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Отримання прибутку ціною
людських життів

Питання для роздумів. Чи жертвують автовиробники життями людей заради прибутку?
Чому може існувати конфлікт між цінністю людського життя і прибутком?

Хоч люди часто кажуть, що життя безцінне, та своїми діями вони щодня
встановлюють ціну власному. Люди ризикують скоротити його очікувану тривалість
заради веселощів, а також не вживають усіх можливих заходів безпеки, тому що так
зручніше та дешевше. Коли люди охоче йдуть на ризик задля того, щоб отримати цінні,
на їхній погляд, речі, вони тим самим встановлюють ціну на своє життя. Такі дії
промовисто свідчать, що для них гранична вартість життя менша за ту часто невелику
користь, яку вони отримують від надлишку їжі, нехтування фізичними навантаженнями,
швидкісної їзди тощо.

На жаль, коли люди ризикують, з ними іноді трапляються прикрі нещасні випадки.
Цілком природно відчувати жаль до тих, хто зазнав серйозної травми або загинув через
те, що піддався ризику. Однак почуття жалю не повинно закривати нам очі на той факт,
що ми не робили би дорослим людям послугу, якби втручалися в їхню здатність іти на
ризики, які вони вважають прийнятними з огляду на свої вподобання та обставини. Проте
таку політику щоденно підтримують і сприяють їй сповнені благих намірів люди, які (1)
не визнають, що в граничному виразі людське життя не є безцінним, і (2) не розуміють, у
який спосіб ціни та прибутки дозволяють ефективно доносити людські бажання до
комерційних компаній. Це люди, які поспішають висловити моральне обурення, коли
чують про звинувачення корпорацій в тому, що ті жертвують життями інших заради
збільшення свого прибутку, виробляючи небезпечну продукцію.

Щодня люди випадково отримують травми та помирають, тому що товари не є
достатньо безпечними. Чинна правова база сьогодні більше, ніж будь-коли раніше,
спонукає постраждалих внаслідок цих нещасних випадків подавати до суду на виробників
«небезпечної» продукції за завдані біль та страждання. Очевидним спонукальним
мотивом для таких позовів є те, що виплати позивачам і їхнім адвокатам можуть бути
високими, а іноді навіть надмірно високими. Наприклад, у 1999 році суд зобов'язав
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компанію General Motors виплатити компенсацію в сумі 4,9 млрд доларів США шести
особам, які отримали серйозні опіки внаслідок загоряння їхнього Chevrolet Malibu 1979
року випуску після зіткнення з автомобілем, керованим п'яним водієм, що рухався зі
швидкістю від 80 до 110 кілометрів на годину(1).

Звинувачення, яке схиляє присяжних до прийняття таких рішень та розбурхує
суспільство, а також допомагає пояснити такі великі розміри виплат, полягає в тому, що
жадібні корпорації жертвують людськими життями заради збільшення свого прибутку.

Чи справедливе це звинувачення? Звичайно, так. Однак воно продиктоване не
критикою корпорацій, а є радше виявом належного функціонування ринкової економіки.
Корпорації регулярно жертвують життями деяких своїх клієнтів заради збільшення
прибутку, а нам усім вигідно, що вони це роблять. Саме так — нам пощастило жити в
економічному середовищі, яке дозволяє корпораціям збільшувати прибутки, навмисно
продаючи менш безпечні товари, ніж можна було б виробляти. Готовність жертвувати
життями заради отримання прибутку — певно, не така втішна річ, як склянка молока,
печиво та казка на ніч, але вона випливає безпосередньо з реальності, на яку неможливо
заплющити очі.

Реальність — це обмеженість благ. Існують межі обсягу випуску бажаних
товарів. Якщо ми хочемо більше чогось одного, нам потрібно буде обходитися без чогось
іншого. Люди, які висловлюють обурення з того приводу, що виробники жертвують
безпекою заради отримання прибутку, ігнорують цей очевидний факт. Наприклад,
кількість загиблих у ДТП могла би зменшитися, якби автомобілі були побудовані на
кшталт танків «Шерман». Однак додаткова безпека негативно позначилася б на витратах
палива, комфорті, швидкості, зручності паркування, не кажучи вже про всі ті речі, які ви
вже не зможете придбати, заплативши надзвичайно високу ціну за танкомобіль. Задовго
до того, як ми підвищили би безпеку автомобіля до рівня танкомобіля, гранична вартість
додаткової очікуваної тривалості життя стала б значно меншою за граничну вартість
усього, від чого потрібно було б відмовитися. Знижувати смертність внаслідок ДТП
настільки, наскільки це можливо, шляхом максимального підвищення безпеки
автомобілів просто не має сенсу.

Комунікація за допомогою прибутку
Але який рівень безпеки є достатнім? Люди відповідають на це запитання по-
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різному. Наприклад, дехто отримує таке задоволення від їзди на мотоциклі, що робить це
попри той факт, що шанси вижити в аварії в автомобілі в 17 разів вищі. Зазвичай люди
починають більше турбуватися про безпеку, коли їхні доходи зростають і від них
залежить більше людей. Коли я навчався в магістратурі, я їздив на побитому Volkswagen
Bug з дверима, що повністю не зачинялися. Я пожертвував безпекою заради кращої
освіти. Тепер, коли я маю сім'ю, а мої доходи зросли, я готовий платити за вищий рівень
безпеки та тому їжджу на Chevrolet Suburban — не зовсім танк «Шерман», але близько до
нього.

Як люди повідомляють виробників автомобілів про свої вимоги до безпеки? За
допомогою цін, які вони готові платити за різні типи автомобілів, а також прибутку, який
ці ціни приносять. Зробити автомобіль таким самим безпечним, як танк «Шерман», було
б невигідно, адже його б ніхто не купував. Автомобільні компанії отримують більше
прибутку в міру того, як йдуть на неминучі поступки, включаючи в конструкцію
автомобіля те, що до смаку споживачам. Тому коли автовиробники поступаються
безпекою заради збільшення прибутку, вони роблять те, чого ми від них хочемо, —
відповідають нашим вподобанням.

Це не означає, що вони не роблять помилок. Ціни та прибутки не дозволяють
споживачам із хірургічною точністю повідомляти про всі аспекти своїх вподобань щодо
автомобілів. Однак перевага прибутку при стимулюванні автобезпеки полягає в тому, що
коли автомобільна компанія не надає бажаного споживачам, можливості для отримання
прибутку зростають у тих автомобільних компаній, які це роблять. І хоча цей ринковий
процес працює не ідеально, він працює краще за будь-який інший процес.

На жаль, за будь-якого обґрунтованого рівня безпеки продукції люди будуть
гинути й травмуватися у нещасних випадках. Економічні та людські втрати внаслідок
таких нещасних випадків очевидні, як і той факт, що шкода була б меншою, якби
використовуваний товар був оснащений кращими засобами безпеки. Не доплачуючи за
додаткову безпеку, мільйони людей отримують безліч інших, неочевидних переваг: вони
можуть витрачати більше грошей на освіту, медицину, одяг та житло. А вищий рівень
освіти, якісніші ліки, кращі одяг і житло — усе це пов'язане з довшою очікуваною
тривалістю життя. Ми, безумовно, можемо дізнатися імена тих, чиє життя обірвалося
внаслідок нещасних випадків, але ми ніколи не дізнаємося, хто уникнув передчасної
смерті завдяки благам, створеним економічною системою, в основі якої лежать ринкові
ціни та отримання прибутку. Однак не може бути жодних сумнівів у тому, що останніх
набагато більше, ніж перших.
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Підсумкове запитання. Отже, як ціни та прибуток дозволяють вам та іншим
споживачам повідомляти різні компанії про свої вподобання?

1. Фактична сума компенсації буде меншою, хоча все одно значно вищою, ніж оцінена людиною гранична вартість
безпеки, пов'язана з цією справою. Станом на березень 2000 року позивачі попросили компенсацію у розмірі 400
мільйонів доларів, але General Motors відмовилась, щоб мати змогу й надалі оскаржувати рішення. ↩ 

«Отримання прибутку ціною людських життів» за авторством Дуайта Лі. Цей матеріал люб'язно надала Фундація
економічної освіти за міжнародною ліцензією «Creative Commons Attribution 4.0».

https://fee.org/

	(1)
	↩︎

