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Спеціалізація та багатство

Питання для роздумів. Під час читання цього матеріалу визначте, як спеціалізація,
добровільний обмін і співпраця можуть викликати накопичення багатства.

Соціальна співпраця виникає значною мірою завдяки ринковій комунікації. А
тепер розгляньмо декілька переваг, які ми отримуємо від цієї співпраці. Загалом ці
переваги очевидні. Просто це логічно: ми можемо зробити більше, коли діємо
злагоджено, а не всупереч один одному. Але для справжнього розуміння економіки ми
повинні детально розглянути зв'язок між співпрацею та продуктивністю.

Багатство рідко дається як манна небесна. Його треба створювати з ретельністю,
розумом, терпінням і розумінням обмеженості природних ресурсів та складності їх
отримання. Це має бути очевидним. Але одним із показників успіху ринку в підвищенні
нашої продуктивності є те, що багатство для людини дуже швидко стало частиною
природного порядку речей. Науковці та політичні експерти вважають розподіл багатства
першочерговим питанням, не маючи жодних побоювань стосовно того, що їхні політичні
рекомендації можуть перешкоджати його формуванню. Вони постійно торочать про
причини бідності (або «неправильного» розподілу багатства), вочевидь не усвідомлюючи,
що визначити причини багатства зовсім нелегко. Успіх капіталізму не дає багатьом
розумним в інших аспектах людям побачити просту істину, що насправді виробництво
передує розподілу, а не навпаки.

Особлива роль спеціалізації
Коли наприкінці XVIII століття економіка виділилась в окрему наукову

дисципліну, стала очевидною її основна проблема. Адам Сміт назвав свою книгу з
економіки «Дослідження про природу і причини багатства народів», і його цікавість до
пояснення причин багатства стає помітною вже з першої сторінки.

Сміт починає зі спостереження: «Найзначніший поступ у розвитку продуктивної
сили праці..., напевно, є наслідком поділу праці». Він ілюструє важливість спеціалізації,
або поділу праці, розглядаючи перевагу такої організації праці, за якої кожен працівник
фабрики з виготовлення шпильок зосереджений на конкретному етапі виробництва, а не
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на виробництві шпильки від початку до кінця. Завдяки спеціалізації працівники можуть
удосконалювати навички, використовувати устаткування, що підвищує їхню
продуктивність, а також уникати втрат часу від постійної зміни виду діяльності. Це
досить очевидні переваги, але вони підвищують продуктивність значно більше, ніж
можна було б очікувати. За словами Сміта, десять працівників, кожен з яких
спеціалізується на певній операції, можуть виготовляти близько сорока восьми тисяч
шпильок на день. Однак, якби кожен із них спробував самостійно виконувати всі операції
з виготовлення шпильок, то, на думку Сміта, кожен зміг би зробити не більше двадцяти
шпильок на день, або не більше двохсот — усі разом.

Однак для реального зростання продуктивності одного лише збільшення обсягу
виробництва недостатньо. Фахівець виробляє набагато більше продукту або частини
продукту, ніж бажає споживати сам. Виробництво великої кількості продукції не є
продуктивним, якщо ця продукція не потрапить до рук тих, хто її цінує. Отже, перевага
спеціалізації може бути реалізована лише тоді, коли люди можуть співпрацювати,
причому кожен повинен спеціалізуватися на виробництві потрібної іншим продукції, щоб
мати змогу отримати від виробництва, на якому спеціалізуються інші, те, що потрібно
йому. Єдиний шлях до такої співпраці, а отже, єдиний спосіб досягти продуктивності
спеціалізації — це обмін.

Адам Сміт виявив критично важливий зв'язок між обміном і продуктивністю, коли
він зазначив, що «ступінь цього поділу [праці] завжди повинен обмежуватись... розміром
ринку». Якщо ви можете обмінюватися лише з тими, хто живе в маленькому селі, ваша
здатність до продуктивної спеціалізації надзвичайно обмежена. Наприклад, чи багато
людей, незалежно від того, наскільки вони обдаровані, зможуть дозволити собі обрати
кар'єру письменника, пейзажиста або музиканта, якщо мало хто зможе оцінити й
винагородити їхні досягнення? За таких умов більшість людей зазвичай стають «на всі
руки мастаками, які не володіють добре жодним ремеслом». Що більш обмеженим є
ринок, то більш обмеженим є виробничий потенціал спеціалізації.

Розширення ринку
Зв'язок між спеціалізацією та розміром ринку пояснює важливість ринкової

співпраці з іншого боку, а саме на основі приватної власності та добровільного обміну.
Співпраця може існувати без ринків, принаймні без ринків у тому значенні, яке ми
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зазвичай в них вкладаємо. Члени сім'ї співпрацюють, бо добре знають один одного та
мають спільні інтереси. Працівники невеликих компаній можуть співпрацювати заради
досягнення спільної мети або протистояння соціальному тиску. Те ж саме можна сказати
про церкви, клуби та інші відносно невеликі соціальні організації. Співпрацю в межах
сім'ї, компанії або соціальної організації можна назвати результатом взаємовідносин
обміну. (Праці Гері Беккера про сім'ю, зображення компанії як «ланцюга контрактів» є
хорошими прикладами такого пояснення.) Однак такі відносини, через їх залежність від
особистісних зв'язків і спільних цілей, працюють лише у невеликих групах.

Ключ до продуктивності ринку полягає в тому, що ринок значно розширює
простір для співпраці, а отже, значно підвищує нашу здатність до продуктивної
спеціалізації.

Очевидно, що розширення ринків залежить від удосконалення транспортних і
комунікаційних мереж. Однак удосконалення транспортного забезпечення і засобів усної
та письмової комунікації буде замало для реалізації значної частини переваг спеціалізації
за відсутності інформації, що передається за допомогою ринкових цін, і без співпраці,
стимулом для здійснення якої є ціни. Бразильці могли б повідомляти про своє бажання
купувати більше джинсового одягу, атакуючи виробників одягу у всіх країнах
безперервним шквалом факсів, електронних листів і телефонних дзвінків; при цьому одяг
міг би бути відвантажений їм наступного ранку з будь-якої точки світу. Проте, якщо ця
інформація буде передаватися без врахування змін у відносних ринкових цінах, бразильці
не зможуть спонукати бавовнярів, виробників агрохімікатів, виробників барвників,
текстильників, водіїв вантажівок, пілотів, торговців і безліч інших людей до координації
їхніх спеціалізованих зусиль для забезпечення постачання до Бразилії необхідної
кількості джинсового одягу бажаних фасонів.

Знеособлений характер ринку
Ринок часто критикують за знеособленість. Може, й так, але завдяки цьому він

значно розширює межі спеціалізації в рамках співпраці. Реагуючи на зміну ринкових цін,
людям необов'язково знати тих, з ким співпрацюють, або тих, на кого спрямовані їхні
спільні зусилля, як не повинні й піклуватися про них.

Ринок набагато більше сприяє міжкультурному співробітництву та глобальній
гармонії, ніж цього колись зможуть досягти державні дипломати за допомогою особистих
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зусиль. Саме співпрацею та гармонією ринку, а також спеціалізацією, яку він
уможливлює, пояснюється створення багатства.

Підсумкове запитання. Отже, чи можете ви пояснити, чому співпраця та
добровільний обмін викликають реальне збільшення продуктивності внаслідок
спеціалізації?
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