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Нарықтар және еркіндік

Ойлануға арналған сұрақ: Нарықтық экономикаларда айырбас еркіндігі мен байлық

бір-бірін қалай нығайтады?

Еркін нарықта пайда болатын әлеуметтік ынтымақтасу мамандануға жол ашады,

ал өркендеу осы мамандануға тәуелді. Көп адам өндіріс пен тұтынуды нарықтық айырбас

арқылы жүзеге асырғанда ғана қалыптасатын мамандану болмаса, біз қазіргіден

әлдеқайда кедей болар едік. Біз нарықтан материалды байлықтан да маңызды нәрсе –

еркіндік артықшылығын аламыз. Тек қана нарықтық экономикаларға тән есеп беру мен

тәртіп болмаса, біз еркіндігіміздің көп компонентінен лезде айырылып қалар едік.

Еркіндік өз-өзінен болатын сияқты көрінеді, әсіресе АҚШ-та біз өзге көп елдің

халқы тек армандап қана қоятын азаттықтың рақатын көріп жүрміз. Еркіндік денсаулық

сияқты: адам оны жоғалтқанша, оны бағалай алмайды. Дені сау адам уақытша қуанышқа

елігіп, денсаулығын құртатыны сияқты азат халық та еркіндік шарттарын бүлдіретін

қысқамерзімді саяси артықшылықты таңдап, өз еркіндігін жоя алады.

Байлық қаншалықты маңызды болса да, ол денсаулық пен еркіндіктің екеуінен де

кейін тұрады. Денсаулығы немесе азаттығы жоқ адамға байлықтың құндылығы шамалы.

Әрі қарай тарқатсақ, жақсы денсаулық пен еркіндік – байлық түзудегі маңызды

элементтер, соның ішінде еркіндік аса қажет. Науқас адам өнімді бола алады, бірақ

нарықта еркіндік болмаса, өнімді ынтымақтасу мүмкін емес.

Сондықтан қазір екі бөлек, бірақ бір-біріне қатысы бар ойды пысықтаймын.

Біріншіден, нарықтың өнімді ынтымақтасуы еркіндікке тәуелді және екіншіден, еркіндік

нарықтың өнімді ынтымақтасуына тәуелді. Әдетте экономистердің тапшылық

салдарынан екінің бірін таңдауға тура келетін ұнамсыз тапсырмасы бар. Алайда байлық

пен еркіндікке қатысты ондай келісімге келудің қажеті жоқ; нарықтық экономикада бұл

екеуі бірін-бірі демеп отырады, жалпы алғанда оның бірі болмаса, екіншісі де болмайды.
(1) Еркіндікті шектейтін саясат арқылы байлықты арттыруға талпыну осы екеуін де

кемітіп тынады.
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Нарықтарға еркіндік керек
Адамдарға өзгелердің еңбегінің пайдасын көру мен өз талпынысы құнының

өзгелерге пайдасы тиюіне рұқсат ету арқылы нарықтың сиқыры іске қосылады. Негізі

барлық пайда мен шығын субъективті, олар адамдардың өздері ғана дәл бағалай алатын

қалаулары мен орта жағдайларына тәуелді. Бұл енді пайда жағдайында айдан анық

көрінеді. Алған пайдасының құндылығын тауарды тұтынған немесе қызметті пайдаланып

көрген адамнан өзге кім бағалай алады? Алайда пайда субъектив болса, шығын да солай.

Шығын деген бар болғаны пайдасын жойып алған құндылық. Олар субъектив

болғандықтан, адамдар түрлі нарықтарға ену немесе одан шығу еркіндігі болып, өзіне

ұнайтын өнімді тауып, оны екі тарап та келісетін бағаға сатып алғанда және сатқанда

ғана шығын мен пайданы өзге адамдарға дәл хабарлай алады. Үкіметтің бағаны бақылауы

біздің сатып алушы және сатушы ретіндегі еркіндігімізді шектейді және біздің бір-

бірімізбен байланыстарымызға цензура жасау арқылы байлықты құртады.

Орталықтан жоспарлау ұтымды тәсіл емес, себебі адамдарда өздері ғана білетін

жергілікті ақпаратқа сай әрекет ету еркіндігі жоқ. Жекелеген өндірушілер мен

тұтынушылардың нарықтық таңдауларын саяси биліктің орталықтан басқаруы

алмастырғанда, экономикалық шешімдер міндетті түрде ақпараттық вакуумде

қабылданады. Өндіріс экономикасы қалың халық арасындағы ақпаратты пайдалануды

талап етеді, ал ол ақпаратты жеке еркіндіксіз пайдалану мүмкін емес. Еркіндіктен

айырылсаңыз, нарықтық экономиканың негізі ақпарат ағынынан айырыласыз.
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Еркіндікке нарықтар қажет
Еркіндік пен нарықтар арасындағы байланыс өзге бағытта да жүреді. Нарық

еркіндікке тәуелді болғандай, еркіндік те нарыққа тәуелді. Барлық нарықтың

экономикалардың тірегі жеке меншіктің жеке еркіндікті қорғайтыны анық. Барлық

аудитория мен баспа станоктары мемлекетке тиесілі болса, үкімет саясатына қарсы пікір

білдіруге қаншалықты еркіндігіңіз бар? Барлық өндіріс құралдары мемлекетке тиесілі

болса, өз бизнесіңізді ашуға қаншалықты еркіндігіңіз бар? Жеке меншікті жойып, соған

тәуелді нарықты тұсай бастасаңыз, еркіндікті жоя бастағаныңыз.

Алайда нарық та халық төзетін жалғыз орта қалыптастырып, еркіндікті қорғайды.

Жауапкершілік жоқта еркіндік деген жай ғана бейбастақтық, өз әлсіздігінің жетегінде

кету және артықшылық қана береді, оның заманы ұзаққа бармайды. Нағыз еркіндік

немесе өміршең жалғыз еркіндік баршаның қамын, мүддесін ескеретін тәсілмен жүзеге

асады. Бұл талапқа сай келетін жалғыз еркіндік – нарық тәртібіне мойынұсынатын

еркіндік. Нарықтарды жойсаңыз, еркіндіктің сақталуына жауапты есеп берушілікті

жоясыз.

Мысалы, табиғатты ластау мәселесі қоршаған ортаны қалдық тастайтын орын

ретінде қолданатын нарықтардың жоқтығынан туындайды. Егер мұндай нарықтар болса,

ластаушылар басқаларға шығарған шығарындыларының құнын көрсететін бағаларды

төлеуі керек еді. Табиғатты ластаушылар өзгелер алдында жауап берер еді және біз де

қалдықтарды қоршаған ортаға тастау еркіндігіне төзер едік. Бірақ бізде ластаушы

нарықтар болмағандықтан, біз өміріміздің көптеген салаларында қолайсыз болатын

ластаушы әрекеттерге үкіметтің шектеулерін қабылдаймыз.

Біздің еркіндігіміз – осал еркіндік
Біздің еркіндігіміз – осал еркіндік, одан бір сәтте толықтай айырылу сирек

кездеседі. Әдетте еркіндіктен біртіндеп айырыламыз, адамдар оның сусып бара жатқанын

сирек байқайды. Үкімет тұтынушыны қорғаймыз деген желеумен кәсіптік лицензиялау

енгізіп, еркіндікті тікелей азайтып жатқанда да, оны аз ғана адам байқайды,
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байқағандардың өзі бұл шектеудің оларға әсері болатынын көрмейді. Австриялық тамаша

экономист Ф. А. Хайек айтқандай, «Менің еркіндіктен алатын пайдам . . . еркіндікті

өзгелердің пайдалануының нәтижесі»(2) Мысалы, шаштың химиялық құрамына қатысты

мемлекеттік емтиханды тапсыра алмағандықтан, үміткер шаштараз болу еркіндігінен

айырылғанда ең қатты жапа шегетін тарап – үміткер-шаштараз емес, шашын қиғызғысы

келетін адамдар.

Сонымен қатар еркіндіктен айырылудың ішкі динамикасы да бар. Тікелей шектеу

еркіндікті үнемі көрініп тұрғанынан көбірек шектейді, себебі әр шектеу еркіндік кепілі

іспетті нарық алаңының жауапкершілігін азайтады.

Томас Джефферсонның «Мәңгілік қырағылық – азаттық құны» деп дұрыс айтқан.

Адам еркіндік пен нарық арасындағы байланысты түсінгенде өз еркіндігін қорғауда

қырағы болуға бейім.

Бекіту сұрағы: Сауда-саттықты шектеу мен салықтар айырбас еркіндігіне қалай

әсер етеді? Олар байлық түзуге қалай ықпал етеді?

1. Мен бұл мәлімдемені елдің табиғи ресурстарының арқасында орасан байлыққа ие және оның қол астындағылардың

бостандықтарын басып тастайтын автократиялық саяси режимі бар жағдайды түсіндіру үшін біліктілік еттім. Бірақ

сондай жағдайда да, еркіндіктің болмауы әлгі елдің өз ресурстарының толық пайдасын көруіне жол бермей, байлығын

арттыру немесе тіпті сақтап қалуға қажетті өнімділікке кедергі келтіреді. ↩ 

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