
1

Të sakrifikosh jetën për fitimin

Pyetje nxitëse: A sakrifikojnë jetën prodhuesit e makinave për të fituar? Përse mund të ketë

konflikt ndërmjet vlerës së jetës dhe fitimit?

Pavarësisht se thuhet që jeta e njeriut është e paçmueshme, njerëzit i caktojnë një çmim

asaj çdo ditë me veprimet e tyre. Njerëzit shpeshherë marrin përsipër risqe për të patur një

përfitim të shpejtë duke mos konsideruar të gjitha masat parandaluese, gjë që ul gjasat për të

bërë gjëra të tjera argëtuese. Kur njerëzit janë të gatshëm të pranojnë rrezikun për të siguruar

gjërat që dëshirojnë, ata po i caktojnë një çmim jetës së tyre - duke treguar me veprimet e tyre

se vlera marxhinale e jetës së tyre është më e vogël se vlera gjithashtu e ulët që përfitojnë nga

ngrënia e tepërt, mungesa e stërvitjes, drejtimi i makinës me shpejtësi e kështu me radhë.

Fatkeqësisht kur njerëzit marrin përsipër risqe, ata mund të përballen me aksidente të

rrezikshme. Është e natyrshme të ndjesh keqardhje për ata që pësojnë lëndime serioze ose

gjejnë vdekjen për shkak se ndërmorën rreziqe. Por ndjeshmëria jonë nuk duhet të na

kushtëzojë të mendojmë se është më mirë të ndërhyjmë në mundësinë e njerëzve për të

rrezikuar kur për ta është e arsyeshme, duke konsideruar preferencat dhe rrethanat. Megjithatë,

sjellje të tilla tolerohen dhe nxiten çdo ditë nga njerëz dashamirës që (1) nuk kuptojnë se,

përtej termave marxhinalë, jeta e njeriut nuk është e paçmueshme dhe (2) nuk kuptojnë se si

çmimet dhe fitimi u japin mundësi njerëzve të shprehin dëshirat e tyre bizneseve. Këta janë

njerëz që përbuzin moralisht korporatat që vënë në rrezik jetën e njerëzve për të rritur fitimet e

tyre duke prodhuar produkte të pasigurta.

Njerëzit dëmtohen dhe vriten aksidentalisht çdo ditë për shkak se produktet nuk janë aq

të sigurta sa duhet të jenë. Ambienti i sotëm ligjor, më shumë se kurrë më parë, i nxit të

dëmtuarit nga këto aksidente të padisin prodhuesit e produkteve “të pasigurta” që të paguajnë

për dhimbjen dhe vuajtjet e tyre. Një arsye e thjeshtë për këto padi është se dëmshpërblimi për

paditësit dhe avokatët e tyre mund të jetë i lartë, e me raste dhe tepër i lartë. Për shembull, në

vitin 1999, General Motors u detyrua të paguante një dëmshpërblim prej 4,9 miliardë dollarësh

ndaj gjashtë personave që pësuan djegie të rënda kur makina e tyre e modelit Malibu e 1979-s

nga Duajt Li (Dwight Lee)



2

mori zjarr pasi u godit nga një shofer i dehur që udhëtonte me shpejtësi nga 50 deri 70 milje në

orë.(1)

Akuza që bindi jurinë dhe cënoi ndjeshmërinë shoqërore dhe që shpjegon një shpërblim

kaq të madh, është se korporatat lakmitare sakrifikojnë jetën njerëzore për të rritur fitimet e

tyre.

A është kjo akuzë e vërtetë? Sigurisht që po. Por kjo nuk është një kritikë ndaj

korporatave, por është një reflektim mbi funksionimin e vërtetë të ekonomisë së tregut.

Korporatat shpeshherë rrezikojnë jetët e disa klientëve të tyre për të rritur fitimet dhe nga kjo të

gjithë ne kemi një përfitim financiar. Ne jemi me fat që jetojmë në një ekonomi e cila i lejon

korporatat që të rrisin fitimet e tyre duke shitur produkte që janë më pak të sigurta sesa duhej të

ishin. Dëshira për të rrezikuar jetë njerëzish për fitimin mund të duket e ashpër, por vjen direkt

si pasojë e një realiteti që nuk mund ta largojmë pavarësisht se do të donim.

Ky realitet është pamjaftueshmëria. Mallrat e dëshirueshme që mund të prodhohen janë

të kufizuara. Nëse diçka e dëshirojmë më shumë, për këtë duhet të heqim dorë nga gjëra të

tjera. Ata që shprehin pakënaqësi kur siguria sakrifikohet për fitim e injorojnë këtë fakt. Për

shembull, aksidentet fatale mund të zvogëlohen nëse makinat do të ndërtoheshin si tanket

Sherman. Por siguria shtesë do të ofrohej në kurriz të konsumit të naftës, rehatisë, shpejtësisë

dhe lehtësisë së parkimit, pa përmendur të gjitha gjërat që nuk do të mund të blihen për shkak

të çmimit tepër të lartë të makinës-tank. Përpara se të rrisim sigurinë e makinave në atë të një

tanku, duhet të konsiderojmë që vlera marxhinale e jetëgjatësisë shtesë do të ishte shumë më e

ulët, sesa vlera marxhinale e asaj nga çfarë do të hiqnim dorë. Për këtë arsye nuk do të ishte e

mundur ulja e vdekjeve nga aksidentet rrugore nëpërmjet rritjes së sigurisë së automjeteve.

Të komunikosh nëpërmjet fitimit
Cila është masa e duhur e sigurisë? Përgjigjja është e ndryshme për individë të

ndryshëm. Për shembull, disa njerëz kënaqen kaq shumë duke ngarë motoçikletën, pavarësisht

se e dinë që gjasat për të mbijetuar nga një aksident me motoçikletë janë 17 herë më të ulëta

sesa në një aksident me makinë. Zakonisht njerëzit paguajnë më shumë për sigurinë kur të

ardhurat e tyre rriten dhe kur numri i njerëzve që varen prej tyre është i lartë. Kur unë isha
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student, ngisja një “Volkswagen Bug” të vjetër me një derë që nuk mbyllej plotësisht. Unë

zgjodha universitetin duke sakrifikuar sigurinë. Tani që kam një familje dhe më shumë të

ardhura, jam i gatshëm të paguaj më shumë për sigurinë, kështu që tani kam një makinë

Suburban - jo saktësisht një tank Sherman, por e ngjashme.

Si u komunikojnë njerëzit kërkesat e tyre për siguri prodhuesve të automjeteve?

Nëpërmjet çmimeve që ata janë të gatshëm të paguajnë për llojet e ndryshme të makinave dhe

fitimet e krijuara nga këto çmime. Prodhimi i një makine të sigurt si një tank Sherman nuk do

të sillte asnjë përfitim, pasi askush nuk do ta blinte atë. Kompanitë në industrinë e makinave

fitojnë më shumë kur arrijnë të ndërthurin dizajnin e automjeteve me dëshirat e

konsumatorëve. Prandaj kur prodhuesit e makinave heqin dorë nga siguria për të rritur fitimet,

ata po bëjnë atë që ne kërkojmë prej tyre - t’u përgjigjen preferencave tona.

Kjo nuk përjashton faktin që mund të bëhen edhe gabime. Çmimet dhe fitimet nuk

lejojnë që konsumatorët të komunikojnë çdo aspekt të preferencave të tyre për makinat me

saktësi. Gjithsesi motivimi i sigurisë së automjeteve nga fitimi i kompanisë ndodh për faktin se

kur një kompani nuk vepron sipas preferencave të klientëve, mundësitë e fitimit rriten për një

kompani tjetër që u jep klientëve atë që kërkojnë. Prandaj edhe pse ky proces tregu nuk

funksionon në mënyrë perfekte, ai funksionon më mirë se çdo proces tjetër.

Fatkeqësisht, sado i lartë të jetë niveli i sigurisë së produkteve, njerëzit përsëri do të

vriten dhe dëmtohen në aksidente. Kostot dhe dëmet nga këto aksidente janë të dukshme dhe

kuptohet që dëmet do të kishin qenë më të vogla nëse produktet në fjalë do të ishin më të

sigurta. Ajo që nuk është aq e dukshme janë avantazhet që gëzojnë miliona njerëz nga fakti se

atyre nuk u duhet të paguajnë për më shumë siguri nga sa duan - avantazhe të tilla si të pasurit

më shumë para për shpenzime në arsim, shëndetësi, veshje dhe strehim. Nga ana tjetër më

shumë arsim, shëndetësi më e mirë dhe përmirësime në veshje dhe strehim janë të gjitha të

lidhura me një jetëgjatësi më të lartë. Jetët që u prenë në mes nga aksidentet janë të dukshme,

ndërsa ne nuk do ta dimë asnjëherë se sa njerëz shmangën një vdekje të parakohshme për

shkak të prosperitetit të gjeneruar nga një sistem ekonomik që drejtohet nga çmimet dhe fitimet

e tregut. Nuk ka dyshime që këta të fundit janë në numër më të madh sesa të parët.

Pyetje përmbyllëse: Pra, në ç’mënyrë çmimet dhe fitimet mundësojnë komunikimin e

dëshirave të njerëzve te bizneset?
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1. Marrëveshja e arritur do të ishte më e vogël, edhe pse shumë më e lartë, sesa mund të justifikohet nga njerëzit që vlerësojnë

sigurinë marxhinale në këtë çështje. Deri në mars të vitit 2000 paditësit kanë ofruar të pajtohen për një shumë prej 400 milionë

dollarësh, por General Motors e ka refuzuar për të vazhduar me apelimin e çështjes. ↩ 
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