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Censura e thirrjeve për ndihmë

Çështje për t’u menduar: Pse njerëzit kanë qëndrime kaq të ndryshme rreth rolit të qeverisë

në ekonomi?

Nëse do të pyesni njerëzit nëse janë dakord me censurën e kryer nga qeveria, përgjigjja

e tyre do të jetë një “jo” pothuajse unanime! Por, nëse pyesni të njëjtët persona nëse janë

dakord me kontrollin e çmimeve nga qeveria, përgjigjet do të jenë të ndryshme. Pyetini nëse

qeveria duhet të kontrollojë çmimet për të parandaluar “rritjen e çmimeve” pas katastrofave

natyrore dhe përgjigjja do të jetë një “po” pothuajse unanime!

Fatkeqësisht këto përgjigje reflektojnë keqinformim të njerëzve mbi mënyrën se si

tregjet na lejojnë të komunikojmë me njëri-tjetrin. Duke qenë se çmimet e tregut janë mjete

komunikimi, atëherë është e thjeshtë të kuptojmë pse kontrollet e çmimeve nga qeveria

përbëjnë një formë censure veçanërisht të dëmshme. Dëmi është më i madh në periudhat kur

ndodhin katastrofa natyrore sepse viktimat janë të dëshpëruar të komunikojnë nevojën e tyre

për ndihmë.

Komunikimi që bëhet i mundur nga shkëmbimet tregtare dhe çmimet që rezultojnë prej

tyre krijojnë një shkallë mbresëlënëse bashkëpunimi në shoqëri. Nuk ka shembull më të mirë

të përfitimeve të këtij komunikimi dhe bashkëpunimi se katastrofat natyrore. Viktimat nuk

kanë nevojë vetëm për ndihmën e personave jashtë zonës së katastrofës, por edhe për

bashkëpunimin me njëri-tjetrin nëse duan të rimëkëmben sa më shpejt dhe sa më mirë të jetë e

mundur. Fatkeqësisht, kur katastrofat natyrore godasin, ka shumë mundësi që qeveritë të

miratojnë ligje që pengojnë sinjalet e lira të çmimeve që bëjnë të mundur këtë bashkëpunim -

dhe këtë e bëjnë me mbështetjen e opinionit publik.

Pas një katastrofe natyrore, çmimet për punën, lëndët e ndërtimit, gjeneratorët elektrikë

dhe një mori produktesh të tjera që janë të nevojshme për rikuperimin dhe rehabilitimin në

përgjithësi rriten shumë. Shpjegimi i zakonshëm për këto rritje çmimesh është se furnizuesit e

paskrupullt mund të përfitojnë në kurriz të viktimave. Në fakt furnizuesit mund të jenë duke

përfituar, por jo në kurriz të viktimave. Personave që u dëmtohen shtëpitë dhe u vështirësohet
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jeta e përditshme janë viktima të katastrofës natyrore, jo të atyre që i furnizojnë me mallrat dhe

shërbimet e nevojshme pas saj. Në fakt çmimet e larta vijnë pasi personat e prekur nga

katastrofat natyrore ua komunikojnë nevojën e tyre për ndihmë personave të tjerë që mund t’ua

ofrojnë këtë ndihmë. Çmimet e larta gjithashtu bëjnë të mundur që thirrjet për ndihmë të

përmbushen shpejt dhe mirë.

Dërgimi i lëndës drusore në Majami
Një shembull interesant të këtij reagimi e dëgjova kur po flisja në Ohajo në vitin 1992,

jo shumë kohë pasi Uragani Endrju goditi Floridën jugore. Kisha përmendur stuhinë dhe

pasojat e saj për të ilustruar rëndësinë e komunikimit të çmimeve, kur një zotëri në sallë më

tregoi një histori rreth të birit, një ndërtues jashtë Klevelandit që kishte filluar të ndërtonte

shtëpinë prej druri që ai dhe e shoqja kishin ëndërruar prej vitesh. Kur uragani Endrju goditi

Majamin, ata kishin hedhur themelet dhe ishte duke ardhur lënda drusore. Pasi dëgjoi lajmet e

katastrofës, ai vendosi që të mos e përdorë lëndën drusore vetë dhe (pavarësisht kundërshtimit

të gruas) e dërgoi atë në Majami. Pse? Për shkak se lajmi që atij iu duk më bindës erdhi në

formën e çmimeve të larta për lëndë druri, duke e informuar atë se kërkesa për lëndën drusore

ishte më e madhe në Miami sesa në Kleveland.

A ishte sipërmarrësi nga Klevelandi një përfitues i paskrupullt? Jo dhe aq. Ai bëri

shumë më tepër mirë për viktimat e Uraganit Endrju se ata që rrinin kot dhe shprehnin

përbuzje për “spekulatorët e çmimeve”. E vërtetë, disa i ndihmuan viktimat e uraganit duke

dërguar furnizime në Majami falas. Sigurisht, këta njerëz duhen përgëzuar. Por, ndihma e tyre

ishte e pakonsiderueshme krahasuar me ndihmën që u dha nga furnitorët nga i gjithë vendi (në

fakt, bota) të cilët iu përgjigjën çmimeve të larta duke sjellë shumë nga mallrat për të cilat

viktimat e uraganit Endrju treguan se kishin shumë nevojë (përmes çmimeve më të larta).

Ata që shprehin përbuzje për personat që shesin produkte për viktimat e katastrofave

natyrore me çmime të larta duhet të mendohem më mirë para se te kritikojnë. Kritikat e tyre (të

lindura nga padituria ekonomike) dhe opinioni publik që ata nxisin shpesh sjellin si rezultat

kontrollin e çmimeve, që u mbyllin gojën viktimave që thërrasin për ndihmë. Gazeta Atlanta

Journal-Constitution theksoi prillin e kaluar se Xhorxhia ka një ligj kundër “rritjes spekulative
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të çmimeve” që ndalon furnitorët që të kërkojnë qoftë edhe “një cent më shumë sesa kërkonin

ditën përpara se të godiste katastrofa”. Çuditërisht në një nen është përmendur se ky ligj ka

favorizuar ardhjen në Atlanta të sipërmarrësve të ndërtimeve dhe materialeve të ndërtimit nga

shtete të ndryshme menjëherë pas goditjes së vendit nga një tornado që provokoi dëme të

shumta. A mund të besojë dikush seriozisht se kjo ndihmë do të ishte ardhur në mënyrë masive

nga larg nëse ligji i “rritjes spekulative të çmimeve” do të ishte zbatuar në mënyrë të përkryer

apo se ndihma nuk u zvogëlua nga zbatimi i këtij ligji? (Dënimet për rritjen spekulative të

çmimeve në Xhorxhia variojnë nga një deri në dhjetë vjet burg dhe gjoba prej 5000 $.)

Makina elektrike e rrojës
Viktimat e katastrofave natyrore në tregimin “Makina elektrike e rrojës” kanë nevojë të

komunikojnë edhe me njëri-tjetrin. Çmimet e tregut janë metoda e vetme praktike e

komunikimit. Të gjithë në zonën e goditur vlerësojnë disponueshmërinë e produkteve, por

njerëzit duan që ato produkte të shkojnë te personat që mund t’i përdorin më mirë. Kontrollet e

çmimit nuk lejojnë që kjo të ndodhë pasi censurojnë komunikimin mes viktimave.

Një shoku im që jetonte në Çarlston, Karolina e Jugut, kur goditi Uragani Hugo në vitin

1989 e pa me sytë e tij dëmin që sjell kjo lloj censure. Energjia elektrike u ndërpre prej disa

ditësh në zonën ku jetonte miku im dhe shumë njerëz kishin nevojë për gjeneratorë elektrikë

me karburant. Fatkeqësisht, dyqani i materialeve të ndërtimit kishte vetëm dy të tillë dhe nuk

ishte në gjendje të merrte më shumë për shkak të kontrolleve të çmimeve. Por kishte edhe një

problem tjetër me kontrollet e çmimeve, gjë që në fakt i solli përfitime familjes së shokut tim,

megjithëse u kushtoi shumë të tjerëve. Duke qenë se i ati ishte mik i ngushtë me pronarin e

dyqanit në zonë, ai mori një prej gjeneratorëve elektrikë duke e paguar me çmimin e vendosur

nga ligji i kontrollit të çmimit. Pronari i dyqanit nuk mund t’ia shiste gjeneratorin askujt tjetër

me çmim më të lartë, prandaj pse të mos e merrte miku i tij. I ati i shokut tim ishte i kënaqur

sepse mund të vazhdonte të rruhej me makinë rroje elektrike. Fatkeqësisht, dyqanet ushqimore

në qytet donin me dëshpërim energji elektrike që të mos lejonin që mijëra dollarë ushqime të

prisheshin. Pa kontrollin e çmimeve, një prej këtyre dyqaneve do të kishte ofruar një çmim më

të lartë për gjeneratorin, duke komunikuar në mënyrë efiçente (në emër të konsumatorëve) se
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kishte nevojë më urgjente për ta përdorur sesa i ati i shokut tim. Një person do të kishte mbetur

pa hequr mjekrën, por qindra fqinj të tij do ta kishin bindur, përmes një çmimi më të lartë për

gjeneratorin, që dëshira e tyre për ushqime të freskëta duhej të kishte përparësi. Sigurisht, pa

kontrollet e çmimeve, të gjitha dyqanet dhe i ati i shokut tim (nëse do ta donte një të tillë) do të

kishin siguruar me shpejtësi gjeneratorë elektrikë sepse do të kishin komunikuar me furnitorët

jashtë zonës së katastrofës.

Katastrofat natyrore ofrojnë një shembull të qartë të dëmit që sjell kontrolli i çmimeve.

Fatkeqësisht, qeveritë nuk kanë nevojë për katastrofa natyrore për të justifikuar prishjen e

bashkëpunimit shoqëror dhe shkatërrimin e pasurisë duke përcaktuar çmimet. Qeveritë kanë

një histori të gjatë kontrolli të çmimeve për një gamë të gjerë mallrash dhe shërbimesh. Dhe

ata do të vazhdojnë ta bëjnë këtë derisa të kuptohet gjerësisht se këto kontrolle janë një formë

censure e dëmshme.

Pyetje përmbyllëse: A duhet të caktojë qeveria çmime tavan gjatë katastrofave

natyrore, nëse kjo pengon fluksin e mallrave, shërbimeve dhe burimeve në zonat e

shkatërruara?
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