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Мүмкүнчүлүктөр жана чыгымдар

Ойго түрткөн суроо: Бул документти окуп жатып, эмнеге ресурстардын
тартыштыгы бизге тандоо жасоого түрткү болооруна сереп салыңыз.

Базарлар коомдук кызматташууну колдоо жолу менен иштейт. Алар
кишилерге маалымат жана эргүү берип, өз кызыкчылыгын көздөөгө түрткү берет.
Андан улам башкаларга мыкты мүмкүнчүлүктөр түзүлөт. Экономиканы аңдоодо
айрым бир бак-дарактарга эмес, жалпы токойго басым жасоо алгылыктуу деп
билем. Эми мен экономикалык негиздемени адамзаттын бүткүл ишмердигине
колдонуу үчүн зарыл болгон айрым негизги жоболорго көз жүгүртмөкчүмүн.
Оболу мүмкүнчүлүк чыгымга токтололу.

Чектөөлөр жана мүмкүнчүлүктөр
Экономиканы жан кейиткен илим деп аташат, себеби ал эң түпкү

көйгөйлөрдүн бирин - ресурстардын чектүүлүгүн изилдейт. Ресурстардын
тартыштыгынан улам мүмкүнчүлүктөрүбүз чексиз эмес деген ачуу чындыкка туш
болобуз. Аракеттерибиз канчалык байсалдуу болбосун, көздөгөн
максаттарыбыздын бардыгына жетип, ыракаттана албайбыз. Бир гана чексиз
нерсе - бул улам көптү каалообуз. Бирок ресурстардын тартыштыгынан улам
кайсы бир ишти жүзөгө ашырган чакта, башка бир нерсени жасоодон баш
тартууга аргасызбыз. Демек, ар бир аракетибиздин мүмкүнчүлүк чыгымы бар.
Бул чыгым болсо биз баш тартууга аргасыз болгон эң баалуу альтернативдүү
тандоону көңүлдө тутуу менен таразаланат.

Бирок чыгымдардын кең таркалгандыгы ишаара кылгандай, чектөөлөрдүн
ачуу турмуш чындыгы - бул жаркыныраак да бети бар тыйындын бир гана жагы.
Ресурстар тартыштыгы мүмкүнчүлүктөр болгондо гана чыгымдарды жаратат.
Альтернативалардын арасынан тандоо мүмкүнчүлүгүн алып салсаңыз,
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чыгымдар дагы жоюлат. Мисалы, эгерде мен тийешелүү бир үйдө жашоого,
тийешелүү кызматта иштөөгө, тийешелүү бир аялга үйлөнүүгө жана бир катар
товарларды керектөөгө мажбурлансам, анда ошолорду эч бир чыгымсыз эле
аткарам. Демек, чыгымдардын жагымдуу жагы - аларды жараткан
мүмкүнчүлүктөрдө. Өз мүмкүнчүлүктөрүбүздү кеңейткен сайын, бардык
аракеттерибиздеги чыгым дагы өсө берет.

Адатта, чыгымдардан кутулуубуз керек деп эсептесек да, иш жүзүндө, ар
бир иш-аракетибизде чыгымды эске алуубузга түрткөн экономикада
жашаганыбыз артык. Эгерде өзүм өнүмдөрдүн чыгымдарын эч ойлоп отурбастан
аны керектечү болсом, балким, мен үчүн сонун болмок, анткени алардын
чыгымдарын башкаларга оодармакмын да. Бирок башкалар дагы менин
сыңарымдай өз чыгымдарын мага түртө салышса, анда өз колума тийиши
ыктымал болгон ар кандай удул жокко чыгышы ажеп эмес. Натыйжада, туура
тандоо жасашыбыз үчүн бизде бүткүл маалымат менен негиз калбай калат.
Тандоонун чыгымы ошол тандоо жөнүндө чечим кабыл алчуларга жүктөлсө гана,
биз колдо бар мүмкүнчүлүктөрдөн мыкты пайдалана алабыз.

Бул - базар бааларынын артыкчылыгын түшүндүрүүнүн бир ыкмасы.
Кишилер базарда төлөгөн баалар алардын тандоосунун мүмкүнчүлүк чыгымын
чагылдырат. Негизи, эркин базарда буюмду же тейлөө кызматын башкалар
төлөгөнгө макул болгон баадан же өндүрүүгө коротулган чыгымдардан
арзаныраак баада сатып ала албайсыз. Бул - базардагы алыш-бериштен келип
чыкчу коомдук кызматташтыктын маанилүү бөлүгү.

Өзгөчө кызыкчылыктар чыгымдарды эске
алгысы келбейт

Тилекке каршы, кыйла экономикалык чечимдер базар бааларына
негизделген базар мамилелеринин кыртышында жасалбастан, өкмөт тарабынан
саясий себептерден улам кабыл алынат. Бул жагдай саясатта таасири бар
кишиге карапайым калктын эсебинен айрым пайдага ээ болуу мүмкүнчүлүгүн
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жаратат. Ал эми саясий пайда көздөгөндөр ири чыгымдарды актоо ниетинде
чыгымдарды төмөндөтүп көрсөтөөрү шексиз. Алар адатта, айрым нерселердин
өзгөчө маанилүү болгондугуна байланыштуу, чыгымдарын эске албаш керек деп
талашышат.

Мугалимдер билим абдан маанилүү болгондуктан, аны чыгым катары
эсептесе болбойт деп келишет; айлана-чөйрөнү коргогондор планетаны сактап
калуу өтө маанилүү болгондуктан, жаратылышты коргоо боюнча долбоорлорду
чыгымына карабай ишке ашыруу керек экенин баса белгилешет; медицина
багытында грант утуп алгандар кандай гана чыгым болбосун, адамдын
саламаттыгы жогору турат дешүүдө; ал эми Улуттук көркөм өнөр фонду болсо
"адамдын жан дүйнөсү өнөр аркылуу гана чагылдырылат" деп айтып, аны
"доллар же тыйын менен өлчөө" чоң катачылык экенин билдиришет. (Улуттук
коомдук радиодогу көркөм өнөрдү каржылоо тууралуу баяндамадан укканымдын
жалпыланган маңызы).

Жогорудагы билдирүүлөрдү уюшкан топтордун мамлекеттик
каражаттарды өз кызыкчылыгына бөлдүрүү аракети катары түшүнсөк болот.
Чыгымдарды эске алуунун акчанын маанисин апыртып жогорулатууга эч
тийешеси жок. Акча - чыгымдарды эсептөөнүн ыңгайлуу жолу, бирок бардык
чыгымдарды акча менен бааласа болбойт. Тамактануу үчүн он доллар
төлөгөнүмдө, чыгымдын куну - ушул акча деп ойлосо болот, бирок мында
чыныгы чыгым - мүмкүнчүлүк чыгымы; бул - мени акчаны эң баалуу болгон
альтернативдүү вариант үчүн эмес, тамак ичишим үчүн сарптоого түрткөн
субъективдүү чечимимдин наркы.

Акылcыз билдирүүлөр
Кандайдыр бир аракеттин чыгымдарын эске алуунун кереги жок деп айтуу,

ошол аракеттин альтернативасын караштырбай туруп ишке ашыруу дегенди
билдирет. Мындай акылсыз билдирүүлөрдү атайын уюшкан топтор өз
кызыкчылыгына жетүү үчүн колдонуп жатканы, саясий талкууларда жалган
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маалымат логикага караганда алда канча кубаттуу экенин көрсөтүүдө. Бир иш
жасап жатып, альтернативаларды эске албай коюу - ал иш башкалардан ар
дайым нарктуураак болгон учурда гана акылга сыярлык. Бирок бул -
ресурстарыбыздын бардыгын ушул гана ишке арнашыбыз керек дегенди
туюнтат. Мисалы, эгерде оркестрдин сонун музыкасы абдан барктуу болуп, анын
чыгымдарын эске алуунун эч кереги жок болсо, анда ар бир пенде үй-жайсыз
жана ачка калса дагы, бүткүл убактысын оркестр музыкасын жылаңач жүрүп
угууга сарпташы керек. Албетте, бул - эси жоктук экени анык, бирок ал - кайсы
бир нерсе "өтө баалуу болгондуктан, анын чыгымдарын эске алуу уят" деп
билдирүүдөн акылсызыраак деле эмес.

Эки же андан көп топ өз долбоорлору чыгымдарды эске албай
каржыланышы керек деп билдирүү жасашса, анда чыгымдын актуалдуулугу
айкын болушу керек. Жаштарга билим берүү жана оорулууларды дарылоо
өңүттөрүнүн экөө тең чыгымдарды эске албастан каржылагыдай маанилүү боло
албайт, асыресе, тартыштык дүйнөсүндө ушундай. Жаштарыбыздын билимин
алда канча тереңдетүүнүн чыгымы - бейтаптарыбызды дарылоо ишин кыскартуу
дегендик, жана тескерисинче. Бир нерсенин чыгымына көңүл бурбай коюу, ага
салыштырмалуу башка нерсенин дагы баасы жок дегенге жатат.

Албетте, ресурстардын тартыштыгын жана андан улам келип чыккан
мүмкүнчүлүк чыгымдарынын турмуш чындыгы, - кызыкдар тараптардын
чыгымдарды көзгө албай, куру чечендикке салганына карабастан, - саясий
жүрүмдөргө өз таасирин тийгизет. Атаандаш альтернативаларды өз ара
салыштыруу, анын негизинде мүмкүнчүлүк чыгымдарын саясий жүрүмдөр
маалында таразалоо зарыл. Тилекке каршы, саясий жүрүмдөрдөгү өксүктөр
менен бир тараптуулуктан улам өкмөттүн ишмердигиндеги мүмкүнчүлүк
чыгымдары тийиштүү деңгээлде эске алынбайт. Альтернативалар жетиштүү
деңгээлде каралбаган чакта, кандай натыйжа күтүлөөрү белгилүү. Ресурстарды
кыйла баалуу иштен баалуулугу төмөнүрөөк ишке, - жана көп учурларда,
белгиленген максатка шайкеш эмес иш-аракеттерге, - багыттоо чечими жасалса,
ысырапчылык орун алат.
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Базар баалары мүмкүнчүлүк чыгымдарын так чагылдырбайт, бирок саясий
нук чыгымдарын көп учурларда көз жаздымда калтырчу саясий чечимдерден
жаралган шылуундукту акыл калчоо аркылуу, ар ким базар баалары менен
мүмкүнчүлүк чыгымдарын өз ара жакындашаарын көрө алат.

Жыйынтыктоочу суроо: Өкмөтүбүздүн жаштарга билим берүүдө,
оорулууларды дарылоодо жана карыларга ардагерлик жөлөкпулдарды
дайындоодо мүмкүнчүлүк чыгымдарын таназарга албай коюшу кандай
өксүктөргө окшоштурулушу мүмкүн?
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