апаты орын алғанда, осы ынтымақтасуға жол ашатын баға сигналдарына үкіметтің

тыйым салу ықтималдығы жоғары. Бұл тыйымға қоғамдық пікір қолдау көрсетеді.

Табиғат апатынан кейін еңбек күші, құрылыс материалдары, электр

генераторлары мен аумақты қалпына келтіру мен жайлы тұрмысқа қажетті өзге де

өнімдер бағасы күрт өсіп кетеді. Бағаның бұлай өсуі көбіне былай түсіндіріледі: арсыз

өндірушілер жапа шегушілердің есебінен байып жатыр. Өндірушілер байып жатқан

шығар, бірақ олар жапа шегушілер есебінен байыған жоқ. Үйі құлап, қалыпты өмірі

бұзылғандар оларға қажетті тауар өндірушілер мен қызмет көрсетушілерден емес,
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табиғат апатынан жапа шекті. Жоғары баға жапа шегушілерге көмек көрсету қажеттілігі

туралы хабарлаудың ең жақсы тәсілі деуге болады. Жоғары бағалар көмек сұраған

өтініштердің жылдам әрі тиімді жауап алуына кепілдік береді.

Майамиге ағаш жеткізу
Флориданың оңтүстігінде Эндрю дауылы жайпап өткен соң, Майамиге ағаш

материал жібергенен кейін көп уақыт өтпей, Охайода сөз сөйлегенімде қызықты оқиға

естідім. Баға сигналының маңызын көрсету үшін мен дауыл мен оның зардабын айтып

едім, бір ер адам Кливленд маңында тұратын құрылысшы-мердігер ұлының әйелі екеуі

талай жыл армандаған үйді қалай салғаны туралы бір оқиғаны айтып берді. Үйдің

іргетасы құйылып, ағаш материалдар келе жатқанда Майамиде Эндрю дауылы жүріп

өтеді. Апат туралы жаңалықты естігенде, ол ағашты өзі пайдаланудың орнына (әйелінің

қарсылығына қарамастан) оны Майамиге жібереді. Неге? Себебі ол ағаш бағасы жоғары

екенін жаңалықтан біледі, оның ағаш материалдарына сұраныс Кливлендтен гөрі

Майамиде жоғары болатын.

Кливлендтегі құрылысшы арсыз алыпсатар ма? Әрине жоқ. «Бағаны

өсірушілерді» сынап отыратын адамдармен салыстырғанда, ол Эндрю дауылынан жапа

шеккендерге әлдеқайда көп жақсылық жасады. Рас, біраз адам Майамиге керекті

заттарды тегін жіберді. Әрине бұл адамдарға алғыс айту керек. Алайда олардың көмегі

Эндрюге жапа шегушілер аса қажет деп көрсеткен (жоғары баға арқылы) заттарды

Майамиге көптеп жіберген (әлемнің түкпір-түкпіріндегі) делдарлар көмегімен

салыстырғанда әлдеқайда аз болды.

Табиғиғат апаты құрбандарына өнімді жоғары бағаға сатушыларды сынайтындар

өз ісіне қарап алуы керек. Олардың сыны (экономикалық сауатсыздықтан туындаған)

мен одан қалыптасқан қоғамдық пікір көбіне бағаның бақылауға алынуына түрткі

болады, ал бұл көмекке зәру адамдардың қолын байлайды. Атлантадағы Journal-

Constitution газеті жазғандай, былтыр сәуірде Джорджия штаты «Бағаны алыпсатарлық

өсірушілерге қарсы» заң қабылдады. Әлгі заң өндірушілерге «бағаны апат орын алғаннан

бір күн бұрынғыдан бір пенниге де» көтеруге тыйым салады. Жойқын торнадодан қатты
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зардап шеккен Атлантаға бірнеше штаттан құрылыс бригадалары мен құрылыс

материалдары көптеп жіберіліп жатқанын хабарлаған материалда әлгі заң еш мысқылсыз

жақсы тәжірибе ретінде аталып өтті. Егер «Бағаны өсірушілерге қарсы» заң мүлтіксіз

орындалса, алыс штаттардан көмек көптеп келеріне немесе қандай да бір делдалға осы

заңға сай шара қолданылғаннан кейін көмек ағыны азаймасына сенетін біреу бар ма?

(Джорджияда бағаны спекулятивті өсіру жазасы бір жылдан он жылға дейін бас

бостандығынан айыру немесе 5 000 долларлық айыппұл турады)

Электрлі ұстара
Табиғи апаттан жапа шегушілер бір-бірімен де байланыста болуы керек. Жалғыз

практикалық әдіс – нарықтық бағалар. Жапа шеккен аудандағы адамдардың бәрі

өнімдердің келіп жатқанын бағалайды, бірақ олар әлгі өнімдердің ең қолайлы тұтына

алатындарға жеткенін қалайды. Бағаны бақылау жапа шегушілердің баға арқылы өзара

қарым-қатынасына тыйым салу арқылы бұған жол бермейді.

1989 жылы Хюго дауылы Оңтүстік Каролинаны жайпап өткенде Чарльстонда

тұрып жатқан досым үкіметтің баға қадағалауынан қандай зиян келетінін өз көзімен

көрді. Досым тұрған өңірде бірнеше күн электр жарығы болмағандықтан, көп адам

бензинмен істейтін электр генераторына зар болды. Өкінішке қарай, жергілікті

техникалық тауарлар дүкенінде екі ғана генератор болған, дүкен иесі баға бақылауы

кесірінен көбірек тауар ала алмаған. Баға бақылауына қатысты тағы бір мәселе болды.

Досымның отбасына пайдалы болғанымен, өзгелер көп зиян шекті. Оның әкесі жергілікті

техникалық заттар дүкені иесінің досы болғандықтан, ол электр генераторының бірін

үкіметпен белгіленген бағаға алған. Дүкен иесі генераторды өзге біреуге қымбатырақ

бағаға заңды түрде сата алмайтын болса, онда неге досына сатпасқа? Досымның әкесі

риза болды, себебі енді электр ұстарасымен бұрынғыдай қырына алатын болды. Өкінішке

орай, қаладағы азық-түлік дүкендері мыңдаған доллар тұратын азық-түліктің бүлінуіне

жол бермеу үшін электр қуатын қажет етті. Баға бақылауы болмаса, осындай

дүкендердің бірі генераторға жоғары баға ұсынып, оның досымның әкесінен гөрі

қолайлы қолданыстар болатынын тиімді жеткізіп (тұтынушылар атынан) сатып алар еді.
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Бір адам қырыну қолайсыздығын сезінер еді, есесіне оның жүздеген көршісі генераторға

төленетін қымбат баға арқылы азық-түлікті сақтаудың маңыздырақ екенін дәлелдеп, оны

иландырар еді. Әрине, баға бақылау жүйесі болмағанда, барлық дүкендер мен менің

досымның әкесі (егер ол әлі де осы тауарды қаласа) электр генераторларын тез

қамтамасыз етер еді, өйткені олар апат аймағынан тыс орналасқан өндірушілермен

байланысар еді.

Баға бақылауы әкелетін зиянның айырықша көрнекі мысалдары табиғат

апаттарынан кейін байқалады. Өкінішке орай, үкіметтерге әлеуметтік ынтымақтастыққа

нұқсан келтіруді және бағаны белгілеу арқылы байлықты жоюды негіздеу үшін табиғи

апаттар қажет емес. Үкіметтер тауарлар мен қызметтердің кең спектріне баға бақылау

жүйесін енгізуінің ұзақ тарихы бар. Мұндай баға қадағалаудың айырықша қауіпті түрі

екені кеңінен мойындалмайынша, үкіметтер бұл ісін жалғастыра береді.

Бекіту сұрағы: Бағаның жоғары шегін белгілеу жапа шеккен өңірлерге тауар,

қызмет пен ресурстардың ағылуына кедергі келтіретін болса, үкіметтің баға бақылау

жүйесі керек пе?
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