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Базар жана маржинализм

Ой калчоого суроо: Бул макаланы кылдат окуп, ишканалар кандайча
маржинализм боюнча (чектүү пайда менен чектүү чыгымдарды) теңдештирүү
аркылуу өнүм көлөмүн жана наркын эң жогорку сереге жеткиргенин аныктаңыз?

Жеке иштериңизди натыйжалуу жүргүзүү үчүн "маржинализм боюнча
теңдештирүүнү" ("маржиналдык пайда менен маржиналдык чыгымды
теңдештирүүнү") жүзөгө ашырууңуз керек. Башкача айтканда, убактыңызды ар
түрдүү иш-чараларга бөлүштүрүп жатканда, ар башка ишке сарпталган
убакыттын маржиналдык наркы бирдей болушу керек. Субъективдүү боюнча
теңдештирүүнүн маанилүүлүгү бир гана жеке кишинин ийгилиги үчүн гана
маанилүү болбостон, жалпы экономиканын өнүгүүсүнө дагы орчун салым кошот.
Ал эми базар баалары аркылуу өткөрүлгөн маалымат жана стимулдардан улам,
кишилер жана ишкердик чөйрөлөрү жеке көйгөйлөрүн чечүү аргасында
экономиканын бүткүл тармактарында теңдикти көздөй маржинализмди
тынымсыз жылдыруу үчүн кызматташуу жолдоруна багытталышат. Бул жүрүмдү
талкуулоо - базар бааларынан шыктанган байланыш жана кызматташтык бизди
канчалык артыкчылыктарга ээ кылаарын аңдообузга кошумча огожо болуп
саналат.

Экономикалык тармактарда өз пайдасын көбөйтүү үчүн гана убайым
чеккен абдан көп сандаган фирмалар бар. Бирок бул фирмалар кабыл алган
чечимдер башкаларга дагы таасир этет. Мисалы, бир фирма канчалык көбүрөөк
өндүрсө, ал таңкыс ресурстарды көбүрөөк колдонгондуктан, башка
фирмалардын өнүмү ошончолук азаят. Кыялдагы жагдайда, ар бир фирма өзү
каалаган көлөмдө өндүрөт, бирок ошол эле учурда экономиканын башка
тармактарында курмандыкка чалынган нарк азайтылышы керек. Мындай
кыялдагы жагдайга жетүү үчүн аба ырайы, ресурстардын табылышы,
өлкөлөрдүн өз ара кастык турумдары, өндүрүмдүү технологиялар, жана да
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миллиондогон жумушчулардын, ресурс ээлеринин жана кардарлардын өзгөчө
жагдайлары менен жеке каалоолору тууралуу эбегейсиз зор маалымат талап
кылынат.

Бир дагы мамлекеттик мекеме эч качан мындай маалыматты топтоп,
ырааттуу жаңылап жана иштиктүү колдоно албайт. Тилекке жараша, мындай
маалымат базар баалары аркылуу таразаланат: фирмалар өздөрү төлөй турган
өндүрүш чыгымдарын бөлөк эң мыкты альтернативалардагы өндүрүш
чыгымдарынан келип чыккан чектүү наркты чагылдыруу аркылуу төлөшөт.
Демек, ар бир фирма өндүрүштөгү белгилүү бир өнүм көлөмүнүн чыгымдарын
азайтуу үчүн ресурстарды айкалыштырууга умтулат (бул үчүн маржиналдык
өндүрүмдүүлүктү бардык ресурстардын доллардык чыгымына теңдештирүү
керек (1)), ошондой эле фирма ресурстардын айкалышын өндүрүш көлөмү
экономикадагы башка тармактарга кесепетин дээрлик тийгизбей тургандай
кылып тандайт. Мындай маржинализм боюнча (чектүү пайда менен чектүү
чыгымдарды) теңдештирүү өтө жогорку деңгээлдеги кызматташтыкты
чагылдырат; мында ар бир фирма башка ишканалар үчүн зарыл болгон өндүрүш
ресурстарынын наркына астейдил мамиле кылат.

Өндүрүш жана маржиналдык
шайкештиктер

Бирок чектелүү ресурстарыбызды туура колдонуубуз үчүн ар бир
фирманын өндүрүштөгү наркынын азайышын (чыгымдарын) мүмкүн болушунча
төмөндөтүүсү - жетишсиз. Ар бир ишкана өз өнүмүн өндүрүү үчүн болушунча аз
ресурс колдонуп жатса дагы, бардык ишканалардын өнүмдөрүнүн жалпы
чыгымы баары бир жогору бойдон калат. Мисалы, биз болушунча аз ресурс
колдонуп, ар бир америкалык кардар үчүн күнүнө ондогон жалаяк өндүрүшүбүз
мүмкүн. Албетте, бул өтө эле көп сандагы бир жолу колдонулчу жалаяк
өндүрүлгөнүн билдирет. Себеби жалаякты өндүрүүдөгү маржиналдык чыгым
(болушунча аз ресурс колдонсок дагы) маржиналдык нарктан кыйла жогору
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болоор эле. Башкача айтканда, башка дагы бир жалаяк өндүрүү үчүн
курмандыкка чалынган нарк - жалаяктын өз баасынан жогору. Товарлардын
жалпы топтомун өндүрүүдө ресурстарды эң натыйжалуу пайдалануу - ар бир
товарды эң аз чыгым менен өндүрүүнү гана талап кылбастан, ар бир товар анын
маржиналдык наркы маржиналдык чыгымга барабар болгон чекке чейин гана
өндүрүлүшүн талап кылат.

Демек, чектүү принциби боюнча теңдештирүү бардык ишканаларга
өндүргөн өнүмдөрүнүн өзгөчө жогору бааланчу айкалышын жаратып берет.
Ошондой эле базар бааларына астейдил көңүл буруу аркылуу ар бир ишкана
өзүнө керектүү маалыматка жете алат. Ишкана өндүргөн товардын баасы анын
маржиналдык наркын чагылдырат. Ал эми ресурстун баасы ишкананын
өндүрүшкө жумшаган маржиналдык чыгымын аныктайт. Мүмкүн болушунча көп
пайда табууга умтулган ишканалар базар баалары боюнча ушул маалыматты
колдонгон чакта, өзгөчө жогорку наркты жарата турган товардык айкалыштык
келип чыгат. Өндүрүлгөн товардын баасы маржиналдык чыгымынан (же башка
ишканалар өндүрүш көлөмүн азайтканда курмандыкка чалынган нарктан) жогору
болсо, ар бир ишкана өндүрүш көлөмүн жогорулатуу аркылуу көбүрөөк пайда
таба алат.(2) Ошондо бардык ишканалар товарды маржиналдык чыгымга теңдеш
баадагы көлөмдө өндүрөт да, ар бир ишкана өз пайдасын улам көбөйтө баштайт
жана өндүрүлгөн товарлардын шайкештигинин наркы да жогорку сереге чыга
берет. Базар баалары өндүрүшкө байланыштуу чечимдерди багыттап
тургандыктан, бул чечимдер бардык ишканалар үчүн маржинализм аркылуу
теңделет. Ошондуктан айрым ишканалардын өндүрүш көлөмүн көбөйтүү жана
башка ишканалардын өнүмдөрүн кыскартуу жолу аркылуу товардык
шайкештиктин наркын көбөйтүүгө эч мүмкүн эмес.

Эркиндик - чоң артыкчылык
Мен жогоруда иш жүзүндө эч качан жете албаган "кынтыксыз" абал

тууралуу сөз кылдым. Бул айтылган маржинализм эч качан толугу менен
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теңдикке жетпейт, анткени ресурстардын наркына жана өндүрүштүн көлөмүнө
таасир тийгизчү каалоолордун, жагдайлардын жана технологиялардын эсепке
алынгыс саны туруктуу түрдө өзгөрүп турат. Бирок базар баалары ишканаларга
жаңы жагдай тууралуу маалымат тартуулап, маржинализмди теңдикке түрткөн
жүрүм-турумду кубаттоо үчүн туруктуу түрдө өзгөрүп турушат. Бул аракет
чыгымды төмөндөтүп, өндүрүлүп жаткан товардын наркын жогорулатат.
Базардагы мындай ыңгайлашуулар, базардын бардык катышуучуларынын бири-
биринин чечимдерин астейдил эске алгандыгынын аркасында, экономикалык
чечимдердин наркын эң жогорку сереге чыгаруу жаатында өкмөттүк
пландоочулардын ар кандай тобунун колунан келген иштен алда канча артык
жумуш аткарат.

Бирок базардын эбегейсиз зор артыкчылыгы - эркиндикти камсыз
кылганы. Кишилер, кайдыгер бийликтер тарабынан кеңири түркүмдөргө
жиктелдирилип, жалпы жакшылыкка жетүү максатын колдоо үчүн кандай жүрүм-
турумга ээ болушу керектиги жөнүндө буйрук алып отургуча, өздөрүнүн жекече
асыл-нарктарын көздөп, өз көйгөйлөрүн чечүүгө умтула алышат. Мисалы, эгерде
ишкана ээси жарды үй-бүлөдөн чыккан жаштарды ишке алууну же ыктыярчы
болуу үчүн жумушка барбай турууну каалап калса, анын ишканасы өз пайдасын
жогорулата албай калышы мүмкүн. Балким, кайсы бир жумушчу ооруп жаткан
ата-энесинин жанынан кетүүнү каалабастан, башка жактагы жогорку маяна
сунушталган кызматтан баш тартышы да ыктымал. Кишилер күн сайын жогоруда
айтылган сыяктуу чечимдерди кабыл алышат. Алардын тандоосуна
байланыштуу асыл-нарктарды саясий жүрүмдөр менен аңдатуу мүмкүн эмес
жана алар саясий бийликтер тараптан деле эске алынбайт. Бирок кишилер
өздөрүнүн базар бааларына таасир эткен чечимдери аркылуу өз асыл-нарктары
жана кызыкчылыктары менен бөлүшө алат. Кишилер, ушул аракеттен соң,
башкалар чечим кабыл алып жатып, өздөрүнүн кызыкчылыктарына көңүл бурат
деген ишенимге ээ боло алышат. Натыйжада, өз ара ыңгайлашуу жана
багытташуу калыбы пайда болуп, бул калып борбордоштурулган башкаруу
аркылуу жетүүгө мүмкүн болгондон алда канча көп байлыкты жана кеңири
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мүмкүнчүлүктөрдү түзөт.
Жыйынтыктоочу суроо: Өндүрүштүн өндүрүмдүүлүгүн жана наркты

жогорку сереге жеткирүүдө өкмөт же ишкана натыйжалуу иш алып барып
жатабы? Түшүндүрүп бериңиз.

1. Мисалы, эгерде керектелип жаткан X ресурсунун 1 доллардык маржиналдык өндүрүмдүүлүгү экиге

барабар болсо, ал эми керектелип жаткан Y ресурсунун 1 доллардык маржиналдык өндүрүмдүүлүгү бирге

гана барабар болсо, анда ишкана X ресурсун колдонууну 1 долларга жогорулатып (товардын өндүрүшүн 2

бирдикке көбөйтүп), Y ресурсун колдонууну 2 долларга азайтып (товардын өндүрүшүн 2 бирдикке азайтып),

анын аркасында 1 долларга азыраак каражат жумшап, өнүм өндүрүүнү ошол эле көлөмдө кармай алат. ↩ 

2. Эгерде ишкана монополист болсо, бул билдирүү кошумча чечмелөөнү талап кылат, себеби

макроэкономикага байланыштуу ар бир китеп көрсөткөндөй, монополист ишкана аралашкан чакта, баа

менен маржиналдык киреше өз ара айырмаланып турат. Бирок монополия мамлекет тарабынан ырааттуу

корголбой турган болсо, анда, узак мөөнөттү алганда, мындай монополия түзгөн "бурмалоолор"

кесепеттерге алып барбашы ыктымал. Чынында, ишканалар "монополия" түзүүгө умтулуп, кыска мөөнөткө

ага жетишсе, экономиканын жигердүүлүгү жогорулайт. ↩ 
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