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სოციალური თანამშრომლობა და
ბაზარი

შეკითხვა მოსაფიქრებლად: ამ ნაწილის წაკითხვისას დაფიქრდით
შემდეგზე: ხელს უწყობენ თუ არა თავისუფალი და ღია ბაზრები სოციალურ
თანამშრომლობას?

ეკონომიკაში ძირითადი ცოდნა მომდინარეობს იმის ახსნიდან, თუ
როგორ უწყობენ საკუთარი ინტერესით მოქმედი ადამიანები ხელს სხვა
ადამიანებს მისდიონ მათ ინტერესებს. ეს სოციალური თანამშრომლობა
გარდაუვალი არ არის. იგი მოითხოვს წესებს, რომლებიც აძლევს ადამიანებს
მოტივაციას უთანაგრძნონ სხვებს. წესები, რომლებიც ამ საოცარ საქმეს
აღწევს, განსაზღვრავს თავისუფალ საბაზრო ეკონომიკას.(1)

თავისუფალი საბაზრო ეკონომიკა კულტურული ვარიაციებიდან
გამომდინარე განსხვავებული თვისებების მატარებელია. მაგრამ ძირითადი
წესების დადგენა კერძო საკუთრების თვალსაზრისით შესაძლებელია. ქონება
კერძო საკუთრებაშია, ხოლო კერძო მესაკუთრეებს უფლება აქვთ, ფართო
საზღვრების ფარგლებში, გამოიყენონ თავიანთი ქონება საკუთარი
შეხედულებისამებრ; საკუთრების უფლებები გადაეცემა
ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე. სანამ განვიხილავთ, თუ როგორ აღძრავს
ეს წესები სოციალურ თანამშრომლობას, ვნახოთ რამდენად
ღირსშესანიშნავია ეს მიღწევა.(2)

შეუძლებლად ჟღერს
სრული სოციალური თანამშრომლობა მოითხოვს, რომ თითოეულ

ადამიანს ჰქონდეს ინფორმაცია მისი გადაწყვეტილებების გავლენას
დაქვემდებარებული პირების პრეფერენციებზე და მუდმივად ცვალებად

ავტორი: დუაიტ ლი
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პირობებზე, რომლებიც ცვლის რესურსების ფარდობით სიმწირეს. მაგალითად,

ყველას, ვინც ბამბის ნაწარმის მოხმარებას აპირებს, უნდა ეცნობოს, თუ
ბრაზილიელი თინეიჯერების ახალი გატაცება ჯინსის ტანსაცმლის ტარებაა ან
თუ ჯინსის წარმოებისთვის საჭირო ბამბის მარაგი მისისიპიში ცუდი ამინდის
შედეგად შემცირდება, ან თუ ახალი მტკიცებულებები მიანიშნებს, რომ ბამბის
მინდვრებში მუშაობამ შეიძლება რესპირატორული პრობლემები გამოიწვიოს.

ხალხმა პირდაპირი მნიშვნელობით მილიონობით წვრილმანი უნდა იცოდეს,

რომელიც გავლენას ახდენს ათასობით პროდუქტის მოხმარებასა და
წარმოებაზე, რათა შეცვალონ მათი გადაწყვეტილებები
ურთიერთშეთანხმებით. ამ დროს შეიძლება დავნებდეთ და ვთქვათ, რომ ამ
მოთხოვნის დაკმაყოფილება შეუძლებელია.

ინფორმაციის გადაცემა პრობლემის მხოლოდ ნაწილია. მისი გადაცემის
შემთხვევაშიც კი, საჭირო იქნება ხალხის მოტივირება იმოქმედონ
შესაბამისად, ისეთი რეაქცია ჰქონდეთ თითქოს სხვის კეთილდღეობაც ისევე
ადარდებთ, როგორც საკუთარი.

მაგრამ სანამ დავასკვნით, რომ სოციალური თანამშრომლობისთვის
საჭიროა საინფორმაციო ქსელი, რომელიც ტექნოლოგიურად ბევრად
აღმატებულია ნებისმიერ ხელმისაწვდომ ქსელზე და თანაგრძნობის ისეთი
ხარისხი, რომელსაც იშვიათად ავლენენ ჩვეულებრივი მოკვდავები,

გაითვალისწინეთ, რომ ჩვენ ყოველდღე სწორედ ამ ტიპის სოციალური
თანამშრომლობით ვსარგებლობთ. მართლაც, ეს იმდენად გავრცელებულია,

რომ ადამიანების უმეტესობა ამას სათანადოდ არ აფასებს.

როგორ ხდება ეს?
რა უწყობს ხელს მილიარდობით ადამიანის საქმიანობის ჰარმონიზებას,

რომელთაც მცირე ინფორმაცია ან ინტერესი გააჩნიათ ერთმანეთის
გარემოებების შესახებ? პასუხი იმ ინფორმაციასა და სტიმულებშია, რომლებიც
ჩნდება, როდესაც ადამიანები საკუთარ მიზნებს მისდევენ კერძო
საკუთრებისა და ნებაყოფლობითი გაცვლის საბაზრო წესების შესაბამისად.
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როდესაც ქონება კერძო საკუთრებაშია, ხოლო მისი გადაცემა
ნებაყოფლობითია, ფასები, რომლებიც მყიდველებისა და გამყიდველების
ურთიერთქმედების შედეგად წარმოიქმნება უზარმაზარ ინფორმაციას
გადასცემს. ამა თუ იმ პროდუქტის ფასი ასახავს იმას, თუ რა ღირებულებას
ანიჭებენ სხვა მომხმარებლები მის დამატებით ერთეულს. თუ ბრაზილიელი
თინეიჯერებისთვის ჯინსის ტანსაცმელი უფრო ფასეული გახდება, გაზრდილი
გაყიდვები ამ ინფორმაციას მთელ მსოფლიოს გადასცემს ბამბის
პროდუქტებზე ოდნავ მომატებული ფასების სახით. ყველა, ვინც ამ
პროდუქტების შეძენას დააპირებს დაუყოვნებლივ შეატყობს, რომ მათი
ღირებულება სხვებისთვის გაზრდილია. ფასები ასევე მიუთითებს სხვადასხვა
პროდუქტის ფარდობით ხელმისაწვდომობასა და მეტი პროდუქტის წარმოების
ღირებულებაზე.

საბაზრო ფასები ადამიანებს აძლევს მოტივაციას რეაგირება
მოახდინონ ისე, თითქოს სხვის ინტერესები ისევე აღელვებთ, როგორც
საკუთარი. მომხმარებლები ბრაზილიელი თინეიჯერების მიერ გამოწვეულ
უფრო მაღალ ფასებზე რეაგირებას მოახდენენ, ისე თითქოს ფიქრობენ:

„ბრაზილიაში თინეიჯერები გვეუბნებიან, რომ ისინი ბამბას ჯინსის
ტანსაცმელზე უფრო მეტად აფასებენ, ვიდრე ჩვენ ამიტომ ჩვენ შევამცირებთ
მის მოხმარებას, რათა ბრაზილიელებმა შეძლონ თავიანთი მოხმარების
გაზრდა.“ ან თუ არსებობს მტკიცებულება ბამბის მუშაკების ჯანმრთელობის
დაზიანების შესახებ, მომხმარებლები უფრო მაღალ ფასებზე რეაგირებას
შემდეგნაირად მოახდენენ: „ჩვენ შევამცირებთ ბამბის პროდუქტების
მოხმარებას, რათა შევამციროთ ბამბის ველებში რისკის ქვეშ მყოფი
ადამიანების რაოდენობა, და ჩვენ ოდნავ მეტს გადავიხდით, რათა
კომპენსაცია გაუწიოთ მათ, ვინც ამ რისკზე მიდის.“

რა თქმა უნდა, პირველ რიგში მომხარებლების ასე რეაგირებას პირადი
ინტერესი ამოძრავებს და არა ზრუნვა იმ ადამიანებზე, ვისაც ისინი არასდროს
შეხვდებიან. მართლაც, მაღალი ფასები მომხმარებლებს არაფერს ეუბნება
იმის შესახებ, თუ რატომ გახდა ბამბის პროდუქტები უფრო ფასეული. (რა თქმა
უნდა ასევე მნიშვნელოვანი ინფორმაცია გადაიცემა დაბალი ფასების
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საშუალებით). საბაზრო ფასები ზუსტად იმიტომაა ეფექტური, რომ ისინი
მომხმარებლებს არ გადატვირთავს შეუსაბამო ინფორმაციით.

ფასები ასევე აიძულებს მომწოდებლებს რეაგირება მოახდინონ სხვების
ინტერესებზე. ცხადია, მაღალი ფასები მიმწოდებლებს აცნობებს, რომ
მომხმარებელს მეტი ასეთი პროდუქტი უნდა. მომწოდებლები ძლიერ
მოტივირებულნი არიან, რომ სათანადო რეაგირება მოახდინონ. მაგრამ
მომხმარებლები ასევე აცნობენ მომწოდებლებს არასასურველ ინფორმაციას
ნაკლები პროდუქტის მოხმარების გადაწყვეტილებით.

მომხმარებლები არაპირდაპირი გზით ახდენენ მომწოდებლებთან
კომუნიკაციას შრომის, მიწის, დანადგარების, ნახევარფაბრიკატებისა და
ნედლეულის (შენატანების) ფასებით. მაგალითად, ფასები, რომელსაც
ტექსტილის მწარმოებლები იხდიან წარმოებისთვის საჭირო საშუალებებზე,

ასახავს, თუ რამდენად აფასებენ მომხმარებლები ამ საშუალებებით
წარმოებულ სხვა პროდუქტებს. თუ სხვა პროდუქტები მომხმარებლებისთვის
უფრო ღირებული გახდება, ტექსტილის მწარმოებლები მიიღებენ ამ
ინფორმაციას საწარმოო საშუალებებზე უფრო მაღალი ფასებით, რომელსაც
სხვა დარგის წარმომადგენლები იხდიან. ტექსტილის წარმოება შემცირდება,

ხოლო ზოგი მწარმოებელი შეიძლება გაკოტრდეს კიდეც. როდესაც
მიმწოდებელი ამცირებს მის გამოშვებას ან გაკოტრდება, ის თითქოს ამბობს:

„მომხმარებლები მეუბნებიან, რომ რესურსები, რომლებსაც მე ვიყენებ, უფრო
ღირებულია სხვა დარგებში, ამიტომ მე ნაკლებად გამოვიყენებ მათ, რათა
სხვებმა მათი უკეთ გამოყენება შეძლონ“.

ბაზრის დადანაშაულება მის წარმატებაში
სოციალური თანამშრომლობა, რომელიც წარმოიქმნება ბაზრის

საშუალებით ინფორმაციისა და სტიმულების გადაცემის შედეგად, არ არის
სრულყოფილი. მაგრამ ვერც ერთი სხვა ეკონომიკური სისტემა ვერ შეედრება
ბაზარს, რომელიც ადამიანებს საშუალებას აძლევს მიაღწიონ თავიანთ
მიზნებს ერთმანეთთან პროდუქტიული თანამშრომლობით. ბაზარი მეტწილად
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მისი წარმატების გამო უფრო ხდება კრიტიკის საგანი, ვიდრე
წარუმატებლობის. მას ხშირად ადანაშაულებენ სიმწირის შესახებ ამბების
მოტანაში. არავის მოსწონს სიმწირე, მაგრამ ეს არ არის ბაზრებით
გამოწვეული. მართლაც, ბაზრების საოცრება ის არის, რომ ისინი
მოქმედებისკენ მოუწოდებენ მას, ვისაც რეაგირებისთვის საუკეთესო პოზიცია
აქვს. ბაზრების სიმწირეში დადანაშაულებას ისეთივე აზრი აქვს, როგორც
ხანძარში სახანძრო სიგნალიზაციის დადანაშაულებას.

სიმწირის პრობლემა მუდამ ჩვენთან იქნება. მაგრამ სოციალური
თანამშრომლობა, რომელიც მხოლოდ ბაზრის საშუალებით ხორციელდება,

გვაძლევს საშუალებას უკუვაქციოთ სიმწირე ისე, ვიდრე ეს ნებისმიერ სხვა
სისტემის საშუალებით იქნებოდა შესაძლებელი.

დასკვნითი კითხვები: უბიძგებს თუ არა საბაზრო ფასები ხალხს
თანამშრომლობისაკენ? ძირს უთხრის თუ არა პირადი ინტერესი ბაზრების
მუშაობას? მნიშვნელოვანია თუ არა სოციალური თანამშრომლობა ბაზრების
საშუალებით, თუ გვინდა, რომ მაქსიმალურად გამოვიყენოთ ჩვენი რესურსები?

ახსენით.

1. ადამ სმიტმა შესანიშნავად განიხილა სოციალური თანამშრომლობა მისი „უხილავი ხელის“

მაგალითში. იხ. The Wealth of Nations (New York, Modern Library, 1937 [1776]), p. 423. ↩ 

2. მკითხველებს ვურჩევთ ამ ნაწილში წაკითხული საკითხები განამტკიცონ ფ.ა. ჰაიეკის სტატიით

„ცოდნის გამოყენება საზოგადოებაში“, რომელიც მისი „ინდივიდუალიზმი და ეკონომიკურ წესრიგი“

წიგნის ნაწილია (Chicago: University of Chicago Press, 1980 [1948]) ჩემი აზრით, ეს ერთ-ერთი ყველაზე

მნიშვნელოვანი სტატიაა, რაც კი ეკონომიკაში ოდესმე დაწერილა. ↩ 

საავტორო უფლება დუაიტ ლის ნაშრომზე „სოციალური თანამშრომლობა და ბაზარი“ ეკუთვნის

„ეკონომიკური განათლების ფონდს“, საერთაშორისო ლიცენზიის „Creative Commons Attribution“ 4.0

საფუძველზე.
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