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Цензурування закликів про
допомогу

Питання для роздумів. Чому люди займають так багато різних позицій щодо ролі
держави в економіці?

Запитайте в людей, чи підтримують вони державну цензуру, і ви почуєте майже
одностайну відповідь: ні! Та якщо ви запитаєте тих самих людей, чи підтримують вони
державне регулювання цін, відповідь вже не буде такою однозначною. Запитайте їх, чи
повинна держава контролювати ціни, щоб запобігти «роздуванню цін» після стихійних
лих, і відповідь буде майже одностайною: так!

Ці відповіді є прикрим свідченням відсутності необхідних знань про те, як ринки
дають нам можливість спілкуватися між собою. Якщо розглядати ринкові ціни як засіб
комунікації, у нас з'являється ще один потужний інструмент для розуміння того, чому
державне регулювання цін є особливо шкідливою формою цензури. І найбільша шкода
завдається під час стихійних лих, оскільки потерпілі надзвичайно потребують донести до
інших інформацію про свою потребу в допомозі.

Зумовлена ринковим обміном комунікація та ціни, що формуються за таких
обставин, створюють дивовижний рівень соціальної співпраці. Яскравіших прикладів
переваг такої комунікації та співпраці, ніж ті, що виникають внаслідок стихійних лих, не
існує. Потерпілим, якщо вони прагнуть якнайшвидше та повністю ліквідувати наслідки
ситуації, що склалася, необхідна не лише допомога людей, які знаходяться поза зоною
стихійного лиха, але й співпраця одне з одним. На жаль, коли трапляються стихійні лиха,
держави зазвичай блокують цінові сигнали, що уможливлюють таку співпрацю, і до того
ж роблять це з урахуванням громадської думки.

Після стихійного лиха повсюдно різко зростають ціни на робочу силу, будівельні
матеріали, електрогенератори та безліч інших товарів, необхідних для відновлення
нормального життя. Це підвищення цін здебільшого пояснюють тим, що недобросовісні
постачальники наживаються на потерпілих. Постачальники справді можуть отримувати
прибуток, але не коштом потерпілих. Люди, чиї будинки пошкоджено й життя порушено,
є жертвами стихійного лиха, а не тих, хто постачає їм необхідні товари та послуги
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внаслідок цього. Високі ціни краще пояснити як найоптимальніший спосіб для потерпілих
повідомити про свою потребу в допомозі тим, хто має найкращі можливості її надати.
Високі ціни також гарантують швидкий та ефективний відгук на заклики про допомогу.

Відправлення пиломатеріалів до Маямі
Я почув цікавий приклад такої реакції, читаючи лекцію в Огайо в 1992 році,

невдовзі після того, як ураган Ендрю пронісся Південною Флоридою. Я згадав цей шторм
і його наслідки, щоб проілюструвати значення цінової комунікації, коли один зі слухачів
розповів про свого сина — будівельного підрядника з передмістя Клівленда, що почав
будувати будинок, про який він та його дружина мріяли роками. Фундамент було
закладено й очікувалося доставлення будівельних матеріалів, коли Ендрю вдарив по
Маямі. Дізнавшись про лихо, він вирішив не використовувати пиломатеріали для власних
потреб, а (попри заперечення своєї дружини) натомість відправив їх до Маямі. Чому?
Тому що новиною, яка спонукала його найбільше, стали високі ціни на пиломатеріали як
свідчення того, що попит на його пиломатеріали в Маямі був більшим, ніж у Клівленді.

Чи був підрядник із Клівленда безпринципним спекулянтом? Навряд чи. Він
зарадив потерпілим від урагану Ендрю значно більше ніж ті, хто сидів склавши руки і з
презирством критикував «хижаків-комерсантів». Правда, дехто безкоштовно відправив
необхідні речі до Маямі для допомоги потерпілим від стихійного лиха. Безперечно, слід
віддати належне цим людям. Але їхня допомога була незначною проти допомоги
постачальників з усієї країни (а фактично — з усього світу), які відреагували на
підвищення цін, направивши більшу кількість товарів, про нагальну потребу в яких
повідомили (через вищі ціни) потерпілі від Ендрю.

Тим, хто з презирством критикує людей, які продають товари жертвам стихійних
лих за високими цінами, слід шукати об'єктів критики зовсім не там. Їхня критика
(породжена економічною необізнаністю) та підбурювана ними громадська думка часто
призводять до регулювання цін, яке примушує мовчати тих, хто справді потребує
допомоги. У квітні минулого року газета The Atlanta Journal-Constitution написала про
існування в Джорджії закону щодо недопущення «роздування цін», який забороняє
постачальникам підвищувати ціни бодай «на один цент у порівнянні з цінами напередодні
лиха». Без жодного натяку на іронію закон отримав схвальний відгук у статті, в якій
розповідалося, що відразу після того, як торнадо завдав значної шкоди Атланті, туди
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почали прибувати будівельні підрядники та великі партії будівельних матеріалів із
кількох штатів. Чи може хтось насправді повірити, що ця допомога надходила б здалеку у
таких обсягах, якби закон про «роздування цін» виконувався бездоганно, або що
впровадження закону не призвело до зменшення допомоги? (Покарання за роздування цін
у Джорджії передбачає від одного до десяти років ув'язнення та штрафи в розмірі 5000
доларів.)

Електробритва
Потерпілим від стихійних лих необхідно також спілкуватися один з одним. Єдиним

придатним для цього способом є ринкові ціни. На постраждалих територіях кожен цінує
товари, що постачаються, однак люди хочуть, щоб ці товари потрапляли до рук тих, хто,
на їхню думку, зможе використати їх найефективніше. Регулювання цін перешкоджає
цьому через цензурування комунікації між потерпілими.

Мій добрий знайомий, що жив у Чарлстоні (штат Південна Кароліна), коли ураган
Х'юго вдарив по регіону в 1989 році, переконався на власному досвіді, яку шкоду
заподіює така цензура. У районі, де проживав мій знайомий, кілька днів не було
електроенергії, тому багато людей хотіли придбати газові електрогенератори. На жаль, у
місцевому магазині побутової техніки було лише два електрогенератори, а можливість
отримати додаткову їх кількість була відсутня через регулювання цін. Однак ціновий
контроль створив іще одну проблему, яка фактично принесла користь родині мого
знайомого, але дорого коштувала іншим. Оскільки його батько був близьким другом
власника місцевого магазину побутової техніки, він придбав один з електрогенераторів за
контрольованою ціною. Власник магазину не міг офіційно продати генератор комусь
іншому за вищою ціною, тому прийняв рішення продати його приятелеві. Батько мого
знайомого був у захваті, тому що він міг продовжувати голитися електробритвою. На
жаль, гастрономічні магазини міста гостро потребували електроенергії, щоб запобігти
псуванню харчових продуктів, загальна вартість яких вимірювалася тисячами доларів. За
умови відсутності регулювання цін один із цих магазинів запропонував би вищу ціну за
генератор, ефективно продемонструвавши (від імені споживачів), що має більш нагальну
потребу в ньому, ніж батько мого знайомого. Одній людині довелося б зазнати
незручностей із використанням піни для гоління, однак сотні його сусідів переконали б
його — через високу ціну генератора, — що їхнє бажання отримувати свіжі харчові
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продукти має першочергове значення. Звичайно, за відсутності регулювання цін всі
магазини, а також батько мого знайомого (якби в нього все ще була така потреба),
швидко придбали б електрогенератори, тому що могли б домовитися з постачальниками,
що знаходилися поза зоною стихійного лиха.

Стихійні лиха є особливо яскравим прикладом шкоди, яку завдає регулювання цін.
На жаль, держави підривають соціальну співпрацю й знижують рівень добробуту,
диктуючи ціни, не тільки в умовах стихійних лих. Вже протягом тривалого періоду часу
держави встановлюють контроль над рівнем цін на велике розмаїття товарів та послуг. І
вони робитимуть це й надалі, поки той факт, що такі інструменти регулювання є
особливо шкідливою формою цензури, не стане загальновизнаним.

Підсумкове запитання. Чи слід державі встановлювати граничні ціни під час
стихійних лих, якщо це перешкоджає надходженню товарів, послуг і ресурсів у
постраждалі райони?
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