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მოგების მიღება სიცოცხლის
სანაცვლოდ

საკითხი მოსაფიქრებლად: ავტომობილების მწარმოებლები მოგებისთვის
ადამიანების სიცოცხლეს დებენ სამსხვერპლოზე? რატომ უნდა არსებობდეს
კონფლიქტი სიცოცხლესა და მოგებას შორის?

მიუხედავად იმისა, რომ ადამიანები ხშირად საუბრობენ ცხოვრების
ფასდაუდებლობაზე, ისინი თავისი მოქმედებით საკუთარ ცხოვრებას ყოველ
დღე ადებენ ფასს. ადამიანებს შეუძლიათ გართობისთვის ისეთ რისკზე
წავიდნენ, რომ ცხოვრება შეიმოკლონ, ან არ დაიცვან სიფრთხილის ზომები
იმის გამო, რომ ეს მათთვის უფრო მოსახერხებელი ან იაფია. როდესაც
ადამიანი მიზანმიმართულად ყიდულობს სხვადასხვა ნივთს, რომელთა
მოხმარება რისკთან არის დაკავშირებული, ის თავისი მოქმედებებით
უჩვენებს, რომ მისი ცხოვრების ზღვრული ღირებულება ზედმეტი ჭამის,

პასიური ცხოვრების სტილის, ავტომობილის მართვისას სიჩქარის მომატების
და სხვა სახიფათო სიამოვნებების ზღვრულ ღირებულებაზე ნაკლებია.

სამწუხაროდ, როდესაც ადამიანი რისკზე მიდის, ზოგჯერ ის სამწუხარო
ინციდენტებს ეჩეხება. ბუნებრივია იმ ადამიანებზე წუხილი, ვინც რისკზე
წასვლის გამო სერიოზული დაზიანება მიიღო ან გარდაიცვალა. თუმცა, არ
ღირს ემოციებზე ადევნება. ჩვენ უნდა გვესმოდეს ის ფაქტი, რომ ვერავინ
შეუშლის ხელს მოზრდილ ადამიანს რისკზე წასვლას, მისი პრეფერენციების
და მისთვის მნიშვნელოვანი ვითარებების გათვალისწინებით. ამის
მიუხედავად, ამგვარი პოლიტიკები ყოველდღიურად მართლდება და
წახალისდება გონიერი ადამიანების მიერ, (1) რომლებიც ვერ აღიარებენ იმას,

რომ ზღვარზე ადამიანის სიცოცხლე შეუფასებელი არ არის და (2) რომლებსაც
არ ესმით როგორ წაახალისებენ ფასები და მოგება ადამიანებს, მათი
სურვილების ბიზნეს-კომპანიებისთვის ეფექტურად გაზიარებისკენ. ეს არიან
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ადამიანები, რომლებიც სწრაფად გამოხატავენ მორალურ შეხედულებებს,

როდესაც ისინი იგებენ ისეთი ცვლილებების შესახებ, როგორიც არის
კორპორაციების მიერ მსხვერპლის გაღება მოგების გაზრდის მიზნით, არა
უსაფრთხო პროდუქტების დამზადების გზით.

ყოველდღიურად იმის გამო, რომ არ არის უზრუნველყოფილი
კონკრეტული პროდუქტის უსაფრთხოება, ადამიანები მოულოდნელად
დაზიანებას იღებენ ან გარდაიცვლებიან. მოქმედი კანონმდებლობა სულ
უფრო და უფრო უბიძგებს ამგვარ უბედურ შემთხვევებში დაზარალებულებს
სარჩელი შეიტანონ სასამართლოში „არა უსაფრთხო“ საქონლის
მწარმოებლების წინააღმდეგ, მიღებული ზიანის და ტანჯვისთვის
კომპენსაციის მიღების მიზნით. ამგვარი სარჩელების აშკარა მიზეზია ის, რომ
მოსარჩელეებმა და მათმა ადვოკატებმა შესაძლოა მაღალი, ზოგჯერ კი
არანორმალურად მაღალი კომპენსაცია მიიღონ. მაგალითად, 1999 წელს
„ჯენერალ მოტორსის“ წინააღმდეგ შეტანილი სარჩელისთვის ექვსმა
ადამიანმა მიიღო კომპენსაცია 4,9 მილიარდი დოლარის ოდენობით
სერიოზული დამწვრობისთვის, რომელიც მათ მიიღეს1979 წლის „Malibu“-ს სხვა
ავტომობილთან შეჯახების დროს გამოწვეული აალებისას. ამ უკანასკნელს
ნასვამი მძღოლი მართავდა და გადაადგილდებოდა 80-დან 110-მდე კმ საათში
სიჩქარით.(1)

ამგვარი განაჩენები, რომლებიც მარტივად იგებენ ნაფიცი მსაჯულების
გულს და ახდენენ საზოგადოებრივი აზრით მანიპულირებას, ასევე დიდი
ანაზღაურებები შესაძლოა აიხსნას იმ ფაქტით, რომ ხარბი კორპორაციები
ადამიანთა სიცოცხლეს უქმნიან საფრთხეს საკუთარი ჯიბის გასასქელებლად.

ამგვარი ბრალდება მართებულია? რა თქმა უნდა, კი. თუმცა ეს არ არის
კორპორაციების კრიტიკა; ეს არის საბაზრო ეკონომიკის სათანადოდ
ფუნქციონირების ასახვა. მოგების გასაზრდელად კორპორაციები მუდმივად
აყენებენ ზოგიერთი მათი მომხმარებლის სიცოცხლეს საფრთხის ქვეშ, ამით
კი ჩვენ ყველა მოგებაში ვრჩებით. ასეა, ჩვენ გაგვიმართლა, რომ ვცხოვრობთ
ისეთ ეკონომიკურ პირობებში, რომლებიც კორპორაციებს საშუალებას აძლევს
გაზარდონ მოგება შესაძლებელზე ნაკლებად უსაფრთხო პროდუქტების
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მიზანმიმართულად გაყიდვის გზით. მოგების მისაღებად ადამიანის
მსხვერპლად გაღების სურვილი შესაძლოა არ იყოს ისეთივე კომფორტული,

როგორც რძე, ორცხობილა და ძილისპირულის ზღაპრები, თუმცა ის პირდაპირ
იმ რეალობიდან მოდის, რომელსაც ვერ უარვყოფთ.

რეალობა ის არის, რომ რესურსების მწირი რაოდენობა არსებობს.

არსებობს წარმოებადი სასურველი ნივთების შეზღუდული რაოდენობა. თუ
ერთი რაღაც უფრო მეტი რაოდენობით გვსურს, მაშინ მოგვიწევს სხვა
სასურველი ნივთის რაოდენობის შემცირება. ყველა, ვისაც არ მოსწონს
მოგების გულისთვის უსაფრთხოების მსხვერპლად გაღების იდეა,

უგულებელყოფს ამ მარტივ სინამდვილეს. მაგალითად, ფატალური შედეგით
დასრულებული საგზაო-სატრანსპორტო შემთხვევების რაოდენობა შესაძლოა
შემცირებულიყო, თუ ავტომობილებს „შერმანის“ ტანკების მაგალითზე
აწარმოებენ. თუმცა ამგვარი დამატებითი უსაფრთხოებისთვის მოგვიწევდა
კილომეტრზე მოხმარებული საწვავის რაოდენობის გაზრდა, კომფორტზე
უარის თქმა, სიჩქარის შემცირება და პარკირების მოხერხებულობის
დავიწყება, რომ აღარაფერი ვთქვათ ყველა იმ ნივთზე, რომლის ყიდვასაც ვერ
შევძლებდით ამ ტანკომობილში არანორმალურად მაღალი ფასის გადახდის
შემთხვევაში. ბევრად ადრე, მანამდე, სანამ ავტომობილის უსაფრთხოებას
ტანკომობილის უსაფრთხოებამდე გავზრდიდით, სიცოცხლის საშუალო
დამატებითი ხანგრძლივობის ზღვრული ღირებულება ბევრად ნაკლები
იქნებოდა ყველაფერი იმის ზღვრულ ღირებულებაზე, რისი დათმობაც
მოგვიწევდა. უბრალოდ, აზრი არ აქვს ავტოსაგზაო შემთხვევებში
გარდაცვალების რაოდენობის შემცირებას, ავტომობილების მაქსიმალურად
გაუსაფრთხოების გზით.
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მოგება, როგორც კომუნიკაციის საშუალება
უსაფრთხოების რა დონე შეიძლება ჩაითვალოს საკმარისად? ამ

შეკითხვაზე ადამიანებს განსხვავებული პასუხები აქვთ. ზოგიერთ ადამიანს
ისე უყვარს მოტოციკლით მგზავრობა, რომ ისინი განაგრძობენ ამ საგზაო
საშუალებით სიარულს მიუხედავად იმისა, რომ ავტოსაგზაო შემთხვევის დროს
გადარჩენის შანსი 17-ჯერ უფრო ნაკლებია, ვიდრე ავტომობილით
მგზავრობისას. ადამიანები ჩვეულებრივ უსაფრთხოების ზომებისთვის მეტ
ფულს ხარჯავენ მათი შემოსავლის და მასზე დამოკიდებული ადამიანების
რაოდენობის ზრდასთან ერთად. დამამთავრებელ კურსზე სწავლის პერიოდში
ვფლობდი „Volkswagen Bug“-ს კარით, რომელიც ბოლომდე არ იხურებოდა. მე
ავირჩიე მეტი განათლება ნაკლები უსაფრთხოების ფასად. დღეს, ოჯახის და
მეტი შემოსავლის პირობებში, მსურს მეტი გადავიხადო უსაფრთხოებაში.

ამიტომ ვფლობ „Suburban“-ს, რომელიც მთლად შერმანის ტანკი არ არის,

მაგრამ არც დიდად ჩამოუვარდება მას.

როგორ ახდენენ ადამიანები უსაფრთხოების მოთხოვნის
ავტომობილების მწარმოებლებისთვის გაზიარებას? იმ ფასებით, რომლის
გადახდაც სურთ სხვადასხვა ტიპის ავტომობილებში და ამ ფასებით
გენერირებული მოგებით. ავტომობილის შერმანის ტანკის უსაფრთხოების
მაჩვენებლებით შექმნა მომგებიანი არ იქნება, რადგან მას არავინ შეიძენს.

ავტომობილების მწარმოებელი კომპანიები მეტ მოგებას ნახულობენ
ავტომობილის დიზაინში გარდაუვალი დათმობების განხორციელებით,

ავტომობილების კონსტრუქციაში მომხმარებლების მოთხოვნების შესაბამისი
ცვლილებების განხორციელების გზით. შესაბამისად, როდესაც ავტომობილის
მწარმოებლები კომპრომისზე მიდიან, მოგების გასაზრდელად უსაფრთხოების
შემცირების გზით, ისინი აკეთებენ იმას, რაც გვინდა რომ გააკეთონ - ჩვენი
პრეფერენციების გათვალისწინებით.

ეს იმას არ ნიშნავს, რომ შეცდომები არ ხდება. ფასები და მოგება
მომხმარებლებს არ აძლევს საშუალებას მოახდინონ ავტომობილებთან
დაკავშირებით მათი პრეფერენციების ყველა ასპექტის სრული სიზუსტით
გაზიარება. თუმცა მოგების უპირატესობა ავტომობილების უსაფრთხოების
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მოტივაციაში ის არის, რომ, როდესაც ავტომობილების მწარმოებელი კომპანია
მომხმარებლებს არ აძლევს იმას, რაც მათ სურთ, მოგების შესაძლებლობა
იზრდება იმ ავტო-კომპანიებისთვის, რომლებმაც შესძლეს მომხმარებლების
სურვილების გამოცნობა და შესრულება. მიუხედავად იმისა, რომ ეს საბაზრო
პროცესი იდეალურად არ მუშაობს, მაინც ის სხვა პროცესებზე უკეთ
ფუნქციონირებს.

საუბედუროდ, პროდუქტის უსაფრთხოების ნებისმიერი გონივრული
დონითაც კი, ადამიანები მაინც დაიღუპებიან და დაზიანდებიან ავტო-საგზაო
ინციდენტების დროს. უბედური შემთხვევების შედეგად მიღებული ფინანსური
და ადამიანური დანაკარგი აშკარაა, როგორც ის ფაქტი, რომ თუ გამოყენებულ
პროდუქტში უსაფრთხოებას მეტ ყურადღებას დაუთმობდნენ, ზიანი
შემცირდებოდა. დამატებითი უსაფრთხოებისთვის საკმარისი თანხის არ
გადახდის აუცილებლობით, მილიონობით ადამიანი მრავალი სხვა
უპირატესობით სარგებლობს: ისინი მეტ ფულს ხარჯავენ განათლებაზე,

სამედიცინო მომსახურებაზე, ტანსაცმელზე და საცხოვრებელზე. მეტი
განათლება, უკეთესი მედიცინის სფერო და ტანსაცმლისა და სახლის
გაუმჯობესება... ყველაფერი ეს აისახება სიცოცხლის გახანგრძლივებაში. ჩვენ
შესაძლოა ვიცოდეთ, ვინ არიან ადამიანები, რომლებიც ავარიას
ემსხვერპლნენ, თუმცა ვერასოდეს გავიგებთ იმ ადამიანების სახელებს,

რომლებმაც თავი აარიდეს გარდაცვალებას საბაზრო ფასებით და მოგებით
ნაკარნახევი ეკონომიკური სისტემით წარმოებული კეთილდღეობის
წყალობით. თუმცა უდავოა, რომ უკანასკნელები პირველებს რაოდენობით
აჭარბებენ.

დასკვნითი შეკითხვა: შეგიძლიათ ახსნათ, როგორ გაძლევთ ფასები და
მოგებები თქვენ და სხვა მომხმარებლებს შესაძლებლობას, საწარმოებს
გაუზიაროთ თქვენი პრეფერენციები?

1. ფაქტიური ანგარიშსწორების თანხა უფრო ნაკლები იქნება, თუმცა ნებისმიერ შემთხვევაში ის ბევრად

აღემატება კონკრეტულ საქმესთან მიმართებაში ადამიანის მიერ ზღვრული უსაფრთხოების შეფასების
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შედეგად მიღებულ თანხას. 2000 წლის მარტის მდგომარეობით, მოსარჩელეებმა 400 მილიონი აშშ

დოლარის ოდენობით კომპენსაცია მოითხოვეს, თუმცა „General Motors“-მა უარი განაცხადა, მოცემულ

საქმეზე აპელაციის წარდგენის გაგრძელების მიზნით. ↩ 

საავტორო უფლება დუაიტ ლის ნაშრომზე „მოგების მიღება სიცოცხლის სანაცვლოდ“ ეკუთვნის

„ეკონომიკური განათლების ფონდს“, საერთაშორისო ლიცენზიის „Creative Commons Attribution“ 4.0

საფუძველზე.

https://fee.org/
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