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Ринки та свобода

Питання для роздумів. Як свобода обміну та багатство підсилюють одне одного в
умовах ринкової економіки?

Соціальна співпраця, що виникає на вільних ринках, уможливлює спеціалізацію,
від якої залежить економічне процвітання. Ми були б значно біднішими без спеціалізації,
яка можлива лише коли велика кількість людей має змогу координувати виробництво та
споживання через ринковий обмін. Однак завдяки ринкові ми отримуємо дещо важливіше
від матеріального багатства — благо свободи. Без відповідальності та дисципліни, які
можливі лише в умовах ринкової економіки, ми невдовзі втратили б більшу частину своєї
свободи.

Свободу легко сприймати як належне, особливо в Сполучених Штатах, де люди
користуються благами, про які в багатьох інших країнах можуть лише мріяти. Свобода
багато в чому подібна до міцного здоров'я: люди зазвичай не цінують його, доки не
втратять. Так само, як здорові люди можуть зруйнувати своє здоров'я, піддаючись
скороминучим спокусам, так і вільні люди здатні знищити свою свободу, надаючи
перевагу короткочасним політичним вигодам, що підривають умови існування свободи.

Крім того, хоч би яким важливим було багатство, воно є другорядним проти
міцного здоров'я та свободи. Значення багатства зменшується для тих, хто не має
здоров'я чи свободи, щоб користуватися ним. До того ж, міцне здоров'я та свобода є
важливими складовими створення багатства, а свобода — абсолютно необхідним
елементом цього процесу. Хворі люди можуть бути продуктивними, але без свободи
продуктивна співпраця на ринку неможлива.

Тому ми розглянемо два окремі, однак пов'язані між собою моменти. Перший:
продуктивна співпраця на ринку залежить від свободи; і другий: свобода залежить від
продуктивної співпраці на ринку. Економістам зазвичай випадає неприємна роль
пояснювати необхідність компромісів, які є неминучим наслідком обмеженості ресурсів.
Однак компроміси не потрібні там, де є багатство й свобода, які підсилюють одне одного
в умовах ринкової економіки, та й взагалі, одне без іншого неможливе(1). Спроби
примножити багатство, послуговуючись політичними рішеннями, що обмежують
свободу, неминуче закінчуються зменшенням обох.
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Ринки потребують свободи
Чудодійна сила ринків полягає в наданні людям змоги повідомляти про вигоди, які

вони отримують завдяки праці інших людей, а також про вартість своєї праці,
спрямованої на забезпечення вигод іншим. Зрештою, всі вигоди й витрати мають
суб'єктивний характер і залежать від індивідуальних уподобань та обставин, в яких
перебувають люди, а тому лише ці люди можуть дати їм точну оцінку. Очевидним
прикладом є вигоди. Хто, окрім людини, яка користується товаром чи послугою, може
краще визначити цінність отриманих благ? Однак якщо вигоди суб'єктивні, то такий
самий характер мають і витрати, що є нічим іншим, як вартістю втрачених вигод. І
оскільки вони є суб'єктивними, люди можуть точно повідомляти одне одному про
витрати та вигоди через можливість входити на різні ринки або виходити з них на
власний розсуд та свободу купувати й продавати за будь-якою взаємоприйнятною ціною.
Державне регулювання цін обмежує наші свободи і як покупців, і як продавців, та знищує
багатство через цензурування нашого спілкування одне з одним.

Централізоване планування зазнає невдачі, оскільки люди не вільні діяти,
спираючись на місцеву інформацію, якою володіють лише вони. Коли ринковий вибір
окремих виробників і споживачів підміняється централізованим управлінням політичної
влади, економічні рішення неминуче приймаються в інформаційному вакуумі.
Продуктивна економіка потребує використання інформації, яка розосереджена серед
населення, і якою неможливо користуватися, якщо не існує особистих свобод. Знищте
свободу і ви зруйнуєте інформаційні потоки, які є суттю ринкової економіки.

Свобода потребує ринків
Зв'язок між свободою та ринками працює також і у зворотному напрямку. Так

само, як ринок залежить від свободи, свобода залежить від ринку. Безумовно, приватна
власність, що є основою всіх ринкових економік, захищає особисті свободи. Якщо
державі належать усі конференц-зали та друкарні, наскільки вільно ви можете
висловлюватися проти політики уряду? Якщо держава володіє всіма засобами
виробництва, наскільки вільно ви можете започаткувати власний бізнес? Почніть
знищувати приватну власність і підривати ринок, який від неї залежить, і ви почнете
знищувати свободу.
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Однак ринок також захищає свободу, створюючи єдині умови, в яких вона може
вільно існувати. Свобода без відповідальності — це просто вільність, потурання й
привілей, і довго з нею миритися не будуть. Справжня свобода у єдиному життєздатному
її варіанті реалізується з урахуванням інтересів кожного. Цій вимозі відповідає лише
свобода, яка підпорядковується ринковій дисципліні. Ліквідуйте ринки й ви знищите
відповідальність, необхідну для збереження свободи.

Наприклад, проблеми, пов'язані із забрудненням довкілля, є безпосереднім
наслідком відсутності ринків у сфері використання навколишнього середовища для
скидання відходів. Якби такі ринки існували, забруднювачам доводилося б покривати
витрати, які змушені нести інші через їхні викиди. Забруднювачі навколишнього
середовища несли б відповідальність перед суспільством, а ми могли б миритися зі
свободою скидання відходів у навколишнє середовище. Однак, не маючи ринків, які б
регулювали забруднення навколишнього середовища, ми погоджуємося на введені
державою обмеження щодо забруднювальних видів діяльності, які вважали б
неприйнятними в усіх інших сферах нашого життя.

Наші свободи є вразливими
Свободи рідко відбирають усі відразу. Їх зазвичай віднімають поступово, тому

люди рідко помічають втрату. Навіть у разі безпосереднього обмеження свободи, як-от,
коли держава запроваджує ліцензування на здійснення певних видів професійної
діяльності для захисту споживачів, це мало хто помічає, і навіть коли це бачать, люди не
вважають, що обмеження завдають шкоди їм особисто. Однак, як зазначив видатний
австрійський економіст Ф. А. Гаєк: «Користь, яку я отримую від свободи... значною
мірою є наслідком того, як використовують свободу інші»(2). Наприклад, коли люди не
можуть стати перукарями без складання державних іспитів на знання хімічного складу
волосся, найбільше страждають від цього не потенційні перукарі, а ті, хто потребує
перукарських послуг.

Крім того, існує прихована динаміка втрати свободи. Прямі обмеження завжди
обмежують свободу більше, ніж це здається на перший погляд, оскільки кожне
обмеження непомітно підриває відповідальність ринку, що уможливлює свободу.

Томас Джефферсон мав рацію, кажучи: «Ціна свободи — вічна пильність». Люди
з більшою ймовірністю пильніше захищатимуть свою свободу, коли вони розуміють
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нерозривний зв'язок між нею та ринком.
Підсумкові запитання. Як торговельні обмеження та податки позначаються на

свободі обміну? Як вони впливають на створення багатства?

1. Я використав це твердження для пояснення ситуації, коли країна володіє величезним багатством завдяки високій
забезпеченості природними ресурсами та характеризується автократичним політичним режимом, що утискає свободи
своїх громадян. Однак навіть у такому разі відсутність свободи заважає країні повною мірою реалізувати свій
ресурсний потенціал, а також підриває продуктивність, необхідну для збільшення або навіть збереження свого
багатства. ↩ 

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