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Базарлар жана эркиндик

Ой жүгүртүү үчүн суроо: Базар экономикасында алмашуу эркиндиги жана байлык
бири-бирин кантип бекемдейт?

Эркин базарларда пайда болуучу коомдук кызматташуу жыргалчылык көз
каранды болгон адистешүүгө мүмкүндүк берет. Көптөгөн кишилер өндүрүштү
жана керектөөнү базардык алмашуу аркылуу багыттай алган учурда гана мүмкүн
боло турган адистешүү болбосо, биз алда канча жакыр болмокпуз. Бирок
базардан биз жүзөгө ашыра алчу заттык байлыктан алда канча маанилүүрөөк
нерсе - бул эркиндиктин пайдасы. Эгер базар экономикасынын шартында гана
мүмкүн болгон жоопкерчилик жана тартип болбосо, анда биз эркиндигибиздин
көбүнөн тез эле ажыратылмакпыз.

Эркиндикти жөн эле кабыл алуу оңой, айрыкча Америка Кошмо
Штаттарында, анткени башка көптөгөн өлкөлөрдө адамдар кыялданган нерселер
бизде көнүмүшкө айланган. Эркиндик ден соолукка окшош: адамдар
жоготмоюнча аны баалабайт. Дени сак кишилер утурумдук азгырыктарга моюн
сунуу менен ден соолугун бузгандай эле, эркин кишилер да эркиндик көз
каранды болгон шарттарды бузуучу утурумдук саясий артыкчылыктарды тандап
алуу менен өз эркиндигин жок кылышы мүмкүн.

Ошондой эле байлык канчалык маанилүү болгону менен, ал ден соолук
жана эркиндиктен кийин турат. Ден соолугу начар же байлыктан ыракат алуу
эркиндиги чектелген кишилер үчүн байлык чектелген наркка гана ээ. Андан
тышкары, мыкты ден соолук жана эркиндик - байлыкты өндүрүүдөгү маанилүү
элементтер; мында эркиндик өзгөчө мааниге ээ. Оорулуулар өндүрүмдүү болушу
деле мүмкүн, бирок эркиндиксиз базарда өндүрүмдүү кызматташууга эч мүмкүн
эмес.

Ошентип, мен бул жерде эки өзүнчө, бирок бири-бирине байланыштуу
маселени талкуулайм. Биринчиден, базардагы өндүрүмдүү кызматташуу -
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эркиндиктен көз каранды; экинчиден, эркиндик - базардагы өндүрүмдүү
кызматташуудан көз каранды. Экономисттер адатта ресурстардын
тартыштыгынан келип чыгуучу компромисс табуу деген жагымсыз милдетке көп
туш болушат. Бирок байлык жана эркиндик бар болсо, эч кандай компромисстин
кереги жок; базар экономикасында алар бири-бирин бекемдейт, анткени бирисиз
экинчисинин болушу мүмкүн эмес.(1) Эркиндикти азайтчу саясий чечимдер
аркылуу байлыкты көбөйтүү далаалаты сөзсүз экөөнү тең азайтат.

Базарлар эркиндикти талап кылат
Базарлар кишилерге башкалардын аракети өзүнө кандай пайдалуу болуп

жатканы жана өзүнүн башкаларга пайда берчү аракеттеринин чыгымдары
жөнүндө жалпыга маалымдатууга мүмкүнчүлүк берүү аркылуу өз сыйкырын
жүзөгө ашырышат. Aкыры, бардык пайдалар жана чыгымдар субъективдүү
мүнөздө болуп, адамдардын каалоосуна жана жагдайына жараша болот, аларга
адамдар өздөрү гана так баа бере алат. Бул пайдадан ачык байкалат. Деги
товарды керектеген же кызматтан пайдаланган адамдан башка ким пайданын
баасын так баалай алат? Бирок пайдалар субъективдүү болсо, анда чыгашалар
да субъективдүү болот жана колдон чыккан пайдалардын наркы гана болуп
калат. Алар субъективдүү болгондуктан, адамдар ар кандай рынокторго өздөрү
каалагандай кирүү же чыгуу, ошондой эле өз ара макулдашылган каалаган
баада сатып алуу жана сатуу эркиндигине ээ болуу менен гана бири-бирине
чыгымдарды жана пайдаларды так айта алышат. Мамлекеттик баа көзөмөлү
биздин сатып алуучу жана сатуучу катары эркиндигибизди чектейт жана бири-
бирибиз менен болгон байланышыбызды цензуралоо аркылуу байлыкты жок
кылат.

Борбордук пландоо натыйжа бербейт, анткени адамдар өздөрүнө
тиешелүү болгон жергиликтүү маалымат боюнча иш-аракет кылуу эркиндигине
ээ эмес. Саясий бийликтин борбордук багыты жеке өндүрүүчүлөрдүн жана
керектөөчүлөрдүн рыноктук тандоосу менен алмаштырылганда, экономикалык
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чечимдер сөзсүз түрдө маалыматтык вакуумда кабыл алынат. Өндүрүмдүү
экономика бүткүл калкка таралган маалыматты колдонууну талап кылат жана ал
маалыматты жеке эркиндиксиз колдонуу мүмкүн эмес. Эркиндикти жок кылсаңыз,
базар экономикасынын өзөгүн түзгөн маалымат агымын жок кыласыз.
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Эркиндик базарларды талап кылат
Эркиндик менен базардын өз ара байланышы тескерисинче да болот.

Базар эркиндикке көз каранды болгондой эле, эркиндик дагы базарга көз
каранды. Албетте, бардык базар экономикасынын өзөгү болгон жеке менчик
жеке кишинин эркиндигин коргоп турат. Эгерде бардык аудиториялар менен
басмаканалар мамлекеттин менчиги болсо, анда өкмөттүн саясатына каршы
чыгууга канчалык эркиндигиңиз бар? Эгерде бардык өндүрүш каражаттары
мамлекетке таандык болсо, өз ишкерлигиңизди баштооңузга канчалык
эркиндигиңиз бар? Жеке менчикти жоюп, ага көз каранды болгон рынокту бузуп
баштасаңыз, эркиндикти жок кыла баштайсыз.

Бирок рынок да эркиндикке жол бере турган жалгыз шартты түзүү менен
аны коргойт. Анткени жоопкерчилиги жок эркиндик – бул жөн гана лицензия,
ырайымдуулук жана артыкчылык жана ага көпкө чыдашпайт. Чыныгы эркиндик
жана жашоого жөндөмдүү жалгыз эркиндик бардык кишилердин камын ойлогон
жолдор менен ишке ашырылат. Бул талапты канааттандыра турган жалгыз
эркиндик - бул базар тартибине баш ийген эркиндик. Базарларды жок кылыңыз,
анда сиз эркиндик үчүн зарыл болгон жоопкерчиликти да жок кыласыз.

Мисалы, айлана-чөйрөнүн булгануу көйгөйлөрү айлана-чөйрөнү таштанды
төгүүчү жай катары пайдалануу базарынын жоктугунан келип чыгат. Эгерде
мындай базарлар бар болгондо, булгоочулар башкаларга келтирген зыянды
чагылдырган бааларды төлөшү керек болмок. Айлана-чөйрөнү булгагандар бул
үчүн башкалардын алдында жооп беришмек жана биз калдыктарды айлана-
чөйрөгө чыгаруу эркиндигине чыдап бермекпиз. Бирок биз мындай базарларга
ээ эмеспиз, андыктан биз мында турмушубуздун көпчүлүк чөйрөлөрүндө эч
кабыл алынгыс болгон өкмөттүк чектөөлөрдү кабыл алабыз.

Биздин эркиндиктерибиз аялуу
Эркиндиктерибиздин баары сейрек учурда гана дароо жок болот. Алар
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адатта аз-аздан жоголо берет да, кишилер муну анда-санда гана байкап
калышат. Эркиндик түздөн-түз кыскарган күндө да, мисалы, мамлекет
керектөөчүлөрдү коргоо үчүн кесиптик лицензияны киргизгенде, муну аз адам
байкайт жана байкаса дагы, алар чектөөлөрдүн өздөрүнө таасир эткенин
көрүшпөйт. Бирок австриялык залкар экономист Ф.А.Хайек белгилегендей:
"Эркиндиктен алган пайдаларым . . . негизинен, башкалардын эркиндикти
колдонуусунун натыйжасы"(2) Маселен, чачтын химиялык курамы боюнча
мамлекеттик экзамендерди тапшыруу зарылдыгынан улам чачтарач болуу
эркиндигинен ажыраганда, эң көп жапа чеккендер - чачтарач болууга
умтулгандар эмес, чач кырктырууга муктаж кардарлар болот.

Ошондой эле мында эркиндикти жоготуунун тымызын динамикасы да бар.
Тикелей чектөөлөр ар дайым эркиндикти бир карагандан көбүрөөк азайтат,
анткени ар бир чектөө эркиндикти кармап турган базар жоопкерчилигине доо
кетирет.

Томас Жефферсон: "Түбөлүк сергектик - бул эркиндиктин баасы" деп
туура айткан. Кишилер эркиндик менен базардын ортосундагы ажырагыс
байланышты түшүнгөндө, өз эркиндигин коргоого сергектик менен мамиле
кылышы көбүрөөк ыктымал.

Жыйынтыктоочу суроолор: Соода чектөөлөрү жана салыктар алмашуу
эркиндигине кандайча таасир этишет? Алар байлыктын өсүшүнө кантип таасир
кылышат?

1. Мен бул пикирди өлкөнүн жаратылыш ресурстарынан улам эбегейсиз зор байлыкка ээ болгон жана анын

субъекттеринин эркиндиктерин кысымга алган автократиялык саясий режимдин абалын түшүндүрүү үчүн

тактадым. Бирок мындай учурда да эркиндиктин жоктугу өлкөнүн өз ресурстарынан толук пайда алуусуна

тоскоол болот жана анын байлыгын арттыруу, ал тургай, сактап калуу үчүн зарыл болгон өндүрүмдүүлүктү

төмөндөтөт. ↩ 

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