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Ринки та маржиналізм

Питання для роздумів. Під час читання цього матеріалу спробуйте визначити, як саме
підприємства досягають максимального обсягу виробництва та вартості, порівнюючи
граничний дохід та граничні витрати.

В особистому житті нам завжди доводиться «вирівнювати граничні вигоди з
граничними витратами», тобто розподіляти наявний час між різними видами діяльності
так, щоб гранична вартість часу, витраченого на кожний з них, залишалась однаковою.
Вирівнювати між собою граничні вигоди та граничні витрати доводиться не лише в
особистому житті: це вирівнювання має величезне значення й для успіху економіки в
цілому. А оскільки інформація та стимули передаються через ринкові ціни, це спонукає і
людей, і підприємства, які прагнуть задовольнити власні потреби, до співпраці у спосіб,
що вирівнює граничні вигоди та граничні витрати в усій економіці. Обговорення цього
процесу допоможе краще розібратись у тих перевагах, що їх ми всі одержуємо від
комунікації та співпраці, до яких нас спонукають ринкові ціни.

Численні підприємства, що функціонують в економіці, зацікавлені насамперед у
збільшенні власних прибутків. Проте рішення, які ці фірми приймають, впливають і на
решту підприємств. Наприклад, чим більше продукції фірма виробляє, тим більше
обмежених ресурсів їй доводиться використовувати й тим менше можуть виробляти інші
підприємства. В ідеалі кожне підприємство вироблятиме продукцію в кількості, що
зводить до мінімуму втрати в інших секторах економіки. Для досягнення цього ідеалу
потрібен величезний обсяг інформації про такі речі, як погодні умови, відкриття нових
покладів природних ресурсів, міждержавні конфлікти, ефективні технології виробництва,
а також про особливі обставини та суб'єктивні уподобання мільйонів працівників,
власників ресурсів та споживачів.

Жодний державний орган ніколи не зміг би збирати та невпинно оновлювати цю
інформацію, і використовувати її як належить. На щастя, всю цю інформацію передають
ринкові ціни: зокрема, ціни, за якими підприємства купують ресурси, віддзеркалюють
граничну вартість цих ресурсів у разі їх найбільш ефективного використання. А це
спонукає кожне з підприємств вибирати таку комбінацію виробничих ресурсів, що
зводить до мінімуму його витрати на виробництво даного обсягу продукції (для цього
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необхідно вирівняти граничну продуктивність у розрахунку на одиницю вартості всіх
виробничих ресурсів(1)); при цьому підприємство вибирає таку комбінацію виробничих
ресурсів, що забезпечує виробництво продукції зі зведенням до мінімуму втрат в інших
секторах економіки. Таке вирівнювання граничного доходу та граничних витрат є
віддзеркаленням координації, масштаб якої викликає захват: кожне підприємство реагує
на вартість виробничих ресурсів для решти підприємств.

Обсяги виробництва та граничні
коригування

Для якнайкращого використання обмежених ресурсів недостатньо, якщо кожне
підприємство просто зводитиме до мінімуму втрату вартості (тобто витрати), пов'язану з
виробництвом продукції. Навіть якщо всі підприємства в економіці вироблятимуть свою
продукцію з найнижчими витратами, обсяг продукції, виробленої всіма підприємствами
разом узятими, виявиться надто затратним. Наприклад, щоденно ми могли б виробляти
для кожного американця десятки одноразових підгузків за якнайнижчих витрат на
необхідні для цього виробничі ресурси. Проте такий обсяг виробництва, очевидно, є
завеликим: граничні витрати (навіть зведені до мінімуму) на виробництво підгузків значно
перевищуватимуть їхню граничну вартість, тобто альтернативна вартість виробництва
ще одного підгузка є вищою за його ціну. Для виробництва комбінації всіх товарів із
найбільш ефективним використанням ресурсів потрібно не лише, щоб кожний товар
вироблявся за якнайнижчих витрат, але й щоб обсяг виробництва кожного товару не
перевищував рівня, в якому його гранична вартість дорівнює граничним витратам на його
виробництво.

Знов-таки, вирівнювання граничного доходу та граничних витрат забезпечує
виробництво всіма підприємствами разом взятими такого асортименту продукції, який
має найвищу цінність. А доступ до всієї необхідної інформації кожне підприємство
отримує просто реагуючи на ринкові ціни. Ціна продукції, виробленої підприємством,
віддзеркалює її граничну вартість, тоді як ціни на виробничі ресурси визначають граничні
витрати фірми на її виробництво. Використання цієї інформації підприємствами, що
прагнуть одержати якомога вищий прибуток, спонукає їх виробляти продукцію в такому
асортименті, який має максимальну цінність. Кожна фірма нарощує свої прибутки
шляхом збільшення обсягу виробництва доти, доки ціна цієї продукції перевищує
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граничні витрати на її виробництво (ту вартість, якою доводиться жертвувати іншим
підприємствам шляхом зменшення обсягу виробництва)(2). Отже, коли всі підприємства
виробляють такий обсяг продукції, для якого ціна дорівнює граничним витратам, кожне
підприємство максимізує свій прибуток, а цінність усієї сукупності вироблених товарів
сягає максимуму. Оскільки виробничі рішення приймаються з урахуванням ринкових цін,
ці рішення відповідають граничному принципу для всіх підприємств; при цьому збільшити
вартість сукупного обсягу виробленої продукції через збільшення обсягів виробництва на
одних підприємствах і зменшення обсягів виробництва на інших неможливо.

Свобода як велика перевага
Я вже згадував про необхідний рівень «досконалості», якого в реальному житті

ніхто не досягає. Граничні показники ніколи не досягають абсолютної рівноваги,
оскільки незліченні уподобання, обставини й технології, що впливають на вартість
виробничих ресурсів та виробленої продукції, змінюються без упину. Проте ринкові ціни
теж невпинно змінюються й надають цим самим інформацію про нові умови та
винагороджують ті дії, що сприяють вирівнюванню граничного прибутку й граничних
витрат. Такі дії знижують витрати та збільшують вартість виробленої продукції. Цим
ринковим змінам набагато краще, ніж будь-яким урядовим фахівцям-плановикам,
вдається виводити цінність економічних рішень на максимальний рівень, адже вони
змушують тих, хто приймає рішення, реагувати на дії інших суб'єктів.

Проте найбільша перевага ринку — це та свобода, яку він надає. Люди можуть
обстоювати свої цінності й задовольняти власні потреби, а не бути стадом, яким керує
хтось із далекої столиці та каже, що слід робити для втілення в життя чиєїсь ідеальної
моделі суспільного блага. Наприклад, підприємство може не одержати максимально
можливого прибутку, тому що власник бажає надати робочі місця знедоленій молоді або
виділити час на волонтерську діяльність. Або працівниця може відмовитися від
високооплачуваної роботи, щоб не переїжджати далеко від хворих батьків. Люди весь час
приймають такі рішення, причому інформацію про віддзеркалювані ними цінності просто
неможливо поширювати через політичний процес, як неможливо й забезпечувати
належне реагування політичної влади на цю інформацію. Проте люди можуть
поширювати інформацію про свої цінності та тривоги через вплив, який їхні рішення
справляють на ринкові ціни. Роблячи це, вони можуть бути впевнені в тому, що й інші
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люди враховуватимуть їх у своїх рішеннях. Наслідком цього стає процес взаємного
коригування та узгодження, який забезпечує набагато вищий добробут і дає набагато
ширші можливості, ніж будь-яка централізована система.

Підсумкове запитання. Поясніть, кому — державі чи підприємствам — краще
вдається збільшувати до максимуму обсяги виробництва та споживчу цінність? Поясніть
свою відповідь.

1. Наприклад, якщо гранична продуктивність на 1 долар вартості виробничого ресурсу X становить 2, тоді як гранична
продуктивність на 1 долар вартості виробничого ресурсу Y дорівнює лише 1, то підприємство могло б збільшити обсяг
використання ресурсу X на 1 долар (і підвищити обсяг виробництва на 2 одиниці), зменшити обсяг використання
ресурсу Y на 2 долари (та знизити обсяг виробництва на 2 одиниці), завдяки чому обсяг виробництва продукції
залишиться незмінним, а витрати знизяться на 1 долар. ↩ 

2. Тут слід зробити застереження, якщо підприємство є монополістом, оскільки в цьому разі ціна та граничний дохід, як
пояснюється в усіх публікаціях з мікроекономіки, розходяться. Проте це «викривлення» не є критичним у
довгостроковій перспективі, якщо ця монополія не отримує постійної підтримки від уряду. На ділі в тих випадках, коли
підприємства мають змогу прагнути до «монопольного» становища й тимчасово його досягати, динамічна ефективність
економіки зростає. ↩ 
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