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Адистешүү жана байлык

Ой калчоо үчүн суроо: Бул макаланы окуп жатып, кандайча адистешүү,
ыктыярдуу айырбаштоо жана кызматташуу байлык топтоого жол ачаарын
аныктаңыз.

Коомдогу ич ара кызматташуунун орчун бөлүгү базар байланышы аркылуу
пайда болот. Эми бул кызматташуунун аркасында биз жетише алчу айрым
артыкчылыктарга токтололу. Жалпылап алганда, бул артыкчылыктар - айдан
ачык. Биз кайчылаш мүдөөлөр үчүн иштебестен, иш-аракеттерибиз өз ара
шайкешип турган чакта, алда канча көбүрөөк өндүрө алаарыбыз - акылга оңой
эле сыярлык нерсе. Бирок экономиканы чындап түшүнүү үчүн биз кызматташтык
менен өндүрүмдүүлүктүн ортосундагы байланышты терең изилдешибиз керек.

Байлыктын асмандан сыйкырдуу манна азыгындай түшүүсү - сейрек.
Байлык кишинин мээнети, акылы жана өз ырыскысын көңүлсүнбөй берчү
табигый казынага сабырдуу мамилеси аркылуу өндүрүлүүгө тийиш. Бул -
талашсыз жагдай. Бирок өндүрүш мүмкүнчүлүктөрдү жогорулаткан базар
экономикасынын ийгилигинин көрсөткүчтөрүнүн бири - адамга байлыкка жетүү
табигый тартиптин бир бөлүгү болуп калгандыгы. Окумуштуулар жана саясий
ишмерлер байлыкты бөлүштүрүүнү негизги көйгөй катары санашып, ал эми
алардын саясий бүтүмдөрү байлык өндүрүүгө тоскоолдук кылышы ыктымал
деген тынчсызданууларды четке кагышат. Алар жакырчылыктын себептерин (же
байлыктын "туура эмес" бөлүштүрүүсү) тынымсыз айтып келишет, бирок алар
байлык топтоо себептерин аныктоо - олуттуу маселе экенин аңдабай
калышкандай көрүнөт. Капитализмдин ийгилиги абдан акылдуу болгон
кишилерди дагы адаштырып, бөлүштүрүү өндүрүштөн мурун болот деген ката
түшүнүктү жайылтты.
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Адистешүүнүн өзгөчө ролу
XVIII кылымдын аягында экономика өзүнчө илимий тармак катары пайда

болгон чакта, экономика көйгөйү эмнеде экендиги айдан ачык болчу. Адам Смит
экономика боюнча китебин "Элдердин байлыгынын табияты жана себептери
жаатында изилдөө" деп атаган жана анын байлыкты чечмелөө жаатындагы
санааркоосу биринчи барактан эле даана билинет.

Смит китебин төмөнкү байкоо менен баштайт: "Эмгек өндүрүмдүүлүгүнүн
эң зор жакшыртылышы... эмгекти бөлүштүрүүнүн натыйжасы сыяктанат". Ал,
төөнөгүч чыгарган ишканада ар бир жумушчу башынан аягына чейин бир
төөнөгүчтү жасоонун ордуна, аны өндүрүүдөгү бир эле баскычтын ишин
аткарууга адистешкени артык болооруна басым кылып, адистешүү же эмгекти
бөлүштүрүү маанилүү экенин чагылдырган. Адистешүү аркылуу жумушчулар өз
жөндөмдүүлүгүн өстүрүп, эмгек өндүрүмдүүлүгүн жогорулаткан жабдыктарды
пайдаланышат да, улам башка түрдөгү ишмердикти ырааттуу аткарууга
коротулчу убакытты үнөмдөй алышат. Бул артыкчылыктардын айдан ачыктыгы
талашсыз, бирок өндүрүмдүүлүктүн жогорулашы күтүлгөндөн дагы көп мөмө
берет. Смиттин айтымында, төөнөгүч чыгарган он жумушчу ар түрдүү иш-
аракетке адистешсе, алар күнүнө дээрлик 48 миң төөнөгүч өндүрө алат. Бирок,
Смиттин оюнча, эгерде ар жумушчу төөнөгүч жасоону башынан аягына чейин
аткарса, анда алиги жумушчулардын ар бири күнүнө 20га жетпеген нусканы, же
бардыгы 200дөй төөнөгүч өндүрөөрү күмөн.

Бирок өндүрүмдүүлүктү чындап жогорулатуу үчүн бир гана өндүрүш
көлөмүн көбөйтүү жетишсиз. Адис өзүнүн жеке керектөөсүнөн алда канча көп
сандагы товарды же өнүмдүн бир бөлүгүн өндүрө алат. Товарды
баалагандардын колуна жеткирмейинче, анын өндүрүш көлөмүн жогорулатуу
үзүрлүү болбойт. Демек, адистешүүнүн артыкчылыгы кишилер өз ара
кызматташуу деңгээлине чыкканда гана жүзөгө ашат. Бул жагдайда мыкты
товарды сатып алууну же тейлөө кызматын алууну көздөгөн адистешкен киши өз
товарынын өндүрүшүн же тейлөө кызматын башкалар көксөгөн сапатта жүзөгө
ашыруусу шарт. Мындай кызматташтыкты болтуруунун жана адистешүү аркылуу
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өндүрүмдүүлүктү жогорулатуунун бирден бир аргасы - айырбаштоо болот.
Адам Смит соода менен өндүрүмдүүлүктүн байланышын түшүнүп, төмөнкү

байкоону жүргүзгөн: "эмгекти бөлүштүрүү [деңгээли]... базардын көлөмү менен
чектелиши керек". Эгер сиз кичинекей айылдын ичинде гана соода кыла
алсаңыз, анда сиздин адистешүү аркылуу өндүрүмдүүлүктү жогорулатуу
мүмкүнчүлүгүңүз өтө чектелген. Мисалы, эгерде инсандын чыгармачыл
ийгилигин азганактай гана кишилер баалай жана сыйлай алса, анда канча киши
өз талантынын залкардыгына карабастан, роман жазуу, боёк сүрөт тартуу же
музыкалык аспапта өз чеберчилигин арттыруу менен алектене алмак? Мындай
шартта көпчүлүк кишилер "баары жоктун баары колунан келген, бирок бир да
иштин устаты боло албаган" адиске айлана бериши күтүлөт. Базар канчалык
чектелүү болгон сайын, адистешүү аркылуу өндүрүмдүүлүктү өстүрүү
мүмкүнчүлүктөрү ошончолук чектелүү болот.

Базарды кеңейтүү
Адистешүү менен базардын көлөмүнүн байланышы жеке менчикке жана

ыктыярдуу айырбаштоого негизделген базар кызматташтыгы абдан маанилүү
экендиги тууралуу башка бир мисал болуп саналат. Өз ара кызматташтык
базарсыз эле, же базар деген биз ойлогон түшүнүксүз эле мүмкүн. Үй-бүлө
мүчөлөрү бири-бирин жакшы билгендиктен жана кызыкчылыктары жалпы
болгондуктан чогуу кызматташат. Чакан ишканалардын жумушчулары жалпы
максатка жетүү же коомдук басымга каршы туруу үчүн биргелешип иштей
алышат. Ушундай эле абал чиркөөлөрдө, клубдарда жана башка чаканыраак
коомдук уюмдарда байкалат. Үй-бүлө, компания жана коомдук уюмдар ичиндеги
кызматташуу алмашуу мамилелеринин натыйжасында түшүндүрүлөт. (Гэри
Беккердин үй-бүлө тууралуу жазгандары жана ишкананы "келишимдердин
байланышы" деп сүрөттөгөн макалалары мындай сыпаттоого жакшы мисал
болот). Бирок мындай карым-катнаш, жеке мамилелерге жана жалпы
максаттарга негизделгендиктен, чакан топторго гана тиешелүү.
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Базар өндүрүмдүүлүктүн маанилүү бөлүгү - ал кызматташууну кеңейтет
жана натыйжалуу адистешүү үчүн мүмкүнчүлүктөрдү кескин жогорулатат.

Албетте, базарларды кеңейтүү - унаа жана байланыш тармактарын
жакшыртууга көз каранды экендиги шексиз. Бирок маалымат базар баалары
аркылуу жеткирилбесе жана бул баалар өз ара кызматташууга түрткү болбосо,
анда унааны да, оозеки жана жазуу түрүндөгү байланышты да жакшыртуу
адистешүүнүн артыкчылыктарын толук жүзөгө ашыруу үчүн жетишсиз болоор
эле. Бразилиялыктар дүйнөнүн булуң-бурчундагы кийим өндүрүүчүлөргө факс,
электрондук кат жана телефон аркылуу тынымсыз байланышка чыгып, жынсы
шым сатып алууну каалап жатканын билдире алат жана өндүрүүчүлөр түнү
менен товарды дүйнөнүн каалаган жеринен аларга жөнөтүшү ыктымал. Бирок
базар бааларындагы салыштырмалуу өзгөрүүлөр аркылуу маалымат таркалбачу
болсо, анда Бразилияга керектүү санда жана каалаган үлгүдө жынсы шымын
камсыздай алгыдай кылып бразилиялыктар пахта өндүрүүчүлөрдү, айыл-
чарбадагы химиялык заттарды чыгарган компанияларды, боёк өндүрүүчүлөрдү,
кездеме чыгарган жумушчуларды, жүк ташыган унаа айдоочуларын, учкучтарды,
соодагерлерди жана башка сан жеткис кишилерди алардын өздөрүнүн
адистешкен аракеттерин өз ара багыттоого шыктандыра алышмак эмес.

Жеке инсанга байланбаган базар
Базар көп учурларда жеке инсанга байланбастыгы үчүн сынга алынат.

Ошондойдур, бирок дал ошондуктан базар өз ара кызматташтыкка негизделген
адистешүүнүн мейкиндигин алда канча кеңейтет. Базар бааларынын негизинде
иш алып барганда, кишилер кимдер менен өз ара кызматташып жатканын, же
бул өнөктөштүк кимдин кызыкчылыгында болуп жатканын билүүсү жана ал
жаатта камкордук кылуусу зарыл деле эмес.

Базар, көп маданияттуу өз ара кызматташтыкты жана бүткүл дүйнөнүн
телегейи тегиздигин чыңдоодо, мамлекеттик дипломаттардын жеке
аракеттерине караганда, алда канча кубаттуураак салым кошот. Дал ушул
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кызматташтык жана базар мамилелеринин ийкемдүү шайкештиги, ошондой эле
базар мүмкүн кылган адистешүү, - байлыктын жаралышын түшүндүрө алат.

Жыйынтыктоочу суроо: Эми адистешүүнүн натыйжасында өз ара
кызматташтык жана ыктыярдуу алмашуу өндүрүмдүүлүктү кантип
жогорулатканын түшүндүрө аласызбы?
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