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Мамандық пен байлық

Ойлануға арналған сұрақ: Осы мәтінді оқи отырып мамандану, ерікті айырбас пен

серіктестіктің байлыққа қалай жеткізетінін анықтаңыз.

Әлеуметтік серіктестіктің елеулі бөлігі нарықтық байланыстан туындайды. Енді

осы серіктестік беретін кейбір артықшылықтарды қарастырып көрейік. Жалпы алғанда

бұл артықшылықтар тайға таңба басқандай көрініп тұр. Біздің әрекеттеріміз бір-біріне

қайшы келмей, үйлесімді болса, көбірек өнім шығара алатынымыз белгілі. Алайда

экономиканы шындап түсіну үшін біз серіктестік пен өнімділік байланысын жіліктеп

қарастыруымыз керек.

Байлықтың аспаннан топ етіп түсуі сирек кездеседі. Дәулет оңайшылықпен

жемісін бере қоймайтын табиғи қабілетке адамның жігері, ақылы мен шыдамдылығын

қосу арқылы жасалады. Бұл енді сөзсіз. Бірақ біздің өнімділік әлеуетімізді жақсартудағы

нарық жетістігінің бір өлшемі – адамдар байлық қалыпты жағдайдың бір бөлігі деп

ойлайтын болды. Ғалымдар мен саясатқұмарлар байлықты бөлуді бірінші кезектегі

мәселе көреді, бірақ өздері шығарған ережелердің байлықты түзуге тұсау болуы мүмкін

екенін ескере бермейді. Олар баюдың себептерін анықтау әлдеқайда қиын екенін

ескерместен, кедейшіліктің себептері (немесе байлықтың «бұрыс» бөлінуі) туралы қайта-

қайта талқылаудан жалықпайды. Басқа кезде ақылды көрінетін талай адамның көзін

капитализм жетістігі байлап тастағаны соншалық, олар ағылшын тіліндегі «distribution»

(бөлу) сөзінің «production» (өндіру) сөзінің алдында тек сөздікте ғана жүретінін түсіне

алмай келеді.
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Мамандықтың айырықша рөлі
Он сегізінші ғасырдың соңында экономика жеке дара ғылым саласы ретінде бой

көтергеннен кейін оның басты мәселелері айқындалды. Адам Смит экономика туралы

кітабын «Халықтар байлығының табиғаты мен себептерін зерттеу» деп атады және оның

алғашқы бетінен-ақ "байлық" ұғымын түсіндіруге ұмтылды.

Смит кітабын «Еңбектің өндіру әлеуетіндегі ең ұлы үдеріс . . . еңбек бөлінісінің

әсерінен болса керек» деп бастады. Ол түйреуіш фабрикасындағы әр жұмысшының

түйреуішті басынан аяғына дейін жасап шығаруын емес, өндірістегі нақты бір қадамға

көңіл бөлуінің артықшылығын айта келе, мамандану немесе еңбек бөлінісі маңызын

айырықша атап өтті. Мамандық арқылы жұмысшының біліктілігі артты, өндірістік

әлеуетті арттыратын станоктар қолданды, бір істен келесі іске ауысып, уақыт

жоғалтпайтын болды. Бұл артықшылықтар анық байқалды, ал өнімділік күткендегіден

әлдеқайда асып түсті. Смиттің айтуынша, түрлі машыққа маманданған он жұмысшы

күніне қырық сегіз мыңға жуық түйреуіш жасап шығарады. Бірақ әр жұмысшы

түйреуіш өндірісіндегі барлық қадамды жасайтын болса, Смит әр жұмысшының күніне

жиырма түйреуіш, барлығы жабылып 200 түйреуіш жасап шығаратынына күмән

келтірді.

Бірақ өнімділікті арттыру үшін өнім санын көбейту жеткіліксіз. Бір маман өзі

тұтынғысы келетіннен әлдеқайда көп өнім немесе өнім бөлшегін жасап шығарады. Өнім

оны бағалайтын адамдардың қолына түспейінше, оны көп өндіру тиімді емес. Сондықтан

мамандықтың артықшылығы адамдар әрқайсысы өзгелер қалаған өнімді өндіру үшін

маманданып, өзіне қажет басқа керектерін өзге маманданған өндірушілерден ала алатын

өзара серіктестік орнатқанда ғана байқалады. Мұндай ынтымақтастықты қамтамасыз

етудің және мамандандырудың өнімділігін жүзеге асырудың жалғыз жолы - өзара

саудасу (тауар мен қызмет алмасу).

«Бұл [еңбек] бөлініс ауқымы әрдайым . . . нарық ауқымын қамтуы тиіс» дегенде,

Адам Смит айырбас пен өнімділік арасындағы маңызды байланысты көрсетті. Егер сіз

шағын ауыл тұрғындарымен ғана айырбас жасасаңыз, сіздің өнімді түрде мамандану

қабілетіңіз аса шектеулі. Мысалы, жетістігін аз ғана адам бағалап, қадірлей алатын тума

дарынның қаншасы роман жазып, табиғаттың суретін салып немесе музыкалық аспапта
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ойнау шеберлігін шыңдау жолына түсе алар еді? Мұндайда көп адам бес аспап

болғанымен, бір істе шебер бола алмайды. Нарық шағын болған сайын маманданудың

өнімділік әлеуеті де соншалықты шектеулі болады.

Нарықты кеңейту
Мамандану мен нарық өлшемі арасындағы байланыс жекеменшік мүлік пен ерікті

айырбасқа негізделген нарықтық серіктестік орнату маңызының тағы бір түсіндірмесін

береді. Нарықсыз, әдетте бірден ойымызға келетін базарсыз да серіктестік орнату

мүмкін. Отбасы мүшелері өздері ғана білетін жәйттер мен ортақ мұрат-мүдделері

негізінде ынтымақтасады. Шағын фирма қызметкерлері ортақ мақсат пен

бақталастарының қысымына төтеп беру үшін ынтымақта болады. Бұл шіркеу, клуб

және салыстырмалы түрде шағын қоғамдық ұйымдарға да қатысты. Отбасы, фирма

және қоғамдық ұйымдағы ынтымақтасуды айырбас қарым-қатынасы ретінде түсіндіруге

болады. (Бұл түсіндірмеге Гари Беккердің отбасы туралы жазбасы және отбасын

«матасқан шарттар» деп сипаттауы жақсы мысал бола алады). Бірақ мұндай қарым-

қатынас жеке байланыс пен ортақ мақсатқа тәуелді болғандықтан, салыстырмалы түрде

алғанда шағын топтарға ғана қатысты.

Нарық өнімділігінің кілті оның ынтымақтасу жолдарын керемет кеңейтетіндігінде

және біздің өнімді мамандану қабілетімізді арттыруында жатыр.

Әрине нарықтардың кеңеюі тасымал мен коммуникация желілерінің жақсаруына

тәуелді. Алайда нарықтық бағалар арқылы тарайтын мәлімет пен осы бағалар

ынталандыратын серіктестік болмаса, тасымал мен ауызша және жазбаша

коммуникацияның жақсаруы мамандану артықшылықтарының көбін жүзеге асыруға

жеткіліксіз болар еді. Бразилиялықтар көбірек джинсы киім-кешек керек деген қалауын

әлемдегі барлық елдің киім-кешек өндірушілеріне факс, электронды пошта және телефон

арқылы үсті-үстіне хабарлап, оларға әлгі киімдерді дереу жіберуді сұрады делік. Бірақ

джинсыдың нарықтық бағасының өзгеруін көрсететін ақпарат болмаса, бразилиялықтар

мақта өсірушілер, ауыл шаруашылығы химикатын шығарушылар, бояу өндірушілер,

текстиль жұмысшылары, жүк көлігі жүргізушілері, ұшқыштар, саудагерлер мен өзге де
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тараптарды арнайы күш-жігер жұмсауға және қалаулы стиль мен мөлшердегі джинсиді

Бразиялияға жеткізуге ынталандыра алмас еді.

Нарықтың тұлғасыздық сипаты
Нарық тұлғасыз деп жиі сыналады. Солай да шығар, алайда нарықтың дәл осы

тұлғасыз болуы серіктестік орнату жағдайында мамандану ауанын барынша кеңейтеді.

Адамдар нарықтық бағаға сай әрекет жасағанда, өзі серіктестік орнатқан тұлғаны білу,

ол үшін қам жеуі міндетті емес.

Көп мәдениетті ынтымақтастық орнату мен әлемдік үйлесімді баптауға

дипломаттарға қарағанда, нарық әлдеқайда көп үлес қосады. Мамандануға жол ашатын

да, байлықтың түзілуін түсіндіретін де осы нарықтағы серіктестік пен үйлесім.

Бекіту сұрағы: Неліктен серіктестік пен ерікті айырбас маманданудан

туындайтын өнімділіктің шынайы артуына жетелейтінін түсіндіре аласыз ба?
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