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Мүмкіндіктер мен шығындар

Ойлануға арналған сұрақ: мәтінді оқи отырып, тапшылық бізді таңдау жасауға қалай

мәжбүрлейтінін ойланыңыз.

Нарық әлеуметтік ынтымақтастыққа септесу арқылы жұмыс істейді. Ол адамға

өзгелерге мүмкіндік тудыра отырып өзіне тиімді жағдай жасауына қажет ақпарат пен

мотивация береді. Біз экономиканың жеке ұғымдардына тоқталмай, тоны тұтас жүйе

ретінде қарастыратын боламыз. Енді адамдардың барлық әрекетіне экономикалық

тұрғыдан түсінік беру үшін кейбір негізгі концепцияларға тоқталып көрейік. Балама

құннан бастайық.

Шектеулер мен мүмкіндіктер
Экономика көңілсіз ғылым ретінде есептеледі, себебі ол барлық мәселелердің түп

тамыры саналатын тапшылықты зерттейді. Тапшылық бізді істейтін ісіміздің бәрінің

шегі бар деген шындықпен бетпе-бет келтіреді. Қаншалықты жемісті жұмыс істесек те,

өзіміз қалаған нәтижеге жетіп, рахаттана алмаймыз. Еш шектеусіз істей алатын жалғыз

әрекетіміз – көбірек қалау. Тапшылық кесірінен бір істі істеген сайын, өзге бір қалаған

ісімізді ысырып қоюға мәжбүрміз. Осылайша істеген ісіміздің бәрінің балама құны бар.

Ол құн біз бас тартқан ең құнды баламаға тең.

Бірақ құн барлық нәрсеге қатысты болғандықтан, шектеулер туралы бұлтартпас

шындық мәселенің бізге белгілі бір жағы ғана деуге болады. Тапшылық шегі құнды тек

мүмкіндік болғанда ғана қалыптастырады. Баламалардың бірін таңдау мүмкіндігі

болмаса, ешқандай шығын да болмайды. Мысалы, мені белгілі бір үйде тұруға, белгілі

бір жұмысты істеуге, белгілі бір қызға үйленуге және ұсынылған тауарларды тұтынуға

мәжбүрледі делік, осының бәрін істегенде мен еш шығын шығармаймын. Шығынның

жарқын жағы – оны тудыратын мүмкіндік. Мүмкіндіктеріміз көбейсе, істеген ісіміздің

бәрінің құны да артады.
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Әдетте құн төлеуден айналып өтуге тырысқанымызбен, іс жүзінде кез келген

қызмет үшін құн төлеу талап етілетін елде өмір сүру әлдеқайда жақсырақ. Егер мен

өнімдерді бағасына қарамай, оның шығынын өзгелерге ысыра салып тұтына алатын

болсам, менің жеке жағдайым керемет болар еді. Бірақ әлдекім өз шығынын төлемей,

мойныма іле салса, тәтті қиялымның парша-паршасы шығады ғой. Нәтижесінде бізде

өнімдерді ақылға салып таңдауға деген мотивация да, ақпарат та болмас еді. Таңдау

шығыны таңдау жасаған адамның мойнына ілінгенде ғана біз қолда бар мүмкіндікті

ұтымды пайдаланамыз.

Бұл – нарықтық баға артықшылығын түсіндірудің бір тәсілі. Адам сауда орнында

төлейтін баға оның таңдауының балама құнын көрсетеді. Жалпы алғанда сіз еркін

нарықта бір тауар немесе қызметті өзгелер оған төлеуге әзір сомадан немесе оны осы

жерде ұсынуға жұмсалған сомадан төмен бағаға сатып ала алмайсыз, бұл – нарықтық

мәмілерден туындайтын әлеуметтік ынтымақтасудың маңызды бөлігі.

Арнайы мүдделер шығындар есебін қажет
етпейді

Бір өкініштісі, көп экономикалық шешім нарықтық бағаға орай нарықта

жасалмайды, оны үкімет саяси себептерге қарай қабылдайды. Осының салдарынан саяси

ықпалды топқа ақысын жалпы халық төлейтін артықшылықтарды иелену мүмкіндігі

пайда болады. Саяси олжа жинағысы келгенде қомақты қаржы жұмсалуын негіздеу

мақсатында шығынды жасырып-жабады; әдетте олар кей жәйттердің маңыздылығы

соншалықты оның шығынын қаперге алудың қажеті жоқ деп санайды.

Педагогтар білім тым маңызды, оның шығынын қаперге алудың қажеті жоқ десе,

экологтар планетаны сақтаудан маңызды іс жоқ, сондықтан қоршаған ортаны қорғау

бағдарламалары оның құнына қарамастан жүзеге асырылуы керек дейді; медициналық

грант алушылар адам денсаулығы шығынға қатысты кез келген жетесіз ойдан басым

десе, Ұлттық өнер қорын қолдаушылар «өнер құндылығы адам баласының жан-жүрегіне

жетеді» және «өнер құндылығын доллармен, центпен өлшегенде оның құты қашады»

дейді. (АҚШтың Ұлттық қоғамдық радиодан естіген өнерді қаржыландыруға қатысты
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мәлімдемеден алынды)

Бұл мәлімделемелердің барлығын ұйымдасқан топтардың қоғам ақшасын көбірек

қарпып қалу талпынысы ретінде түсінген жөн. Шығынды қаперде ұстау ақшаның

маңызын әсірелеу деген сөз емес. Ақша – шығынды көрсетудің тиімді тәсілі, бірақ ақша

барлық нәрсенің құны бола алмайды. Мен түскі асқа төлеуге 10 доллар шығарғанымда,

бұл ақша оның құны сияқты көрінуі мүмкін, бірақ нағыз құн – балама құн, яғни мен

ақшаны тамақтың ең құнды баламасына жұмсаудың орнына тамаққа жұмсау арқылы бас

тартқан субъективті құндылық.

Негізсіз шағымдар
Бір істі істеу шығынын ескермеуіміз керек деген тұжырым әлгі істі оның

баламаларын қарастырмастан істеуіміз керек дегенге пара-пар. Осындай айқын негізсіз

шағымдар белгілі бір мүддені көздейтін топтардың пікірталастарында қолданылып келе

жатқаны саяси пікірталаста алдап-арбаудың қисынды ойдан басым түсіп кететінін

көрсетеді. Бір істің басқа баламаларын қарастырмау әлгі іс әрдайым басқалардан

құндырақ болғанда ғана орынды болмақ. Бірақ бұл бүкіл ресурсымызды осы бір іске

ғана сарп етеміз деген сөз. Мысалы, тамылжыған оркестр музыкасының құндылығы

соншалық оның шығыны ескерілмеуі керек дегенге нансақ, жұрттың бәрі үй-күйсіз, аш-

жалаңаш болып, бүкіл уақытын оркестрді тыңдауға жұмсар еді. Мұның негізсіз ой екені

анық, бірақ бір нәрсенің маңыздылығы соншалық оның шығынын ескерілмеуі керек

жөнсіз деген ой бұдан да сорақы.

Екі не одан көп топ өз бағдарламасы шығынды ескерілместен қаржыландырылуы

керек деп мәлімдеген жағдайда шығынының қаншалықты орынды екені айқын көрсетілуі

керек. Жастарды оқыту мен науқастарды емдеудің екеуі де оның шығынын қаперге

алмайтындай өте маңызды бола алмайды, тапшылық әлеміндегі ахуал осындай. Жастарды

оқытуға көбірек қаражат бөлінсе, онда науқастарды емдеуге азырақ қаражат жұмсалады

немесе керісінше болады. Бір нәрсенің құнын елемеу келесі нәрсеге салыстыруға да

татымайтының білдіреді.

Әрине белгілі бір мүддені көздейтін топтардың шығынды елемеу туралы
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талаптарына қарамастан, тапшылық шын және одан туындайтын балама құн саяси

процеске енеді. Бәсекелес альтернативалар салыстырылуы керек болғандықтан, саяси

үдерісте балама құн қаперге алынады. Бір өкініштісі, саяси үдерістегі олқылықтар мен

біржақтылық үкімет әрекететінің балама құнының салмақты түрде ой таразысына

салынуына жол бермейді. Осының салдарынан баламалар қарастырылмаған жағдай орын

алады. Шешімдер ресурстарды құнды әрекеттен төмен бағаланатын әрекеттерге

бағыттағанда, сондай-ақ қойылған мақсатқа қайшы әрекет етуге мәжбүрлегенде ысырап

орын алады.

Нарықтық бағалар балама құнды толық көрсете бермейді, бірақ саяси

шешімдердің саяси бағдарлама шығындарының көбін елеусіз қалдыруынан туындайтын

кемшіліктерді ескерсек, олардың біршама жуықтайтынын байқаймыз.

Бекіту сұрақ: Үкіметтің жастарды оқыту, науқастарды емдеу, егде

жастағыларды зейнетақымен қамтуға ұмтылу арқылы балама құнды елемеуінен қандай

кемшіліктерді байқауға болады?
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