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ბაზრები და თავისუფლება

შეკითხვა მოსაფიქრებლად: როგორ აძლიერებს ერთმანეთს გაცვლის
თავისუფლება და სიმდიდრე საბაზრო ეკონომიკაში?

თავისუფალ ბაზრებზე წარმოქმნილი სოციალური თანამშრომლობა
სპეციალიზაციის შესაძლებლობას იძლევა, რაზეც დამოკიდებულია
კეთილდღეობა. ჩვენ გაცილებით ღარიბები ვიქნებოდით სპეციალიზაციის
გარეშე, რაც მხოლოდ მაშინაა შესაძლებელი, როდესაც ხალხის დიდ ნაწილს
შეუძლია პროდუქციისა და მოხმარების კოორდინაცია საბაზრო გაცვლის
საშუალებით. მაგრამ ბაზრიდან მიღებულ მატერიალურ სიმდიდრეზეც კი
უფრო მნიშვნელოვანია თავისუფლება. მალე ჩვენ ხელიდან გამოგვეცლება
მეტი წილი თავისუფლება პასუხისმგებლობისა და დისციპლინის გარეშე,

რომელიც მხოლოდ საბაზრო ეკონომიკაშია შესაძლებელი.

მარტივია თავისუფლება გარანტირებულად მივიღოთ, განსაკუთრებით
შეერთებულ შტატებში, სადაც ჩვენ ვსარგებლობთ იმით, რაზეც ადამიანები
ბევრ სხვა ქვეყანაში მხოლოდ ოცნებობენ. თავისუფლება ძალიან ჰგავს
ჯანმრთელობას: ხალხი არ აფასებს მას, სანამ არ დაკარგავს. ისევე, როგორც
ჯანმრთელ ადამიანებს შეუძლიათ გაინადგურონ ჯანმრთელობა მყისიერი
ცდუნებებით, თავისუფალ ადამიანებს შეუძლიათ გაანადგურონ თავისუფლება
მოკლევადიანი პოლიტიკური უპირატესობის არჩევით, რაც ძირს უთხრის იმ
პირობებს, რომელზეც დამოკიდებულია თავისუფლება.

ასევე, რაც არ უნდა მნიშვნელოვანი იყოს სიმდიდრე, ის
მეორეხარისხოვანია ჯანმრთელობასა და თავისუფლებასთან შედარებით.

სიმდიდრეს ნაკლები მნიშვნელობა აქვს მათთვის, ვისაც არ აქვს
ჯანმრთელობა ან თავისუფლება რომ სიმდიდრით სარგებლობა შეძლოს.

უფრო მეტიც, ჯანმრთელობა და თავისუფლება სიმდიდრის წარმოების
მნიშვნელოვანი ელემენტებია, რომელთაგან თავისუფლება აბსოლუტურად
აუცილებელია. ავადმყოფი შეიძლება იყოს პროდუქტიული, მაგრამ
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თავისუფლების გარეშე შეუძლებელია ბაზრის პროდუქტიული
თანამშრომლობა.

ამრიგად, აქ განვიხილავ ორ სხვადასხვა, მაგრამ დაკავშირებულ
საკითხს. პირველი, ბაზრის პროდუქტიული თანამშრომლობა დამოკიდებულია
თავისუფლებაზე, და მეორე, თავისუფლება დამოკიდებულია ბაზრის
პროდუქტიულ თანამშრომლობაზე. ეკონომისტებს, როგორც წესი, უსიამოვნო
ამოცანა აკისრიათ, რომ მიუთითონ არჩევანის გაკეთების აუცილებლობაზე,

რომელიც სიმწირის გარდაუვალი შედეგია. მაგრამ სიმდიდრესა და
თავისუფლებას შორის არჩევანი არ დგას; ისინი ერთმანეთს აძლიერებენ
საბაზრო ეკონომიკის პირობებში, სადაც ერთი მეორის გარეშე ვერ იარსებებს.
(1) სიმდიდრის გაზრდის მცდელობები ისეთი პოლიტიკით, რომელიც
თავისუფლებას ამცირებს, საბოლოოდ ორივეს ამცირებს.

ბაზრები მოითხოვს თავისუფლებას
ბაზრები სასწაულებს ახდენენ, რადგან საშუალებას აძლევენ

ადამიანებს მიიღონ სხვა ადამიანების ძალისხმევით შექმნილი სარგებელი,

ხოლო საკუთარი ძალისხმევის დანახარჯებით სხვები ასარგებლონ. საბოლოო
ჯამში, ყველა სარგებელი და ხარჯი სუბიექტურია, ეს დამოკიდებულია
ადამიანების გემოვნებასა და გარემოებებზე, რომელთა ზუსტი შეფასება
მხოლოდ მათ შეუძლიათ. ეს აშკარაა სარგებელის შემთხვევაში. ვის შეუძლია
იმაზე უკეთ შეაფასოს მიღებული სარგებლის ღირებულება, ვიდრე ადამიანს,

ვინც სარგებლობს ამ საქონლით თუ მომსახურებით? თუ სარგებელი
სუბიექტურია, ასევეა ხარჯებიც, რომლებიც სხვა არაფერია თუ არა სარგებელი,

რომელზეც უარი ვთქვით. ხოლო, რადგან ისინი სუბიექტურია, ადამიანებს
მხოლოდ თავისუფლების პირობებში შეუძლიათ ერთმანეთს გაუზიარონ
ინფორმაცია დანახარჯებისა და სარგებლის შესახებ, სურვილისამებრ
შევიდნენ და დატოვონ სხვადასხვა ბაზრები და აწარმოონ ყიდვა-გაყიდვა
ნებისმიერ შეთანხმებულ ფასად. მთავრობის მიერ ფასების კონტროლი
ზღუდავს ჩვენს, როგორც მყიდველებისა გამყიდველების თავისუფლებებს და
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ანადგურებს სიმდიდრეს საბაზრო ურთიერთობაზე ცენზურის დაწესებით.

ცენტრალური დაგეგმვა წარუმატებელია, რადგან ადამიანებს არ აქვთ
თავისუფლება იმოქმედონ ადგილობრივი ინფორმაციის მიხედვით, რომელსაც
მხოლოდ ისინი ფლობენ. როდესაც ცენტრალური ხელისუფლების მიერ
დასახული კურსი ანაცვლებს ინდივიდუალური მწარმოებლებისა და
მომხმარებლების საბაზრო არჩევანს, ეკონომიკური გადაწყვეტილებები
აუცილებლად მიიღება ინფორმაციულ ვაკუუმში. პროდუქტიული ეკონომიკა
მოითხოვს ინფორმაციის გამოყენებას, რომელიც მთელ მოსახლეობაშია
გაფანტული და ამ ინფორმაციის გამოყენება შეუძლებელია ინდივიდუალური
თავისუფლების გარეშე. გაანადგურეთ თავისუფლება და თქვენ გაანადგურებთ
ინფორმაციულ ნაკადებს, რაც საბაზრო ეკონომიკის არსს წარმოადგენს.
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თავისუფლება მოითხოვს ბაზრებს
თავისუფლებასა და ბაზრებს შორის კავშირი ორმხრივია. როგორც

ბაზარი დამოკიდებულია თავისუფლებაზე, ასევე თავისუფლება
დამოკიდებულია ბაზარზე. რა თქმა უნდა, კერძო საკუთრება, რომელიც
ფუნდამენტურია ყველა საბაზრო ეკონომიკისთვის, იცავს ინდივიდის
თავისუფლებას. თუ სახელმწიფო ყველა სივრცესა და მასმედიას ფლობს,

რამდენად თავისუფალი იქნებით, რომ გამოხვიდეთ მთავრობის პოლიტიკის
წინააღმდეგ? თუ სახელმწიფო ფლობს წარმოების ყველა საშუალებას,

რამდენად თავისუფალი ხართ დაიწყოთ საკუთარი ბიზნესი? დაიწყეთ კერძო
საკუთრების გაუქმება და მასზე დამოკიდებული ბაზრის შერყევა და ამით
თქვენ თავისუფლებასაც გააუქმებთ.

მაგრამ ბაზარი ასევე იცავს თავისუფლებას, რადგან ქმნის ერთადერთ
გარემოს, რომელშიც მისი არსებობა შესაძლებელია. თავისუფლება
პასუხისმგებლობის გარეშე უბრალო ლიცენზია, ინდულგენცია და
პრივილეგიაა და დიდხანს ვერ იარსებებს. ნამდვილი თავისუფლება და
ერთადერთი თავისუფლება, რომელიც შეიძლება გადარჩეს, ხორციელდება
ყველას ინტერესის გათვალისწინებით. ერთადერთი თავისუფლება, რომელიც
აკმაყოფილებს ამ მოთხოვნას, არის ის, რომელიც საბაზრო დისციპლინას
ექვემდებარება. გააუქმეთ ბაზრები და თქვენ გააუქმებთ პასუხისმგებლობას,

რომელიც აუცილებელია თავისუფლების გადარჩენისთვის.

მაგალითად, გარემოს დაბინძურების პრობლემები პირდაპირ
გამოწვეულია იმით, რომ არ არსებობს ბაზრები, რომელიც გარემოს
ნაგავსაყრელად გამოიყენებდა. ამგვარი ბაზრების არსებობის შემთხვევაში,

დამაბინძურებლებს მოუწევდათ საფასურის გადახდა, რომლებიც
სხვებისთვის მათი ემისიების ღირებულებას ასახავდა. დამბინძურებლები
ანგარიშვალდებულნი იქნებოდნენ სხვების წინაშე და ჩვენ შევძლებდით
შევგუებოდით ნარჩენების გარემოში დაცლის თავისუფლებას. მაგრამ იმის
გამო, რომ დაბინძურების ბაზრები არ გვაქვს, ჩვენ ვიღებთ მთავრობის
შეზღუდვებს დამაბინძურებელ საქმიანობაზე, რაც მიუღებელი იქნებოდა
ჩვენი ცხოვრების სხვა სფეროებში.
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ჩვენი თავისუფლებები მოწყვლადია
თავისუფლებებს იშვიათად გვართმევენ ყველას ერთდროულად.

როგორც წესი, ჩვენ მას ნაწილ-ნაწილ ვკარგავთ, იმგვარად რომ ადამიანები
იშვიათად ამჩნევენ დანაკარგს. მაშინაც კი, როდესაც თავისუფლება
პირდაპირ მცირდება, მაგალითად თუ მთავრობა მომხმარებელთა დაცვის
სახელით აწესებს პროფესიულ ლიცენზიას, ცოტა თუ ამჩნევს ამას და ამ
შემთხვევაშიც კი, ისინი არ თვლიან, რომ შეზღუდვები მათზე გავლენას
ახდენს. მაგრამ როგორც დიდმა ავსტრიელმა ეკონომისტმა ფ. ა. ჰაიეკმა
აღნიშნა: „ჩემს მიერ თავისუფლებიდან მიღებული სარგებელი... მეტწილად
სხვების მიერ თავისუფლებით სარგებლობის შედეგია.“(2) მაგალითად, ისინი,

ვინც ყველაზე მეტად ზარალდებიან, როდესაც პარიკმახერს თმის ქიმიური
შემადგენლობის შესახებ სახელმწიფო გამოცდების ჩაბარება მოეთხოვება,

არა თავად პარიკმახერები არიან, არამედ ისინი ვისაც თმის შეჭრა
სჭირდებათ.

ასეთია თავისუფლების დაკარგვის მზაკვრული დინამიკა. პირდაპირი
შეზღუდვები ყოველთვის ამცირებენ თავისუფლებას იმაზე მეტად, ვიდრე ჩანს,

რადგან ყველა შეზღუდვა შეუმჩნევლად ძირს უთხრის საბაზრო
ანგარიშვალდებულებას, რაც თავისუფლების წინაპირობაა.

თომას ჯეფერსონი მართალი იყო, როდესაც თქვა: „თავისუფლების
ფასია მარადიული სიფხიზლე“. ადამიანები უფრო მეტ სიფხიზლეს იჩენენ
თავიანთი თავისუფლების დასაცავად, როდესაც აცნობიერებენ მასსა და
ბაზარს შორის განუყოფელ კავშირს.

დასკვნითი კითხვები: როგორ მოქმედებს სავაჭრო შეზღუდვები და
გადასახადები გაცვლის თავისუფლებაზე? როგორ მოქმედებენ ისინი
სიმდიდრის შექმნაზე?

1. მე ეს მაგალითი წარმოვადგინე, რათა მეჩვენებინა სიტუაცია, სადაც ქვეყანა დიდ სიმდიდრეს ფლობს

ბუნებრივი რესურსების სახით და, სადაც ავტოკრატიული პოლიტიკური რეჟიმი მისი სუბიექტების
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თავისუფლებას აღკვეთს. ამ შემთხვევაშიც კი, თავისუფლების არარსებობა ხელს უშლის ქვეყანას მისი

რესურსებიდან სრული სარგებლის მიღებაში და ძირს უთხრის პროდუქტიულობას, რაც აუცილებელია

მისი სიმდიდრის გაფართოების ან თუნდაც შენარჩუნებისთვის. ↩ 

2. იხ. F.A. Hayek, The Constitution of Liberty (Chicago: University of Chicago Press, 1960), გვ. 32. ↩ 

საავტორო უფლება დუაიტ ლის ნაშრომზე „ბაზრები და თავისუფლება“ ეკუთვნის „ეკონომიკური

განათლების ფონდს“, საერთაშორისო ლიცენზიის „Creative Commons Attribution“ 4.0 საფუძველზე.
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