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Коомдук кызматташтык жана базар

Ой жүгүртүү үчүн суроо: Муну окуп жатып, төмөнкүнү ойлонуп көрүңүз: эркин
жана ачык базарлар социалдык кызматташтыкты өнүктүрөбү?

Экономиканын өзөккү маңызы жеке кызыкчылыктарын көздөгөн кишилер
башкаларга да өз кызыкчылыктарын жүзөгө ашырууга эң сонун мүмкүнчүлүк
берген тандоолорду кантип жасай тургандыгын түшүндүрүүдөн келип чыгат. Бул
коомдук кызматташуу оңой болбойт. Ал башкалардын кызыкчылыктарын эске
алууга түрткү берчү эрежелерди талап кылат. Бул укмуштуудай жетишкендикти
камсыз кылуучу эрежелер эркин базар экономикасын аныктайт.(1)

Эркин базар экономикасы маданий айырмачылыктарга байланыштуу
өзгөчөлүктөрү боюнча айырмаланат. Бирок анын өзөккү эрежелери жеке менчик
аркылуу баяндала алат. Мүлк жеке менчикте болот жана жеке менчик ээлери
өздөрүнүн мүлкүн кеңири чектердин алкагында каалагандай пайдаланууга
укуктуу; мүлккө болгон укуктар өз ара макулдашылган шарттарда өткөрүлүп
бериле алат. Бул эрежелер коомдук кызматташууга кандайча түрткү берээрин
карап көрүүдөн мурда, бул жетишкендиктин кандай керемет экенин карап
көрөлү.(2)

Мүмкүн эместей сезилет
Толук коомдук кызматташуу ар бир кишиден анын чечимдеринен таасир

алчу ар бир кишинин каалоолору жана ресурстардын салыштырмалуу
тартыштыгын өзгөрткөн дайыма өзгөрүп туруучу шарттар жөнүндө маалыматка
ээ болууну талап кылат. Мисалы, пахтадан жасалган буюмдарды колдонууну
ойлогон ар бир киши Бразилия өспүрүмдөрүнүн жынсы кийимдерине болгон
каалоосу күчөгөнү, же жынсы өндүрүү үчүн керектүү пахтанын көлөмү Миссисипи
штатында аба ырайынын начарлашынан улам азайып кеткени, же пахта
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талааларында иштөөдөн дем алуу оорулары пайда болушу мүмкүн экени
тууралуу жаңы далилдер бардыгы жөнүндө кабардар болуш керек. Кишилер
өздөрүнүн чечимдерин бири-бирине шайкештей алуу үчүн, чексиз миңдеген
өнүмдөрдүн керектелишине жана өндүрүлүшүнө таасир этчү миллиондогон
нерселерди билиши керек. Бул учурда көптөрү баш тартып, бул талапты
канааттандыруу мүмкүн эмес деп эсептеши ажеп эмес.

Маалыматты өткөрүп туруу – көйгөйдүн бир гана бөлүгү. Ал өткөрүлүп
берилген күндө дагы кишилер башка калайыктын жыргалчылыгы үчүн өздөрүнүн
кызыкчылыгын ойлогондой аракет кылышы үчүн баары бир аларды
шыктандырчу түрткү зарыл.

Бирок коомдук кызматташуу азыркы таптагы ал түгүл алыста жайгашкан
жеткиликтүү маалымат булагынан алда канча кубаттуу болчу маалымат
тармагын жана карапайым пенделерден сейрек байкалчу боорукерликтин
деңгээлин талап кылат деген жыйынтыкка келүүдөн мурда, сиз ар бир күнү биз
коомдук кызматташуунун дал ушундай түрүнөн пайда алып жатканыбызды
талдап көрүңүз. Чынында эле, бул ушунчалык кеңири таралгандыктан, көпчүлүк
кишилер муну кадыресе белек катары кабыл алышат.

Бул кандайча болот?
Бири-биринин жагдайы жөнүндө түздөн-түз маалыматы жок же ага дегеле

кызыкпаган миллиарддаган кишилердин умтулууларын эмне шайкеш келтирет?
Мунун жообу кишилер жеке менчиктин жана ыктыярдуу алмашуунун базардагы
эрежелерине ылайык өз максаттарын ишке ашырганда пайда болчу
маалыматтардан жана стимулдардан табылат.

Мүлк жеке менчикте болуп, трансферттик төлөмдөр ыктыярдуу болгондо,
кардарлар менен сатуучулардын өз ара карым-катнашынан келип чыкчу баалар
эбегейсиз зор көлөмдөгү маалыматты жалпы өткөрөт. Өнүмдүн сиз байкаган
баасы башка керектөөчүлөр анын кошумча бирдигине канча нарк коёорун
чагылдырат. Мүлк жеке менчикте болуп, трансферттик төлөмдөр ыктыярдуу
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болгондо, кардарлар менен сатуучулардын өз ара карым-катнашынан келип
чыкчу баалар эбегейсиз зор көлөмдөгү маалыматты жалпы өткөрөт. Өнүмдүн сиз
байкаган баасы башка керектөөчүлөр анын кошумча бирдигине канча нарк
коёорун чагылдырат. Баалар ошондой эле ар кандай өнүмдүн салыштырмалуу
жеткиликтүүлүгүнө жана аларды кошумча өндүрүүнүн наркына ишаара кылат.

Базардык баалар кишилерди башкалардын кызыкчылыгын өз
кызыкчылыгына тете карап, тийешелүү жооп берүүгө шыктандырат.
Керектөөчүлөр бразилиялык өспүрүмдөрдөн улам кымбаттаган бааларга
төмөндөгү керектөөчүлөр ойлонгон сыяктуу жооп беришет: "Бразилиядагы
өспүрүмдөр бизге жынсы кийиминдеги кошумча пахтаны биз колдонгон пахта
буюмдарына караганда бир аз көбүрөөк баалашарын айтышат; демек, биз
керектөөбүздү азайталы да, бразилиялыктар өздөрүнүкүн көбөйтүшсүн”. Же
пахтачылардын ден соолугуна зыян келтирилгени далилденсе, керектөөчүлөр
кымбаттаган баага төмөнкүдөй жооп беришет: "Пахта талааларында өмүрү
тобокелдикке кабылган кишилердин санын азайтуу үчүн биз пахта өнүмдөрүн
керектөөнү азайтабыз жана бул тобокелдикке барууну каалагандарга кенемте
берилиши үчүн бир аз кымбатыраак төлөйбүз".

Албетте, бул - биринчи кезекте жеке кызыкчылык, ал эч качан
жолуктурбай турган кишилердин эмес, өзүнүн камын көрүүгө түрткү берет.
Чынында эле, кымбат баалар керектөөчүлөргө пахта өнүмдөрү эмне үчүн
кымбаттап кеткени тууралуу эч нерсе айтпайт. (Маанилүү маалыматтар,
албетте, ошондой эле арзандаган баалар аркылуу да өткөрүлүп берилет).
Базардагы баалар майнаптуу келет, анткени алар кардарларга тийешеси жок
ашыкча маалыматтарды жүктөп салбайт.

Баалар ошондой эле рыноктун башка катышуучуларынын
кызыкчылыктарына жооп берүүгө рынок берүүчүлөрдү түрткү берет. Албетте,
баанын жогорулашы рыноктун берүүчүлөрүнө керектөөчүлөргө көбүрөөк
көлөмдөгү товарга муктаж экенин айтат. Жабдуучулар тийиштүү түрдө жооп
берүүгө күчтүү түрткү алышат. Бирок кардарлар өнүмдүн азыраак болушун
чечкенде, жабдуучуларга жагымсыз маалыматты билдиришет.
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Кардарлар жабдуучуларга жумушчу күчүнүн, жердин, техниканын, жарым
фабрикаттардын жана чийки заттын (пайдаланылган ресурстардын) баасы
аркылуу кыйыр түрдө маалымат өткөрүшөт. Мисалы, текстил өнүмдөрүн
өндүрүүчүлөрдүн пайдаланган ресурстар үчүн төлөгөн баалары кардарлардын
ошол ресурстардан өндүрүлө турган башка өнүмдөргө берчү наркын
чагылдырат. Эгерде бул башка өнүмдөр кардарлар үчүн баалуу болуп чыкса,
анда текстил өнүмүн өндүрүүчүлөр бул маалыматты башка тармактар
тарабынан сатылып алынган материалдардын баалары аркылуу алышат.
Текстил өндүрүшү кыскармакчы, кээ бир текстил өндүрүүчүлөр банкрот болушу
мүмкүн. Жабдуучу өз өндүрүшүн кыскартканда, же банкрот болгондо, ал мындай
деп айтып жаткандай болот: "Кардарлар мен колдонгон ресурстар башка
тармактарда нарктуураак экенин айтышат, ошондуктан мен башкалар
майнаптуураак колдонсун деп бул ресурстарды азыраак колдонмокчумун".

Ийгилиги үчүн базарды күнөөлөө
Базар аркылуу өткөрүлүп берилген маалыматтын жана стимулдардын

натыйжасында пайда болгон коомдук кызматташуу - мыкты деле эмес. Бирок эч
бир башка экономикалык система кишилердин өз мүдөөсүнө жетүүлөрү үчүн
бири-бири менен үзүрлүү кызматташуусу жаатында базарга теңдеш чыгуу түгүл,
караандай да албайт. Базар көбүнчө майнапсыздыгы үчүн эмес, ийгиликтүү
болгону үчүн сынга кабылат. Аны, адатта, тартыштык жөнүндө кабар бергени
үчүн күнөөлөшөт. Эч ким таңкыстыкты жактырбайт, бирок аны базар пайда
кылбайт. Чынында эле, базардын укмуштуу касиети - бул анын баарынан мыкты
жооп берчүлөрдү шымаланып аракеттенүүгө чакыруусу. Тартыштык үчүн
базарларды күнөөлөө - өрт үчүн өрт кабарын жеткирген сигнал системасын
күнөөлөгөнгө тете кеп.

Таңкыстык көйгөйү дайыма бизди коштойт. Бирок базар аркылуу гана
жүзөгө ашчу коомдук кызматташтык бизге таңсыктыктын чегин алда канча артка
жылдырууга башка ар кандай системага караганда мыктыраак мүмкүндүк берет.
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Жыйынтыктоочу суроолор: Базардагы баалар кишилерди бири-бири
менен кызматташууга түртөбү? Жеке кызыкчылык базарлардын ишине доо
кетиреби? Эгерде биз ресурстарыбызды өтө жогорку деңгээлде пайдаланчу
болсок, анда базар аркылуу коомдук кызматташтык мааниге ээ болобу?
Түшүндүрүп бериңиз.

1. Адам Смит даңазалуу ыкмага салып, коомдук кызматташтыкты "көрүнбөгөн кол" өңүтүнөн талкуулаган.

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

2. Окурмандарга бул боюнча Ф.А.Хайектин "Коомдо билимдин колдонулушу" деген макаласын (анын

“Индивидуализм жана экономикалык тартип” деген китебинде) сунуш кылабыз (Chicago: University of

Chicago Press, 1980 [1948]). Менин оюмча, бул – экономика илиминдеги эң маанилүү макалалардын бири.
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