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Можливості та витрати

Питання для роздумів. Під час читання цього матеріалу подумайте, чому обмеженість
ресурсів змушує нас робити вибір.

Робота ринків сприяє соціальній співпраці. Ринки надають людям інформацію та
стимули, що спрямовані на отримання ними власної вигоди такими способами, які
створюють найкращі можливості для інших людей. Для розуміння економіки важливо
приділяти більше уваги цілісній картині, а не її окремим елементам. Спочатку ми
розглянемо деякі ключові поняття, необхідні для аналізу діяльності людини з погляду
економіки. Почнімо з альтернативних витрат.

Обмеження та можливості
Економічну теорію називають «зловісною наукою», оскільки вона вивчає

найголовнішу з усіх проблем — обмеженість ресурсів. Через обмеженість ресурсів усі
ми маємо миритися з похмурою реальністю, яка полягає в тому, що наші можливості
мають межі. Незалежно від досягнутого нами рівня продуктивності, ми ніколи не
зможемо домогтися стільки всього, скільки нам хотілося б, і повною мірою насолодитися
результатами таких досягнень. Єдине, що ми можемо робити без обмежень, — це бажати
більшого. Через обмеженість ресурсів, кожного разу, коли ми робимо щось одне, ми
неодмінно маємо відмовитись від того, щоб зробити щось інше. Отже, існує
альтернативна вартість усього, що ми робимо, і ця вартість виражається у формі
найціннішої альтернативи, якою ми жертвуємо.

Однак всеосяжна природа витрат наводить на думку про те, що зловісна
реальність обмежень є лише однією стороною медалі, яка має також і світлішу сторону.
Обмеженість ресурсів призводить до витрат лише за умови існування альтернатив.
Усуньте можливість вибору з-поміж альтернативних варіантів, і витрати зникнуть.
Якщо, наприклад, я буду змушений жити в чітко визначеному будинку, займатися чітко
визначеною роботою, одружитися з конкретною жінкою та споживати чітко визначений
набір товарів, то при цьому я не понесу жодних витрат. Тож позитивною стороною
витрат є можливості, які їх створюють. Розширте наші можливості — і вартість усього,

Автор: Дуайт Лі



2

що ми робимо, зросте.
Хоча ми часто вважаємо вартість чимось, чого слід уникати, насправді краще

жити в економічних умовах, у яких ми змушені враховувати вартість усіх наших дій. Мій
достаток, найімовірніше, покращився б, якби я міг споживати речі без потреби
враховувати витрати на них, які я міг би перекласти на інших. Але будь-яку доступну
мені перевагу було б повністю зведено нанівець, якби інші могли ігнорувати витрати
своїх дій і перекладати їх на мене. Як наслідок, нам усім бракувало б інформації та
мотивації для здійснення розважливого вибору. Лише тоді, коли пов'язані з вибором
витрати покладаються на тих, хто робить цей вибір, ми можемо використовувати наявні
можливості найкращим чином.

Це один зі способів пояснення переваги ринкових цін. Ціни, які люди платять на
ринку, віддзеркалюють альтернативну вартість їхнього вибору. Як правило, ви не можете
придбати товар або послугу на вільному ринку дешевше, ніж за ціною, яку готові
заплатити за них інші, або за ціною, меншою за їхню собівартість. Це є важливою
частиною соціальної співпраці, яка виникає внаслідок ринкових операцій.

Групи з особливими інтересами не
зацікавлені у врахуванні витрат

На жаль, багато рішень з економічних питань приймаються не в умовах ринку як
відповідь на коливання ринкових цін, а державою, що керується політичними
міркуваннями. Це створює можливості отримання вигод тими, хто має здатність
здійснювати політичний вплив, тоді як сплачує за такі вигоди населення. Шукачі
політичної вигоди завжди применшують значущість видатків, сподіваючись виправдати
більші витрати. Зазвичай вони стверджують, що деякі речі настільки важливі, що
витрати навіть не слід брати до уваги.

Освітяни стверджують, що освіта надто важлива, щоб розглядати її з погляду
витрат; захисники довкілля наголошують, що збереження Землі — настільки нагальна
потреба, що екологічні програми мають здійснюватися без урахування витрат;
одержувачі грантів на проведення медичних досліджень наполягають на тому, що
здоров'я людини важливіше за будь-які видатки; а одержувачі підтримки від
Національного фонду мистецтв переконують, що цінність «мистецтва торкається
найбільш глибинних основ людської природи», і тому «вимірювати його доларами та
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центами означає оскверняти його». (Це — близький переказ висловлювання стосовно
фінансування мистецтва, яке я почув на хвилі Національного громадського радіо.)

Всі ці заяви слід розуміти як спроби організованих груп заволодіти більшою
кількістю державних коштів. Врахування витрат не має нічого спільного з
перебільшенням потреби в грошах. Гроші — це зручний спосіб вираження витрат, але не
все вимірюється грошима. Коли я плачу десять доларів за обід, ці гроші можуть
здаватися вартістю, однак справжньою вартістю є альтернативна вартість — суб'єктивна
цінність, від якої я відмовляюсь, витрачаючи гроші на обід, замість того, щоб витратити
їх на найбільш цінний альтернативний варіант.

Нерозумні вимоги
Вимоги не брати до уваги вартість певних дій рівнозначні вимогам здійснювати

такі дії, не беручи до уваги їхніх альтернатив. Постійне використання таких відверто
нерозумних вимог у заявах груп з особливими інтересами ілюструє перевагу омани над
логікою в політичних дебатах. Нехтування альтернативами певних дій було б
обґрунтованим лише за умови, що такі дії завжди цінніші за будь-що інше. Однак це
означає, що ми повинні були б віддавати всі наші ресурси лише на здійснення цієї дії.
Якби насправді, наприклад, прекрасна оркестрова музика цінувалась так високо, що
витрати не слід було б навіть брати до уваги, то всі були б бездомні, голодні, голі та весь
свій час витрачали на прослуховування оркестрів. Очевидно, що це нерозумно, але
анітрохи не більш нерозумно, аніж стверджувати про існування чогось настільки
важливого, що його вартість не слід ураховувати.

Якщо дві або більше групи вимагають фінансування своїх програм попри пов'язані
з ними витрати, важливість витрат стає очевидною. Освіта нашої молоді та лікування
наших хворих не можуть одночасно мати такого великого значення, щоб не враховувати
витрати на їх фінансування, у всякому разі, не у світі обмежених ресурсів. Підвищення
якості освіти для молоді можливе коштом скорочення витрат на охорону здоров'я, і
навпаки. Ігнорувати вартість чогось одного означає ставитись до іншого як такого, що
відносно першого не заслуговує навіть уваги.

Звісно, реалії обмеженості ресурсів та альтернативні витрати, що з них
випливають, впливають на політичний процес, попри риторику груп з особливими
інтересами, спрямовану на применшення необхідності врахування витрат. Конкурентні
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альтернативи потрібно порівнювати між собою, тому альтернативні витрати беруться до
уваги в політичному процесі. На жаль, недоліки та упередженість політичного процесу не
дозволяють адекватно враховувати альтернативну вартість діяльності уряду. Коли
альтернативи не враховуються належним чином, то і результат є очікуваним. Виникають
непродуктивні витрати, оскільки внаслідок прийнятих рішень відбувається перетікання
ресурсів від більш цінних до менш цінних напрямків діяльності, а часто й до таких видів
діяльності, які спричиняють наслідки, що суперечать заявленим цілям.

Ринкові ціни не є ідеальним віддзеркаленням альтернативних витрат, однак їх
наближеність до них можна оцінити, розглянувши викривлення, які виникають через те,
що при прийнятті політичних рішень часто не враховується більшість витрат, що
необхідні для реалізації певної політичної дії.

Підсумкове запитання. Отже, які недоліки пов'язані з ігноруванням нашим
урядом альтернативних витрат при намаганні забезпечити освіту нашій молоді, пільги на
медичне обслуговування нашим хворим і пенсійне забезпечення громадянам літнього
віку?
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