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Շահ�յթ՝ մարդկային կյանքերի
գնով

Հարց մտորել� համար. արդյո՞ք ավտոարտադրողները հան�ն շահ�յթի

մարդկանց կյանքեր են զոհ�մ: Ինչպե՞ս կարող է բախ�մ լինել կյանքի

արժեքի և շահ�յթի միջև:

Թեև մարդիկ հաճախ աս�մ են, որ մարդկային կյանքն անգին է, իրենց

գործող�թյ�ններով ամեն օր իրենց կյանքի համար գին են սահման�մ:

Զվարճանքի համար մարդիկ ռիսկերի են դիմ�մ, որոնք կրճատ�մ են կյանքի

ակնկալվող միջին տևող�թյ�նը, և չեն ձեռնարկ�մ բոլոր հնարավոր

նախազգ�շական միջոցառ�մները, քանի որ այդպես հարմար է, և գ�մար է

տնտեսվ�մ: Երբ մարդիկ իրենց համար արժեքավոր բաներ ձեռք բերել�

համար իրենց կամքով ռիսկերի են դիմ�մ, դրանով իսկ սահման�մ են իրենց

կյանքի գինը՝ իրենց գործող�թյ�ններով հայտնելով մեզ, որ իրենց կյանքի

սահմանային արժեքն ավելի ցածր է, քան այն սովորաբար բավականին ցածր

արժեքը, որ նրանք ստան�մ են չափից շատ �տել�ց, չմարզվել�ց, բարձր

արագ�թյամբ մեքենա վարել�ց և այլն:

Ցավոք, ռիսկի դիմելը մարդկանց համար երբեմն տխ�ր հետևանքներ է

�նեն�մ: Շատ բնական է, երբ կարեկցանք է առաջան�մ այն մարդկանց

հանդեպ, որոնք իրենց կյանքը վտանգի ենթարկել� արդյ�նք�մ լ�րջ

վնասվածք են ստան�մ կամ մահան�մ են: Սակայն նրանց հանդեպ մեր

կարեկցանքը չպետք է փակի մեր աչքերն այն փաստի առջև, որ չափահաս

մարդ� լավ�թյ�ն արած չենք լինի, եթե խանգարենք, որ նա դիմի ռիսկերի,

որոնք նա գիտակց�մ է՝ հաշվի առնելով իր նախասիր�թյ�ններն �

հանգամանքները: Բայց այսպիսի քաղաքական�թյ�նն ամեն օր

արդարացն�մ և խրախ�ս�մ են այնպիսի բարի կամեցող մարդիկ, որոնք. 1)

չեն ընդ�ն�մ, որ սահմանային արժեքի իմաստով մարդկային կյանքն անգին

Հեղինակ՝ Դ�այթ Ռ. Լի



2

չէ և 2) չեն հասկան�մ, թե ինչպես են գներն � շահ�յթը մարդկանց թ�յլ

տալիս իրենց ցանկ�թյ�նները արդյ�նավետորեն հաղորդել մասնավոր

ընկեր�թյ�ններին: Այդ մարդիկ նրանք են, որոնք անմիջապես

արտահայտ�մ են իրենց բարոյական վրդովմ�նքը, երբ լս�մ են մեղադրանք,

որ կորպորացիաներն իրենց շահ�յթը մեծացնել� նպատակով զոհաբեր�մ

են մարդկային կյանքերը՝ ստեղծելով ոչ անվտանգ ապրանքներ:

Մարդիկ ամեն օր վնասվածք են ստան�մ և մահան�մ են դժբախտ

պատահարներից այն պատճառով, որ ապրանքները բավարար չափով

անվտանգ չեն: Գործող իրավական դաշտն ավելի քան երբևէ խրախ�ս�մ է,

որ այդ պատահարների արդյ�նք�մ տ�ժած մարդիկ «ոչ անվտանգ»

ապրանքներ արտադրող ընկեր�թյ�ններին դատի տան՝ իրենց կրած ցավի

� տառապանքի դիմաց փոխհատ�ց�մ ստանալ� համար: Այս դատական

հայցերի համար ակնհայտ շարժառիթ է այն, որ հայցվորներին � նրանց

փաստաբաններին վճարվող փոխհատ�ց�մները կարող են շատ բարձր,

երբեմն չափազանց բարձր լինել: Օրինակ՝ 1999թ. ընդդեմ «Ջեներալ Մոթորս»

ընկեր�թյան կայացված դատական որոշման համաձայն 4.9 մլիլիարդ դոլարի

փոխհատ�ց�մ տրվեց լ�րջ այրվածքներ ստացած վեց մարդ�, որոնց

(1979թ.) «Մալիբ�» մակնիշի ավտոմեքենան հրդեհվեց՝ բախվելով 50-70 կմ/ժ

արագ�թյամբ ընթացող ավտոմեքենային, որի ղեկին հարբած վարորդ էր

եղել:(1)

Այդ մեղադրանքը, որն ազդ�մ է երդվյալ ատենակալների որոշ�մների

վրա, վիրավոր�մ է հասարակ�թյան զգացմ�նքները և օգն�մ է բացատրել

վճարվող գ�մարների մեծ�թյ�նը, կայան�մ է նրան�մ, որ ագահ

կորպորացիաները մարդկանց կյանքեր են զոհ�մ հան�ն իրենց շահ�յթի

ավելացման:

Արդյո՞ք ճիշտ է այս մեղադրանքը: Իհարկե: Բայց դա ոչ այնքան

կորպորացիաների քննադատ�թյ�ն է, որքան շ�կայական տնտես�թյան

ճիշտ աշխատանքի արտացոլ�մ: Կորպորացիաները պարբերաբար զոհ�մ

են իրենց հաճախորդներից որոշների կյանքերը, որպեսզի մեծացնեն

շահ�յթը, և մենք բոլորս շահ�մ ենք դրանից: Ճիշտ է՝ մենք երջանիկ ենք, որ
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ապր�մ ենք այնպիսի տնտես�թյ�ն�մ, որը կորպորացիաներին թ�յլ է

տալիս ավելացնել շահ�յթը՝ դիտավորյալ կերպով վաճառելով ապրանքներ,

որ ավելի պակաս անվտանգ են, քան կարելի էր արտադրել: Հան�ն շահ�յթի

կյանքեր զոհել� նպատակահարմար�թյ�նը գ�ցե այնքան մխիթարիչ չլինի,

որքան կաթը, թխվածքները և քնել�ց առաջ գիրք կարդալը, բայց դա

�ղղակիորեն բխ�մ է մեր իրական�թյ�նից, որից չենք կարող խ�սափել:

Իրական�թյ�նը սակավ�թյ�նն է: Ցանկալի բաները, որոնք կարելի է

արտադրել, սահմանափակ են: Եթե մի բանից ավելի շատ ենք �զ�մ, մյ�ս

բաներից պետք է ավելի պակաս �նենանք: Նրանք, որ վրդովմ�նք են

հայտն�մ, թե անվտանգ�թյ�նը զոհաբերվ�մ է հան�ն շահ�յթի, անտես�մ

են այս ակնհայտ ճշմարտ�թյ�նը: Օրինակ՝ մահաց� ելքով

ավտոճանապարհային դժբախտ պատահարների թիվը հնարավոր կլիներ

կրճատել, եթե ավտոմեքենաներն արտադրվեին «Շերման» տանկերի

ամր�թյամբ: Բայց այդ լրաց�ցիչ անվտանգ�թյ�նը հնարավոր կլիներ

ստանալ վառելիքի ծախսի խնայող�թյան, հարմարավետ�թյան,

արագ�թյան և կայանաման հարմարավետ�թյան հաշվին՝ չհաշված այն

բոլոր բաները, որոնք չէիք էլ կարողանա գնել տանկոմոբիլի համար

չափազանց թանկ գին վճարել�ց հետո: Մինչ ավտոմոբիլային

անվտանգ�թյ�նը տանկոմոբիլի անվտանգ�թյան մակարդակին հասցնելը

կյանքի լրաց�ցիչ միջին տևող�թյան սահմանային արժեքը շատ ավելի ցածր

կլիներ, քան այն բանի սահմանային արժեքը, որ պետք է զոհաբերեինք դրա

համար: Պարզապես իմաստ չ�նի հնարավորինս կրճատել

ավտոճանապարհային վթարների մահաց�թյան աստիճանը՝ մեքենաները

հնարավորինս անվտանգ դարձնել� հաշվին:

Հաղորդակց�մ շահ�յթի միջոցով

Այն�ամենայնիվ, ի՞նչ աստիճանի անվտանգ�թյ�նն է բավարար:

Պատասխանը յ�րաքանչյ�րի համար տարբեր է: Օրինակ՝ որոշ մարդիկ

մոտոցիկլետ վարել�ց այնքան մեծ հաճ�յք են ստան�մ, որ իրենց ն�յնիսկ չի
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խանգար�մ այն փաստը, որ վթարի ենթարկվել�ց հետո կենդանի մնալ�

հավանական�թյ�նը 17 անգամ ավելի ցածր է, քան ավտոմեքենայի

դեպք�մ; Մարդիկ սովորաբար ավելի անվտանգ բաներ են ձեռք բեր�մ այն

ժամանակ, երբ իրենց եկամ�տները մեծան�մ են, և երբ իրենցից ավելի շատ

մարդիկ են կախված: Երբ ես սովոր�մ էի բ�հ�մ, վար�մ էի մի Volkswagen

«Ժ�կ», որի դ�ռն այնքան էլ լավ չէր փակվ�մ: Ես ընտրեցի կրթ�թյ�նը՝

ավելի քիչ տեղ տալով անվտանգ�թյանը: Այժմ, երբ ընտանիք �նեմ և ավելի

մեծ եկամ�տ, պատրաստ եմ անվտանգ�թյան համար ավելի մեծ գ�մար

վճարել, այդ պատճառով էլ վար�մ եմ Suburban, որն այդքան էլ «Շերման»

տանկ չէ, բայց մոտ է:

Ինչպե՞ս են մարդիկ ավտոարտադրողներին տեղեկացն�մ

անվտանգ�թյան իրենց պահանջների մասին: Գների միջոցով, որ նրանք

պատրաստ են վճարել տարբեր տեսակի ավտոմեքենաների համար, և այդ

գներից ստեղծվող շահ�յթի միջոցով: «Շերման» տանկի անվտանգ�թյ�նն

�նեցող ավտոմեքենա արտադրել�ց շահ�յթ չէր լինի, քանի որ ոչ ոք չէր գնի

այն: Ավտոմեքենաներ արտադրող ընկեր�թյ�ններն ավելի մեծ շահ�յթ են

ստան�մ, երբ ավտոմեքենայի կառ�ցվածք�մ գն�մ են անխ�սափելի

փոխզիջ�մների, որպեսզի դրանք դ�ր գան սպառողներին: Այսինքն՝ երբ

ավտոարտադրողները շահ�յթը մեծացնել� համար զիջ�մների են գն�մ

ավտոմեքենայի անվտանգ�թյան հարց�մ, նրանք ընդամենը մեր �զածն են

ան�մ՝ արձագանքելով մեր նախասիր�թյ�ններին:

Չի կարելի ասել, որ սխալներ չեն լին�մ: Գները և շահ�յթները

սպառողներին թ�յլ չեն տալիս ավտոմեքենաների վերաբերյալ իրենց բոլոր

գերադաս�թյ�ններն ամենայն ճշտ�թյամբ հաղորդել: Բայց երբ շահ�յթը

ծառայ�մ է որպես ավտոմեքենաների անվտանգ�թյ�նը մեծացնել�

շարժառիթ, դրա առավել�թյ�նն այն է, որ եթե որևէ ավտոարտադրող

ընկեր�թյ�ն սպառողներին իրենց �զածը չտա, ապա շահ�յթ ստանալ�

հնարավոր�թյ�նները կմեծանան մեկ այլ ավտոարտադրող ընկեր�թյան

համար, որը բավարար�մ է նրանց ցանկ�թյ�նները: Եվ չնայած շ�կայական

այս գործընթացն այնքան էլ հիանալի չի աշխատ�մ, այն ավելի լավ է
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աշխատ�մ, քան ցանկացած այլ գործընթաց:

Ցավոք, անվտանգ�թյան ինչպիսի ողջամիտ մակարդակ էլ որ

ապրանքն �նենա, միևն�յնն է, մարդիկ մահանալ� են և վնասվածքներ են

ստանալ� ավտովթարներից: Այդ վթարների ծախսերը և մահացողների թիվն

այնքան ակնհայտ է, որքան այն փաստը, որ վնասը ավելի փոքր կլիներ, եթե

օգտագործվող ապրանքն ավելի մեծ անվտանգ�թյ�ն ապահովեր: Ավելի

բարձր անվտանգ�թյան վրա գ�մար չծախսելով՝ միլիոնավոր մարդիկ շատ

այլ՝ ոչ այդքան տեսանելի առավել�թյ�ններ են ստան�մ, օրինակ՝

կրթ�թյան, դեղորայքի, հագ�ստի և տան վրա ավելի շատ գ�մար ծախսել�

հնարավոր�թյ�նը: Իսկ ավելի լավ կրթ�թյ�նը, դեղորայքը և նոր հագ�ստն

� տան բարեկարգ�մը նպաստ�մ են կյանքի միջին տևող�թյան

երկարացմանը: Մենք կիմանանք այն մարդկանց մասին, որոնց կյանքն

ընդհատվել է ավտովթարներ�մ, բայց նրանց մասին, որ շ�կայական գներով

և շահ�յթով առաջնորդվող տնտեսական համակարգի ստեղծած

բարեկեց�թյան շնորհիվ խ�սափել են վաղաժամ մահից, երբեք չենք իմանա:

Բայց կասկած չկա, որ վերջինների թիվն անհամեմատ ավելի մեծ է, քան

առաջիններինը:

Ամփոփիչ հարց. ինչպե՞ս են գները և շահ�յթը ձեզ և մյ�ս

սպառողներին ձեր նախընտր�թյ�նների մասին կազմակերպ�թյ�ններին

տեղեկացնել� հնարավոր�թյ�ն տալիս:

1. Փաստացի վճարի գ�մարն ավելի փոքր կլինի և, այն�ամենայնիվ, շատ ավելի բարձր, քան այն

գ�մարն է, որն արդարացված է նրանով, թե մարդիկ որքան են գնահատ�մ տվյալ գործին առնչվող

սահմանային անվտանգ�թյ�նը: 2000թ. մարտի դր�թյամբ հայցվորներն առաջարկել էին

համաձայն�թյան գալ 400 միլիոն դոլարի շ�րջ, սակայն «Ջեներալ Մոթորս»-ը հրաժարվեց, որպեսզի

կարողանա շար�նակել գործի բողոքարկ�մը: ↩ 
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