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Соціальна співпраця та ринок

Питання для роздумів. Під час читання поміркуйте, чи сприяють вільні й відкриті ринки
соціальній співпраці?

Розуміння економіки починається з пояснення того, як люди, переслідуючи власні
інтереси, роблять вибір, що якнайкраще дає змогу іншим також переслідувати власні
інтереси. Така соціальна співпраця не виникає сама собою. Вона можлива за правил, які
мотивують людей зважати на потреби інших. Правила, що уможливлюють таке
дивовижне досягнення, є особливістю вільної ринкової економіки(1).

Вільні ринкові економіки мають свої особливості через культурні відмінності.
Однак фундаментальні правила можна сформулювати з погляду права приватної
власності. Майно перебуває у приватній власності, і приватні власники мають право, в
широко окреслених межах, розпоряджатися своєю власністю так, як вони вважають за
потрібне. Права власності можуть передаватися на будь-яких узгоджених сторонами
умовах. Перш ніж розглядати, як ці правила стимулюють соціальну співпрацю,
погляньмо, наскільки визначним є це досягнення(2).

Здається неймовірним
Для повноцінної соціальної співпраці кожна людина мала б володіти інформацією

про уподобання всіх, кого стосуються її рішення, та про мінливі умови, що вносять
корективи до відносної обмеженості ресурсів. Наприклад, кожен, хто збирається
користуватися бавовняними виробами, мав би знати, чи поширюється мода на джинсовий
одяг серед бразильських підлітків, чи не скоротилося постачання бавовни для
виробництва бавовняної тканини внаслідок несприятливих погодних умов у штаті
Міссісіпі, або чи не з'явилися нові свідчення того, що робота на бавовняних плантаціях
може викликати розвиток респіраторних захворювань. Людям мали б бути відомі
буквально мільйони факторів, які впливають на споживання та виробництво незліченної
кількості товарів, щоб володіти достатньою інформацією для знаходження
взаємоприйнятних рішень. У цей момент можна було б здатися та визнати виконання цієї
вимоги неможливим.
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Передача інформації — це лише частина проблеми. Навіть якщо передача
відбувається, людям однаково потрібна мотивація, щоб діяти в належний спосіб і
реагувати так, ніби вони піклуються про добробут інших так само, як і про власний.

Однак, перш ніж зробити висновок, що соціальна співпраця потребує
інформаційної мережі, незрівнянно досконалішої за будь-які наявні можливості, а також
ступеня співчуття, рідко притаманного простим смертним, зауважте, що ми щодня
користуємося перевагами саме такого типу соціальної співпраці. Вона справді так
широко розповсюджена, що більшість людей сприймає її як належне.

Як це відбувається?
Що погоджує прагнення мільярдів людей, яким мало відомі та цікаві обставини

одне одного? Відповідь полягає в інформації та стимулах, які з'являються, коли люди
слідують своїм цілям відповідно до правил ринку приватної власності та добровільного
обміну.

Коли майно перебуває в приватній власності та передається добровільно,
внаслідок взаємодії продавців і покупців формуються ціни, що транслюють величезний
обсяг інформації. Ціна, за якою пропонується товар, віддзеркалює цінність додаткової
одиниці цього товару для інших споживачів. Якщо цінність джинсового одягу для
бразильських підлітків зросте, пожвавлення їхньої купівельної активності сповістить про
це увесь світ через незначне підвищення цін на бавовняні вироби. Кожен, хто міркує про
придбання таких товарів, негайно дізнається про зростання їхньої цінності для інших.
Ціни також вказують на відносну доступність різних товарів і вартість збільшення
їхнього виробництва.

Ринкові ціни мотивують людей реагувати так, ніби вони піклуються про інтереси
інших так само, як і про власні. Споживачі реагують на підвищення цін, викликане
зростанням попиту з боку бразильських підлітків, ніби думають: «Бразильські підлітки
повідомляють нам, що вони цінують додаткові обсяги бавовни у вигляді джинсового
одягу трохи більше, ніж її цінуємо ми у вигляді бавовняних виробів, якими користуємося,
тому ми скоротимо наше споживання, щоб бразильці могли збільшити своє». А коли стає
відомо про шкоду для здоров'я збирачів бавовни, споживачі реагують на підвищення цін,
ніби думаючи: «Ми скоротимо використання бавовняних виробів, щоб зменшити
кількість людей, які наражаються на небезпеку на бавовняних полях, і заплатимо трохи
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більше, щоб винагородити тих, хто готовий іти на цей ризик».
Звичайно, до такої реакції споживачів спонукає, насамперед, прагнення до власної

вигоди, а не турбота про людей, яких вони ніколи не побачать. Насправді, зростання цін
ніяк не пояснює споживачам причин підвищення цінності бавовняних виробів. (Звісно ж,
зниження цін також несе в собі важливу інформацію.) Ефективність ринкових цін
проявляється саме в тому, що вони не перевантажують споживачів зайвою інформацією.

Ціни також мотивують постачальників реагувати на інтереси інших. Очевидно,
що для постачальників підвищення цін є свідченням підвищення попиту на товар з боку
споживачів. Постачальники мають потужний стимул відповідно реагувати. Однак
споживачі повідомляють постачальникам також і неприємну інформацію, коли попит на
товар знижується.

Споживачі інформують постачальників опосередковано через ціни на робочу
силу, землю, обладнання, напівфабрикати та сировину (виробничі ресурси). Наприклад,
вартість виробничих ресурсів, яку сплачують виробники текстилю, показує цінність для
споживачів інших товарів, які могли би бути виготовлені з використанням цих ресурсів.
Якщо такі інші товари стають ціннішими для споживачів, виробники текстилю
дізнаються про це через зростання цін на їхні виробничі ресурси, які відволікаються в
інші галузі. Виробництво текстилю скоротиться, і деякі підприємства можуть
збанкрутувати. Коли постачальник зменшує обсяги виробництва або зазнає банкрутства,
він ніби каже: «Споживачі повідомляють мені, що ресурси, які я використовую, мають
більшу цінність в інших галузях, тому я скорочу їхнє використання, щоб інші могли
застосовувати їх ефективніше».
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Звинувачення ринку за його успішність
Соціальна співпраця, що виникає внаслідок передачі інформації та стимулів через

ринкову комунікацію, не є досконалою. Однак жодна інша економічна система не здатна
конкурувати з ринком у наданні людям змоги досягати їхніх цілей у процесі продуктивної
співпраці. Ринок критикують здебільшого за його успіхи, а не за невдачі. Зазвичай його
звинувачують у донесенні інформації про обмеженість. Ніхто не любить обмеженості,
однак її спричиняють не ринки. Насправді ринки дивовижним способом спонукають до дії
тих, хто здатен відреагувати найефективніше. Звинувачувати ринки за обмеженість так
само нерозумно, як звинувачувати пожежну сигналізацію у виникненні пожежі.

Проблема обмеженості буде існувати завжди. Однак соціальна співпраця, що
реалізується лише через ринок, дозволяє нам долати обмеженість ефективніше, ніж будь-
яка інша система.

Підсумкові запитання. Чи спонукають ринкові ціни до співпраці між людьми? Чи
справляє прагнення до власної вигоди руйнівний вплив на функціонування ринків? Чи має
значення соціальна співпраця через ринкові відносини для максимально ефективного
використання наших ресурсів? Обґрунтуйте свої відповіді.
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