
1

Пайда үшін өмірді құрбан ету

Ойлануға арналған сұрақ: автокөлік өндірушілер пайда табу үшін адам өмірін құрбан

етіп жатыр ма? Өмір құндылығы мен табыс арасында қайшылық неліктен туындайды?

Жұрт адам өміріне баға жетпейтіні туралы көп айтса да, олар күнде өз

әрекеттерімен өміріне баға белгілейді. Адамдар көңіл көтеру мақсатында, қолайлы

болғаны және ақша жинау үшін сақтық шаралары сақталмайтын іс істеп, өмір жасын

қысқартатын тәуекелге барады. Адам өзі бағалайтын нәрселерді иелену үшін өз

қалауымен қауіп-қатерге басын тіккенде, өз өмірінің бағасын белгілейді, яғни өмірінің

шекті құндылығы шектен тыс тамақ ішу, жаттығу жасамау, көлікті қатты айдау және

т.с.с. құндылығы аз әрекеттерден де төмен екенін көрсетеді.

Өкінішке қарай, адам тәуекелге барғанда, кейде жайсыз жағдайға тап болады. Өз

басын саналы түрде қатерге тігу салдарынан жарақат алған немесе өліп кеткендерге

жаның ашиды. Бірақ жанымыз ашыды екен деп өз қалауы мен жағдайға қарай әрекет

етуді жөн санаған ересек адамды тәуекелге барудан тоқтатуға талпынғанымыз оған

жәрдем болмайды. Дегенмен (1) шек тұрғысынан алғанда, адам өміріне құн жетпейді

дегенмен келіспейтін және (2) баға мен табыстың адамдарға өз қалауын іскерлік

фирмаларға жеткізуге өкілеттік беретінін түсінбейтін ізгі ниетті адамдар осындай

қағидаға күнделікті көз жұма қарайды және оны қолдайды. Корпорациялар пайдасын

арттыра түсу үшін қауіпті өнім шығарып, адамдардың өмірін құрбан етіп отыр деген

айыптауды естігенде осындай адамдар бірден наразылық білдіреді.

Өнімдер жеткілікті деңгейде қауіпсіз болмағандықтан, күн сайын адамдар

жарақат алады немесе қайтыс болып жатады. Қалыптасқан құқықтық нормативтер

жарақат алғандарды тән ауруы мен тартқан азабының өтемақысын төлету үшін

«қауіпті» өнім өндірушілерді сотқа беруге ынталандырады. Шағым түсіруші мен оның

заңгеріне төлем қомақты, кейде тіпті айырықша көп болатыны сотқа шағым түсірудің

айқын стимулы болса керек. Мысалы, 1999 жылы сот General Motors компаниясын алты

адамға 4,9 млрд $ төлеуге міндеттеді. Олардың 1979 жылғы Malibu көлігін сағатына 50-
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70 миль жылдамдықпен келе жатқан мас жүргізуші қаққан кезде көлік өртеніп, әлгі алты

адам қатты күйіп қалған болатын.(1)

Ашкөз корпорациялар табысын арттыру үшін адамдар өмірін құрбан етіп жатыр

деген айыптау қоғамның ар-намысына тиіп, сотты иландырып, үлкен төлемді негіздеуге

көмектеседі.

Мұндай айыптау шындыққа жанаса ма? Әрине. Бірақ бұл – корпорацияларға

қатысты сын емес, қайта нарықтық экономиканың дұрыс жұмыс істеуінің сипаты.

Корпорациялар табысты арттыру үшін кей тұтынушысының өмірін құрбан етеді, одан

біздің бәріміз ұтамыз. Корпорацияларға табысын арттыру үшін салыстырмалы түрде

біршама қауіпсіздеу өнімді саналы түрде сатуға рұқсат ететін экономикада өмір сүріп

жатқанымыз – бағымыз бар екенін көрсететіні рас. Табыс жолында біреулердің өмірін

құрбан ету сүт, печенье немесе әжеңіздің ертегісі сияқты жағымды болмауы мүмкін,

бірақ қашып құтыла алмайтын шындық осы.

Тапшылық - өмір шындығы. Қалаулы заттарды өндірудің шегі болады. Бір

нәрсенің көбірек болғанын қаласақ, өзге нәрселер азырақ болады. Табыс жолында

қауіпсіздік аяқасты етілді деп наразылық танытушылар осы жәйтті елеусіз қалдырады.

Мысалы, автокөліктер Sherman танктері сияқты жасалатын болса, жол апатынан қаза

болғандар саны азаяр еді. Алайда тым асырылған қауіпсіздік жолында жылдамдық,

жұмсалатын бензин, комфорт, және тұраққа қою қолайлылығы құрбан етіледі. Мұндай

Танкомобильдің тым қымбат бағаға алғаннан кейін көп затты ала алмай қалатыныңыз

айтпаса да түсінікті. Автокөлік қауіпсіздігін танкомобиль деңгейіне көтеруден бұрын-ақ

орташа өмір ұзақтығына қосылған уақыттың шекті құны осы жолда сарп етілер нәрсенің

шекті құнынан әлдеқайда төмен болар еді. Көліктерді мейілінше қауіпсіз ету арқылы жол

апатынан болатын өлімді мейілінше азайтудың еш мәні жоқ.



3

Пайда байланыс құралы ретінде
Сонда қауіпсіздіктің қандай мөлшері дұрыс саналады? Адамдардың жауабы

әртүрлі. Мысалы, автокөлік апатынан гөрі мотоцикл апатынан аман қалу ықтималдығы

17 есе аз екеніне қарамастан, кей адам мотоцикл тепкеннен рахат алады. Әдетте адам

табысы өсіп, өзі көбірек адамды асырап отырғанда қауіпсіздікке көбірек мән береді.

Магистратурада оқып жүргенде есігі толық жабылмайтын, шарқыш Volkswagen Bug

көлігімен жүретінмін. Мен азырақ қауіпсіздік есебінен көбірек білім алуды таңдадым.

Қазір отбасым бар, табысым да жоғары болғандықтан, қауіпсіздікке көбірек төлеуді

қалаймын, дәл Sherman танкі болмаса да, соған жақын Suburban мініп жүрмін.

Адамдар қауіпсіздікке қатысты талаптарын көлік өндірушілеріне қалай жеткізеді?

Оны олардың түрлі көлік бағасын төлеуге әзірлігі мен осы бағалардан туындайтын

табыс көрсетеді. Sherman танкі сияқты қауіпсіз көлік шығарудан еш пайда түспес еді,

себебі оны ешкім де сатып алмайды. Көлік шығарушы компаниялар тұтынушы ырқына

көніп көлік дизайнын оның талғамына сәйкестендірген сайын көбірек табыс табады.

Сондықтан көлік өндірушілер пайданы арттыру үшін қауіпсіздікті елеусіз қалдырғанда,

біздің қалауымызды ескеріп, біздің тілегімізді орындайды.

Бұл – қателік кетпейді дегенді білдірмейді. Тұтынушылар көлікке қатысты

қалауларын баға мен пайда арқылы хирургиялық дәлдікпен жеткізе алмайды. Автокөлік

қауіпсіздігіне мотивация берудегі пайданың артықшылығы – бір компания

тұтынушылардың қалауын ескере қоймаса, қалауды ескеретін компаниялардың табыс

табу мүмкіндіктері артады. Осы нарықтық үдеріс мінсіз болмаса да, ол өзге

үдерістерден бәрінен де жақсы жұмыс істейді.

Өкінішке қарай, өнім қауіпсіздігі қаншалықты лайықты деңгейде болса да,

адамдар жол апатынан жарақаттанып, қаза болады. Апатты оқиғалардың шығынын да,

қырғынын да көріп жүргеніміздей өнім қауіпсіздеу етіп жасалғанда, шығынның бұдан

аздау болары да белігілі. Ал миллиондаған адамның білім, медицина, киім-кешек пен

баспана сияқты артықшылықтарды иелену үшін өзі қалаған қауіпсіздігіне төмен

төлейтінінен көрінеді. Көбірек білім алу, жақсы медицина және тұрмысының жақсаруы

орташа өмір жасының ұзақтығымен тығыз байланысты. Өмірі апатты жағдайда

үзілгендер бірден көзге түседі, ал нарықтық бағалар мен пайда жетелеген экономикалық
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жүйе қалыптастырған өркендеу арқасында ажалын асықтыратын амалдардан аман

қалғандарды білмейміз. Бірақ өмірі шорт үзілгендерден аман қалғандар саны көп екеніне

еш күмән жоқ.

Бекіту сұрағы: баға мен пайда сізге немесе өзге тұтынушыларға

қалауларыңызды бизнеске жеткізуге қандай өкілеттік береді?

1. Іс жүзінде өтелген сома азырақ, дегенмен адамдардың нақты істегі шекті қауіпсіздігін қаншалықты бағалауы

нәтижесінде алынған сомадан жоғары болады. 2000 жылдың наурызына дейін шағымданушылар 400 млн $ өтемақы

талап еткен, бірақ General Motors бұл істі аппеляциялауды жалғастыру үшін оны төлеуден бас тартты. ↩ 
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